zápský bulletin
12. kolo FORTUNA ČFL B
sezona 2019 - 2020

SK Zápy – FK Jablonec B
TeletníkArena
neděle 27. října 2019 od 14:30
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Aubrecht Jan
asistent: Hányš Martin

asistent: Talpáš Petr
delegát: Hanzal Jan
Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy – Bohemians Praha 1905 B 10.11.2019 od 14:00

Kurzy Fortuny na dnešní zápas: 1,65 – 4,05 - 3

www.skzapy.cz

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče,
funkcionáře a fanoušky z Jablonce nad Nisou.
V dnešním zápase nás čeká houževnatý soupeř, kde
nadějné mladíky doplňuje řada zkušených borců
s ligovými zkušenostmi. Zajímavou podívanou slibuje
duel i vzhledem k postavení soupeřů v tabulce FORTUNA
ČFL B. Krásné počasí, Jablonec v popředí 1. ligy, to jsou
možná důvody aby dnes navštívil TeletníkArénu i
strůjce severočeského zázraku, jedna z nejvýraznějších
postav české fotbalové současnosti pan Miroslav Pelta.
Vítej v Zápech!

FK Teplice B – SK Zápy 1 : 3 ( 1 : 3 )
Soukup
Hakl
Dubal

Duben Pávek
Eliáš

Koutenský

Jelínek
Putz Hron

Kubů

střídali: Matoušek, Matějka, Skuhravý, Emiliano
branky: Hron, Pávek z penalty, vlastní
V nedělním dopoledni jsme po letech zavítali do Dubí,
kde v devadesátých letech holky z různých koutů světa
zprivatizovaly E 55 a současně hraje své domácí zápasy
B tým Teplic. Protože v minulém kole domácí překvapivě
bodovali u předního celku tabulky v zápase s Živanicích,
jeli jsme k zápasu s velkou pokorou.

Trenér Doležal provedl několik změn a nutno
podotknout, že měl šťastnou ruku. Takřka z letadla
nastoupil k zápasu Hakl, vracející se z MS zahrádkářů
v Austrálii a podal slušný výkon. Překvapením byla i
pozice kapitána Jelínka na druhém beku, kdy tentokrát
to známé rčení kdo nemá fleka, hraje beka, neplatilo.
Již ve třetí minutě po kombinaci Kubů, Dubal pohotově
zakončil Hron a poslal nás do rychlého vedení.
Nedlouho poté poslal dlouhý pas Duben na Kubů a
přesný rozhodčí Michal Paták musel po zákroku na
našeho forvarda ukázat na značku pokutového kopu. A
Pávek se dotáhl svou čtvrtou trefou na kolegy ze zápské
obrany.
V minutě 36. pak v neděli výborný Kubů připravil šanci
Koutenskému a po teči domácího hráče skončil míč po
třetí v teplické brance. Domácím se v závěru poločasu
podařilo snížit Radostou.
Druhý poločas jsme si taktickou hrou pohlídali a další tři
body na kontě nás potvrdily na samém čele tabulky.

Vtomto týdnu se dožil kulatého jubilea bývalý
hráč a zejména pak funkcionář pan Josef Koukl.
Výbor SK Zápy prostřednictvím dnešního
bulletinu tímto jednak děkuje za úspěšná léta
spojená smravenčí prací jubilanta ve prospěch
tenkrát ještě TJ Sokol Zápy a hlavně přeje
pevné zdravíčko do dalších let.

podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Soukup Lukáš 23 Matějka Tomáš 10 Bruno 22 Janko Kristian 24
Hašek Pavel 13 Doležal Ivo 28 Putz Petr 16
Matoušek Milan 11

Růžek Patrik 2

Kubů Matyáš 21

Duben Jiří 17

Pávek Michal 3 Eliáš Josef 14 Hron Vojtěch 7 Koutenský Lukáš 9
Jelínek Martin 4 Hakl František 6 Mike Emiliano 18 Skuhravý Radek 8

nejlepší střelci FORTUNA ČFL B :
Bastin ( Chlumec nad Cidlinou ), Přeučil ( Zbuzany ) 9
branek Lička ( Zbuzany ) 7 branek

nejlepší střelci dnešních soupeřů:
SK Zápy :

Hašek, Duben, Pávek

FK jablonec B :

Daníček

4 branky
5 branek

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

