
  zápský bulletin

10. kolo FORTUNA ČFL B

                                        sezona 2019 - 2020

SK Zápy – FC Slovan Liberec B 

TeletníkArena

neděle 13. října 2019 od 15:30

srdečně u nás vítáme:

hlavní rozhodčí:  Melničuk Vladimír

asistent:  Hányš Martin

asistent:  Šmat David

delegát:  Vaniš František

Další program v TeletníkAreně:

SK Zápy – FK Jablonec  B   neděle 27.10.2019 od 14:30 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas:   nevypsáno ???

Přejeme vše krásné Renatce z hospůdky k dnešnímu svátku.

www.skzapy  .cz  

http://www.skzapy/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, 
funkcionáře a fanoušky z Liberce. 

V rámci reprezentační přestávky, kdy předvedla naše 
reprezentace po mnoha a mnoha letech úžasný výkon a 
skolila trochu namachrované Angličany a důrazně si řekla o 
zařazení do losu blížícího se šampionátu Evropy, se 
v TeletníkAreně představí rezerva Liberce. Těžko předjímat,
zda doplní mladíky, kteří doposud za béčko od Nisy 
nastupují, nějaké známé tváře s ligovými zkušenostmi. Náš 
dnešní soupeř na to má pochopitelně plné právo, tak se 
nechme překvapit. Samozřejmě, že jistá špionážní činnost 
zápské rozvědky do řad severočechů v rámci předzápasové 
přípravy zcela logicky proběhla.

Minulý týden padli   zápští válečníci   poprvé v     sezoně ve   
Velvarech   a tak dvě otázky redakce bulletinu na asi v     tomto   
týdnu nepříliš spokojeného   manažera Maška  :  

„Dají se očekávat, po první, trochu nečekané prohře, 
nějaké zásadnější změny?“

„Samozřejmě, že ano. Protože statistika věda je, jak se zpívá 
ve známé písni, a my jsme rozborem zjistili, že z našich 
doposud 23 vstřelených branek pouze 9 dosáhli ofensivní
hráči, rozhodli jsme se o změnu znělky po našem vstřeleném
gólu v TeletníkAreně. Pevně věříme, že tato inovace bude 
mít větší efekt než obligátní výměny hráčů či trenérů.“

„V minulém týdnu se dostala do rukou redakce 
bulletinu kopie faktury s pokutou ve výši 600.000,- Kč 
od vedení FAČR za absenci zápské mládeže. Jaký dopad
může mít tato jistě nepříjemná skutečnost na rozpočet,
potažmo na celkový chod klubu?“



„Je logické, že dopad na klub je takřka likvidační. Ta částka je 
zcela mimo realitu vesnic s 800 obyvateli, jako jsou Zápy. My 
jsme vše vsadili na jednu kartu, a to na naše přidružení 
k fungující spolupráci ve výchově fotbalové mládeže mezi 
Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví. Chtěl bych 
tímto poděkovat zejména kamarádům Ivošovi Urbanovi 
z Brandýsa a Josefu Matějovskému ze Staré Boleslavi za 
čas a snahu začlenit SK Zápy do tohoto projektu jako třetího 
člena. Bohužel rozhodnutí Výkonného výboru FAČR na 
základě analýzy právního oddělení znělo ne. Asi nás chtějí 
chránit dle rčení dva jsou rada, tři již zrada. O způsobu 
informování o výsledku žádosti o rozšíření členů spolku budu 
raději mlčet.

Takže 600.000,- Kč máme zaplatit a budeme si muset sednout
v rámci našeho výkonného výboru, a to tentokrát bez 
Vodky, Fernetu a Jagermeistra ( to jsem velmi zvědavý, 
kolik se nás k této odvykačce dostaví ) a říci si střízliví střízlivě 
jak dál. Z mého pohledu je ve hře úplně vše, včetně 
odstoupení ze soutěže.“

„Děkujeme za odpovědi a věříme, že vše nakonec 
dobře dopadne.  Potlesk ve stoje za krásnou novou 
fasádu na hospůdce a za nové sítě na umělce.“

„Díky, a pište odvážně, ale hlavně objektivně“.

TJ Slovan Velvary  –  SK Zápy  2 : 0 ( 0 : 0 )

Soukup

Hašek    Duben       Jelínek    Skuhravý

Matoušek   Eliáš     Koutenský     Putz   Hron

Matějka



střídali: Janko, Kubů

Bohužel na Velvary to neumíme a tak, jako každá série jednou 
skončí, skončila v devátém kole zápská podzimní neporazitelnost.
Zápas začal naší převahou, ale s minimem šancí. A když už 
nějaká přišla, tak jsme jí pohrdly. Domácí vyráželi do 
nebezpečných kontrů s rychlým přechodem a těsně po půli udeřili
poprvé. Naše snaha o vyrovnání v deštivém a studeném počasí 
byla evidentní, leč planá.

A tak nás domácí do již naší otevřené obrany v závěru dorazili. 
Rozdílovým článkem zápasu byli tentokrát i gólmani, kdy domácí 
Měsíček byl jistější našeho Soukupa. Reakce domácího brankaře 
příkladně na přesnou hlavičku do šibenice stopera Dubna byla 
úžasná. 

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  Kubů Matyáš   21   

Matoušek Milan  11  Růžek Patrik   2  Duval Nzembi  19 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 ) 7 branek        
Dohnalík ( Mladá Boleslav B), Kanghyun Yu ( Liberec B )  6  branek

nejlepší střelci dnešních soupeřů: SK Zápy: Hašek, Duben 4  branky

                                             FC Slovan Liberec B:  Kanghyun Yu   6 branek

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


