
  zápský bulletin 

1. kolo FORTUNA ČFL B 

                                                                          sezona 2020 - 2021 

SK Zápy – FK Dukla Praha B  

TeletníkArena 

neděle 23. srpna 2020 od 17:00 

přijďte včas, bude vpuštěno pouze 950 diváků !!! 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Hodek Jakub 

asistent:  Grimm Tomáš 

asistent:  Kříž Jiří 

delegát:  Vrzal Josef 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy – FK Zbuzany 1953          neděle 6.9.2020 od 17:00 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas:   1,2– 5, 5 – 6,2   ????? 

www.skzapy.cz 

http://www.skzapy/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a 

fanoušky z pražské Julisky.  

Po mnoha měsících bez mistrovského mače začínáme tím, kde jsme na 

jaře, nebo ještě lépe v zimě skončili, a to duelem s rezervou slavné 

pražské Dukly. 

První zápas jarní části soutěže 2019 – 2020 na umělce na Julisce jsme 

vyhráli po penaltách 4:3. Bohužel ten jeden bod, který jsme v Praze 

ztratili nás stál prvenství ač nedohrané soutěže. Dlouho nás mrzela 

hlavička Jirky Dubna v poslední minutě do tyče domácí branky. Ten 

jeden bodík by nám na Jablonec Adama Pelty stačil. Takže možnost 

reparátu se nabízí dnes. 

1. kolo MOL Cup   

SK Vysoké Mýto -  SK Zápy  4 : 3 pp    ( poločas  1 : 1 ) 

sestava SK Zápy: 

Soukup 

Hašek, Růžek , Jelínek Martin, Hakl 

Hron, Eliáš, Koutenský, Putz , Jelínek Jan 

Matějka 

branky : Hašek penalta, Koutenský, Hakl 

střídali :  Kubů, Janko, Pávek, Woitek, Matoušek 

Přímo zabijácký los 1. kola MOL Cupu nás poslal do Vysokého Mýta. 



Dvě hodiny cesty, silný soupeř, který s přehledem kraloval divizi C 

loňského ročníku a který jen díky tomu nešťastnému viru nepostoupil 

do ČFL. Přesto jsme do krásného areálu jeli jako favorit s jasným cílem 

postoupit do dalšího kola a to i přes absenci Dubna a Magery z důvodu 

svalových zranění.  

Domácí na nás hned v úvodu vlétli jako vosy, a tak musel dvakrát tváří 

v tvář zasahovat Soukup proti domácímu hráči číslo deset jménem 

Hrubý. Dle informací od domácích diváků byl v minulosti sportem 

tohoto útočníka číslo jedna futsal, ale v sobotu byl králem i na 

domácím letišti. Vedle technické vybavenosti překvapil i svou 

atletickou připraveností, kdy vydržel se silami až do stodvacáté minuty. 

Hra se postupně vyrovnala ale do vedení šli po závaru v naší šestnáctce 

domácí. Těsně před půlí zasekl míč v pokutovém území soupeře Jan 

Jelínek a domácí obránce, který šel netakticky na zem rukou zabránil 

přihrávce našeho útočníka. Penaltu trochu se štěstím proměnil Hašek a 

šlo se do kabin. 

Druhá půle bohužel přinesla po standartní situaci lacinou branku do 

naší sítě při nedorozumění stopera Jelínka se Soukupem. Postupem 

času jsme získali jistou převahu a dvěma brankami po standartkách 

jsme zápas otočili. Bohužel netaktickým přístupem jsme nechali domácí 

hlavou nad ruce Soukupa vyrovnat a šlo se do prodloužení. 

Tam hned v úvodu po krásné akci zápas rozhodl zmiňovaný Hrubý. Náš 

tlak přinesl pouze množství standartních situací, zde nám očividně 

chyběli obě zraněné opory. V průběhu prodloužení pak ještě dvakrát 

utekl našim znaveným obráncům Hrubý, ale pojistku neslavil. Po sto 

dvaceti minutách tak vynikající rozhodčí Marek Pilný zápas ukončil a 

domácí se mohli radovat z postupu do dalšího kola. 

 



Krátké hodnocení výkonu našich hráčů: 

Soukup v bráně čtyřikrát vychytal Hrubého, ale jinak byl jeho výkon 

nejistý, bez jakéhokoliv respektu ve vzdušných soubojích. Obrana 

zklamala až na Hakla, středová záloha jako by neexistovala, bojoval 

Honza Jelínek. V útoku se Matějka neprosadil, dobré okamžiky měl 

Kubů. Vrcholem zmaru bylo 35 minut Matouška, který se snad ani 

nedotkl balonu a tu půlhodinu jenom přetrpěl. Podobný přístup 

k zápasu a ke kolektivu trestávala starší garnitura po svém! Závěr – 

nehráli jsme dobře, ale tři vstřelené branky na hřišti soupeře by 

zkušenému týmu měly stačit k postupu! 

7. srpna oslavila své kulaté životní jubileum dlouholetá příznivkyně 

zápských válečníků paní Libuše Mašková. Pevné zdraví a radost 

z výkonů červenobílých, ( není myšlena Slávie Praha ) přeje SK Zápy. 

podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu: 

Soukup Lukáš   23         Matějka Tomáš    10       Janko Kristian  18                 

Hašek Pavel   13         Doležal Ivo   28         Putz Petr   16          Kubů Matyáš   21        

Matoušek Milan  11          Růžek Patrik   2                 Duben Jiří   17                            

Pávek Michal   3       Eliáš Josef   14       Hron Vojtěch  7        Koutenský Lukáš   9 

Jelínek Martin   4     Hakl František   6     Woitek Lukáš   15    Magera Lukáš   48 

Novou tváří je Lukáš Woitek ze Štěchovic, naopak odešel Skuhravý do Poříčan. 

Dále se nám neznámo kam ztratil asistent trenéra Pavel Kotek zvaný Koťas. 

Údajně se má jednat o nabídku konkurence jaká se neodmítá. 

V minulém týdnu nás po dlouhé nemoci opustila věrná fanynka SK Zápy paní 

Zdena Kudrnová a to ve věku nedožitých devadesáti let. Čest její památce! 

a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my … 


