
  zápský bulletin

8. kolo FORTUNA ČFL B

                                       sezona 2019 - 2020

SK Zápy – TJ Jiskra Ústí
nad Orlicí 

TeletníkArena

neděle 29. září 2019 od 16:00

srdečně u nás vítáme:

hlavní rozhodčí:  Šimeček Libor

asistent:  Nedvěd Vít

asistent:  Kyncl Tomáš

delegát:  Krejčí Zdeněk

Další program v TeletníkAreně:

SK Zápy – FC Slovan Liberec B   neděle 13.10.2019 od 15:30 

www.skzapy  .cz  

http://www.skzapy/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, 
funkcionáře a fanoušky z Ústí nad Orlicí. 

V přímém souboji o prvenství v tabulce FORTUNA ČFL B hodil 
zápským válečníkům v sobotu rukavici rival ze Živanic a to 
nečekaným vítězstvím v Ústí nad Orlicí, naším dnešním 
soupeřem. Znamenalo to pro nás jediné, a to bodovat a pokud 
možno za plný počet. Soupeře jsme měli přetěžkého, FK 
Chlumec nad Cidlinou, kam přestěhoval třetí ligu majitel Jiří
Ryba z Převýšova.

Trochu jsme se báli, abychom v Chlumci nedopadli podobně 
jako sedláci 24. března 1775, kdy jejich povstání bylo 
potlačeno a potupou pak byli uřezané knoflíky vojskem u 
sedláckých kalhot. Hlavním sponzorem zápských fotbalistů je 
společnost AgroEfekt, obchodní partner mnoha současných 
sedláků z širokého okolí. Náš vyzrálý taktický výkon ale 
žádnou potupu nepřipustil, a nakonec vezeme z Chlumce 
všechny body a dále vévodíme skupině B.

O Chlumci jde také ještě hezká rýmovačka a to že, 
„V Chlumci, vystrčila bába prdel proti slunci…“ . Redakci 
bulletinu se bohužel v tomto případě nepodařilo zjistit kterého 
dne léta páně která inzerovaná dáma vystavila slunečním 
paprskům své, jistě krásné pozadí. A to jsme googleli, až se 
z nás kouřilo. Ale představa je to stejně hezká.

FK Chlumec nad Cidlinou  – SK Zápy  1 : 2  ( 0 : 2 )

Soukup

Hašek    Duben       Jelínek    Hakl

Janko   Eliáš     Koutenský     Putz   Hron

Matějka

střídali: Skuhravý, Matoušek , Kubů, Pávek, Mike Emiliano



branky: Hašek 2

Utkání se hrálo za krásného počasí, v krásném areálu u 
Cidliny. Určitě musíme ocenit dobrý tah Jiřího Ryby se 
stěhováním třetí ligy z Převýšova.

Význam zápasu i počasí proto přilákali pěknou diváckou kulisu 
se čtyřmi stovkami přihlížejících. Zápas začal oboustranně 
opatrně a vzruch tak přinesla až 13. minuta. Ve vápně soupeře
byl stažen agilní Hron a rozhodčí nařídil zcela oprávněnou 
penaltu. K míči se postavil doposud produktivní exekutor 
pokutových kopů vele zkušený Hašek, ale domácí neméně 
zkušený Petr jeho střelu zlikvidoval.

Možnost nápravy dostal ale Háša ještě v téže minutě a po 
rohovém kopu poslal SK hlavou do vedení. A když se daří, tak 
se daří a v minutě 35. se náš nevysoký bek opět prosadil 
z další standartky a vypadalo to hodně nadějně.

Druhý poločas žádnou fotbalovou krásu nepřinesl, trochu nám 
chyběla rychlost do otevřenější obrany domácích, ale 
defenzíva fungovala na jedničku, a tak jsme obdrželi až v 
poslední minutě nastavení, což nás pochopitelně až tak 
nemrzelo.

V minulém týdnu se stal naší poslední podzimní možnou 
posilou mladý Bruno Cesar Palmeira z Brazílie. Dobrý start 
Bruno!



podzimní soupiska SK Zápy s     čísly dresu:  

Soukup Lukáš   23        Matějka Tomáš    10       

Hašek Pavel   13       Doležal Ivo   28             Bruno  22

Matoušek Milan  11   Růžek Patrik   2    Duval Nzembi   19

Pávek Michal   3             Eliáš Josef   14            

Jelínek Martin   4             Hakl František   6   

Skuhravý Radek   8           Koutenský Lukáš   9             

Duben Jiří   17    Kubů Matyáš   21       Putz Petr   16         

Janko Kristian  24    Hron Vojtěch  7        Mike Emiliano 18

nejlepší střelci FORTUNA ČFL B :

Bastin ( Chlumec nad Cidlinou ), Dohnalík ( Mladá 
Boleslav B), Mužík    ( Pardubice B ), Lička ( Zbuzany ), 
Kanghyun Yu ( Liberec B )    všichni po 5 brankách

nejlepší střelci dnešních soupeřů:

FK Ústí nad Orlicí :  Chleboun   3 branky

SK Zápy : Hašek   4  branky

kurzy Fortuny na dnešní zápas: 1,3 – 4,75  - 5,1



Bohužel, jak redakce v minulém bulletinu avizovala, řekl 
nám na rozloučenou pá, pá, skočil do éra a odletěl na 
mistrovství světa všech zahrádkářů až do daleké 
Austrálie Franta Hakl. Přejeme ti, ať si tam vykopeš 
pěkné, ekologicky pěstované, kedlubny.

Turnaj proběhne pod televizními kamerami ČT Sport od 
1. do 11. 10 . 2019 za účasti 32 zahrádkářských 
spolků z různých koutů planety Země.

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


