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SK Zápy – FK Králův Dvůr
TeletníkArena
neděle 16. září 2018 od 16:30
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Hocek Petr
asistent: Vnuk Josef

asistent: Štefan Michal
delegát: Martinec Lubomír

Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy „B“– TJ Aero Odolena Voda so 22. září od 16:30
SK Zápy – TJ Slovan Velvary ne 30. září od 16:00
www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme Cábelíky a to jak
hráče, tak funkcionáře i fanoušky.
FK Králův Dvůr je dlouholetým účastníkem ČFL a zápasy
s tímto soupeřem se vyznačují velkou bojovností s mnoha
souboji. Dá se předpokládat, že nejinak tomu bude i
v dnešním duelu v TeletníkAreně. Zajímavým bonusem je
pro domácí tým skutečnost, že vzhledem k výsledkům
sobotních zápasů může jakýkoliv dnešní bodový zisk vrátit SK
Zápy na čelo FORTUNA ČFL.
Minulý týden se nám ale vůbec nepovedl, a tak jsme skončili
v MOL Cupu a prvně zaváhali i v mistrovské soutěži.
Proti ligové Příbrami jsme nepodali špatný výkon, ale dostali
jsme lekci z produktivity, kdy jsme si proti prvoligovému
klubu vytvořili řadu gólových příležitostí, bohužel, a to na
rozdíl od soupeře, bez efektu. Samozřejmě, že výkon
poznamenalo i trapné vystoupení mezinárodního sudího
Královce a jeho nohsledů na lajnách.
V sobotu v Domažlicích jsme věřili, že neodjedeme
s prázdnou. Vstup do zápasu jsme nezvládli a záhy jsme
inkasovali. Poté jsme začali získávat půdu pod nohama, naše
možnosti ale opět brankou nekončili. Samozřejmě, že
situace, kdy z důvodu zranění absentují útočníci Matějka,
Jukl, Jelínek a na hřiště musel jít ne zcela zdravý Macek, je
nepříjemná, ale přesto jsme ji měli zvládnout lépe. Takže

těsně před půlí jsme po naší chybě a nedorozumění obrany
obdrželi druhou branku.
Minulý týden se vůbec nepovedl do té doby naší jistotě
v bráně Frydrychovi a asi by v tomto období nechytil ani
tramvaj, kdyby jezdila na Pardubice. Věřme, že se jedná o
krátkodobé selhání a Luděk svou svatyni, a to již pro dnešní
zápas opět zamkne. Přesto v týdnu obohatil naši
brankařskou dvojici mladý gólman Marek Pospíšil
z Neratovic.
Druhý poločas na Chodsku proběhl zcela v naší režii, dvakrát
jsme z bezprostřední vzdálenosti nastřelili břevno a další
šance zůstali nevyužity. Asi vrcholem zmaru byla šance
Vendy Svobody, který v závěru zápasu šel sám proti
vyběhnuvšímu domácímu gólmanovi, „Rankou“ zvolené
řešení nikdo ze čtyř stovek přítomných diváků nepochopil. A
byl konec a naštvaní do autobusu a tři hodiny domů a před
půlnocí oznámit manželkám, přítelkyním nebo možná
milenkám, že celodenní výlet proběhl bez prémií. To je
humor!

Soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Frydrych Luděk 27

Matějka Tomáš 10

Doležal Ivo 28

Kovařík Martin 11

Růžek Patrik 2

Hašek Pavel 13

Pávek Michal 3

Eliáš Josef 14

Jelínek Martin 4

Stehno Filip 15

Hakl František 6

Putz Petr 16

Novák Miroslav 7

Duben Jiří 17

Svoboda Václav 8

Jablonský Tomáš 18

Hron Vojtěch 9

Jelínek Jan 19 Pospíšil Marek

Jukl Richard 21

Balvín Tomáš 22

Macek Milan 24

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Čapek

Vyšehrad 5 branek, Osvald Dobrovice 4 branky

Benda Brozany 4 branky,

Pejša Vltavín 4 branky

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jan Jelínek 3 branky

FK Králův Dvůr : Kraus 3 branky

TJ Slavia Radonice – SK Zápy „B“ 2 : 1 ( 0 : 0 ) na penalty
branka: Veselý starší z penalty
červená karta: Veselý mladší
Dnešní a všechny následující poločasové tomboly podzimní sezony
budou vedle hlavní ceny míče Adidas obohaceny o cenu druhou a to
KÁMASÚTRU, která je historickým ložnicovým manuálem.

kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,28 – 4, 5 – 7,52
a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my!

