zápský bulletin
4. kolo FORTUNA ČFL B
sezona 2020 - 2021

SK Zápy – FK Pardubice B
TeletníkArena
neděle 13. září 2020 od 16:30
přijďte včas, bude vpuštěno pouze 945 diváků !!!
srdečně u nás vítáme zkušenou trojici ze západu Čech:
hlavní rozhodčí: Janoch Marek
asistent: Grimm Tomáš

asistent: Kříž Jiří
delegát: Urban Jiří ( také vítáme )
Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy – FC Hradec Králové B neděle 27.9.2020 od 15:30
Kurzy Fortuny na dnešní zápas: 1,17– 6, – 6,45 ?????
www.skzapy.cz

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče,
funkcionáře a fanoušky z města perníku, Pardubic.
Předlouhou dobu kraloval v kolektivních sportech
v Pardubicích hokej, kdy místní Dynamo nejen získávalo
domácí tituly, ale bylo i zásobárnou mnoha reprezentantů,
budoucích olympijských vítězů či mistrů světa. Jména
Martinec, Novák, Šťastný a později Dominik Hašek a mnoho
dalších jsou nezapomenutelně zapsány do naší hokejové
historie.
Proto byl dlouho pardubický fotbal tak trochu v hokejovém
stínu. Situace se ale změnila a zásluhou dobré koncepce se
podařilo FK Pardubice letos postoupit do naší nejvyšší
soutěže. Tento bezesporu obrovský sportovní úspěch určitě
trochu hatí absence stadionu odpovídající licenčnímu
požadavku pro první ligu. Proto museli vzít pardubičtí za vděk
za dočasný azyl v pražském Ďolíčku. Tady pozor na slovo
dočasný, viz označení pobytu spřátelených vojsk Varšavské
smlouvy po 21. srpnu 1968!
Pro mladé hráče našeho dnešního soupeře, kterým je
pardubická rezerva, je možnost prakticky během týdne po
kvalitním výkonu v ČFL naskočit do nejvyšší soutěže určitě
velkou motivací. I proto dnes očekáváme v TeletníkAreně
zajímavý zápas s odpovídající diváckou kulisou.

Příznivci zápských válečníků dostali minulou neděli krásný
dárek, kterým byl pohled na tabulku FORTUNA ČFL B, kdy se
usadil tým trenéra Doležala po odehraném třetím kole na
jejím samém vrcholu.
Výkon, který podal SK minulou neděli lze bez nadsázky
označit jako velmi kvalitní. Tradiční nedělní „Tisková
konference“, která probíhá a to „bez bab“ u velkého stolu
v hospůdce „Na hřišti“ již mnoho a mnoho let, tentokrát
vyzdvihla nad jiné výkony Hakla a Magery. Velké
absolutorium zaslouží ale i výkon brankáře Doležala, který se
do branky v mistráku dostal po mnoha měsících. Je pravda,
že ho soupeř i díky dobře pracující naší obraně nepřinutil
k nějakým klíčovým zákrokům, ale účinně dirigoval hru před
sebou a celkově působil „Dodo“ jistým dojmem.
V řadě neposlední zaujal přítomné 60. metrový sprint Pavla
Haška v samém závěru zápasu. Po zdolaných 30 metrech se
přiznal přítomný doktor Standa Bambas, že vyndal z brašny
k vyplnění úmrtní list pro našeho beka. „Háša“ naštěstí na
několik etap přežil, a tak mohl pan doktor hodobožový
inkoust zase zavřít a spolu s bianko vstupenkou do nebe či do
pekla, uložit zpět do své brašničky! Závěrem je nutno syna
velkého Sparťana za jeho takřka sebevražedný čin pochválit,
šel do toho, jak říká bývalý mezinárodní hokejový rozhodčí a
současný mariášový parťák zápského manažera Jirka Lípa,
prsama.

podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Soukup Lukáš 23
Hašek Pavel 13

Matějka Tomáš 10 Janko Kristian 18
Doležal Ivo 28
Putz Petr 16

Kubů Matyáš 21
Duben Jiří 17
Hron Vojtěch 7

Matoušek Milan 11
Růžek Patrik 2
Pávek Michal 3
Eliáš Josef 14
Koutenský Lukáš 9 Magera Lukáš 48

Jelínek Martin 4

Hakl František 6

Woitek Lukáš 15

smutná zpráva:
Dne 8. září 2020 podlehl v Norsku zákeřné nemoci manžel
zápské rodačky, doktorky Šárky Drholcové, Bord. Tento
norský policista byl nejen velkým příznivcem Rudých ďáblů z
Manchesteru, ale pochopitelně i zápských válečníků. Čest
jeho památce!

nejlepší střelci FORTUNA ČFL B 2020-21

TOP 10

3 branky Daníček Jablonec B, Magera Zápy
2 branky Douděra Mladá Boleslav B, Surmaj Zbuzany, Bulíř
Přepeře, Houha Dukla B, Tichý, Souček a Voleský Ústí nad
Orlicí, Bastin , Čáp a Labík Chlumec nad Cidlinou, Čvančara
Jablonec B, Jelínek Martin Zápy, Petráň Pardubice B
a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my …

