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SK Zápy – TJ Slovan Velvary
TeletníkArena
neděle 30. září 2018 od 16:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Plzák Daniel
asistent: Klupák Petr

asistent: Krupka Pavel
delegát: Vrzal Josef

Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy „B“– SK Kamenice so 6. října od 16:00
SK Zápy – FK Dobrovice ne 14. října od 15:30
www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře
a fanoušky z Velvar.
Není to tak dlouho, kdy nás náš dnešní soupeř nechal zanotovat
v rámci volných přestupů známé Ó, Velvary, kde jsou naše tolary?, a
to vše za krádež našeho hráče Marka Chrobáka. Určitě částečně
pomohlo, že se celou záležitost pokusil v létě napravit trenér hostí
Pavel Janeček.
Letošní nováček soutěže z Velvar nezahájil soutěž vůbec zle, a je určitě
příjemným překvapením. Spodek tabulky se ale vyrovnává a nikdo
určitě sestoupit nechce.
Zápští válečníci v týdnu dvakrát za tři body bodovali na hřištích
soupeřů, a to je určitě cenné. Navíc nás těchto šest bodů vrátilo do
čela tabulky ČFL, a to je moc příjemné. V příštím kole jedeme na výlet
k Rusákům do Karlových Varů a potom nás čeká v TetníkAreně určitě
zápas podzimu s doposud výbornou Dobrovicí se silným manažerským
vlivem zápských pánů Lukášů, což dozajista dává zápasu ještě větší
náboj.

TJ Sokol Živanice – SK Zápy 1 : 3 ( 1 : 1 )
Frydrych
Hašek
Hakl

Růžek

Duben

Jelínek Martin
Jelínek Jan

Svoboda
Novák

střídali: Hron, Putz, Stehno, Macek, Balvín
branky: Jelínek Jan 2, Svoboda

Jablonský
Eliáš

SK Benešov – SK Zápy 1 : 2 ( 1 : 2 )
Frydrych
Novák

Pávek

Duben Jablonský

Hron Jelínek Martin Putz Svoboda Eliáš
Jelínek Jan
střídali: Hakl, Hašek, Jukl, Růžek, Macek
branky: Jelínek Martin, Duben
Oba dva zápasy hrané v rytmu neděle středa neděle měli velmi
podobný scénář. SK Zápy zahájil zápasy ve velkém stylu a dvacet minut
nepustil soupeře na dosah vlastní branky. Vytvořené šance jsme ale
neproměňovali a tak zákonitě se ke slovu stále častěji dostávali i
domácí celky a protože mají ve svých řadách borce, kteří gól dát umějí,
( Ujec ,Turek ), tak jsme si přidělali v cestě za třemi body nemalé
problémy ze kterých nám naštěstí v Živanicích pomohl střelec Honza
Jelínek a v Benešově branky obránců po standartních situacích.
Nesporně zajímavým tahem byla migrace hráčů v zápase v Benešově,
s kterou ne všichni zápští příznivci (byli 4, diváků celkem 47) souhlasili.
Ke sportu ale patří štěstí, a to naši trenéři měli (nastřelená tyč
Frydrychovy branky v závěru utkání), takže vše OK.
Soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Frydrych Luděk 27

Matějka Tomáš 10

Hašek Pavel 13

Doležal Ivo 28

Kovařík Martin 11

Růžek Patrik 2

Pávek Michal 3

Eliáš Josef 14

Jelínek Martin 4

Hakl František 6

Novák Miroslav 7
Duben Jiří 17

Svoboda Václav 8

Jablonský Tomáš 18

Hron Vojtěch 9

Jelínek Jan 19

Jukl Richard 21

Balvín Tomáš 22

Putz Petr 16

Pospíšil Marek 1
Macek Milan 24

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Verner Litoměřicko

7 branek

Čapek Vyšehrad , Jelínek Jan SK Zápy

6 branek

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jan Jelínek 6 branek

TJ Slovan Velvary : Kalaš 3 branky

Těsně před sobotní půlnocí, kdy končil přestupní termín, byl uvolněn hráč SK Zápy
Filip Stehno do FK Kolín a to do konce roku 2018.

TJ Kunice „B“ – SK Zápy „B“ 0 : 3 ( 0 : 1 )
branky: Doležal Miroslav 2, Válek
Své sedmdesátiny slaví v těchto dnech bývalý hráč a trenér Záp pan
Václav Hradecký. Hodně zdraví a dobré mezičasy na „Václaváku“ přejí
zápští kamarádi.
Bohužel smutná zpráva přišla do Záp v sobotu po obědě, o tom, že nás
opustil bývalý hráč a později věrný příznivec SK Zápy pan Vladimír
Vlček. Čest jeho památce.
Dnešní a všechny následující poločasové tomboly podzimní sezony budou
vedle hlavní ceny míče Adidas obohaceny o cenu druhou, a to knihu
KÁMASÚTRU, která je historickým ložnicovým manuálem.
kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,11 – 7, 7 – 8,4
a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my!

