zápský bulletin
MOL Cup
sezona 2018 - 2019

SK Zápy – 1.FK Příbram
TeletníkArena
středa 5. září 2018 od 17:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Královec Pavel
asistent: Pospíšil Dušan

asistent: Fišer Miroslav
delegát: Mareš Pavel

Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy – FK Králův Dvůr

neděle 16. září od 16:30

www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře
a fanoušky z prvoligové Příbrami a zejména pak pana
Jaroslava Starku, bez diskusí jednu z největších postav
českého fotbalu posledních desetiletí…
Po sestupu do 2. ligy se hodně diskutovalo, že je to
konec éry pana Starky a jeho kolegů. Povolání trenéra
do nepohody Josefa Csaplára se ale ukázalo jako jeden
z důležitých aspektů k malému zázraku, kterým beze
sporu okamžitý návrat do nejvyšší soutěže byl.
Současných osm bodů v tabulce je nutné chápat jako
dobrý počin k poklidné záchraně. Navíc se v Příbrami již
tradičně daří práce s mládeží, což jasně dokumentuje
mnohamilionový prodej velkého talentu Matouška do
Slávie. Dnes tohoto hráče v TeletníkAreně již bohužel
neuvidíte, protože je na srazu jednadvacítky a po
návratu se již bude hlásit trenéru Trpišovskému ve
Slavii.
Zápská mašina je ale také rozjetá, má na svém kontě
maximální počet 15 bodů a vede tabulku ČFL. Již dnes lze
konstatovat, že posílení kádru se povedlo a parta kolem
kapitána Martina Jelínka jednoduše ví, co chce. Již
v sobotu zajíždíme k těžkému zápasu do Domažlic a
trochu nám pochopitelně zní v uších pořekadlo, že

mnoho zajíců v lese může být velkým problémem pro
každého honícího psa.
Redakce bulletinu ale zaznamenala pokyn manažera
klubu k hlavnímu trenérovi, který zazněl dlouho po
večerce po poslední nedělní výhře: „Muži od Litavky
nesmí v žádném případě projít TeletníkArenou bez
maximálního odporu zápských válečníků!“

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

Jukl Richard 21

Balvín Tomáš 22

Macek Milan 24

SK Zeleneč – SK Zápy „B“ 1 : 2 ( 0 : 1 )
Švadlenka
Veselý ml. Kolář
Stehno

Hradecký Lukáš (K)

Balvín

Kubelka

Veselý st. Stupka (ČK)

Hradecký Jakub

Kovařík Martin

střídali : Matějíček, Vrzák
branky: Stehno, Veselý st.
Překvapivé, ale zasloužené vítězství našeho „B“ mužstva
ve druhém venkovním zápase v řadě a to i proti silnému
větru.

kurzy Fortuny na dnešní zápas : 5 – 3,5 –1,6
konečně pořádný prachy k vydělání !!!!!

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

