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SK Zápy – FK LOKO Vltavín
TeletníkArena
neděle 2. září 2018 od 17:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Hájek Robert
asistent: Dujsík Jiří

asistent: Čechlovský Ondřej
delegát: Řezáč Michal

Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy – 1.FK Příbram

středa 5. září od 17:00

2. kolo MOL Cup
www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře
a fanoušky z pražských Holešovic.
Vltavín, loňský vicemistr ČFL, který trochu nečekaně
odmítl druhou ligu a vzal tak trochu do hry o postup SK
Zápy ze třetí příčky.
Dlouholetý účastník třetí nejvyšší soutěže kormidlovaný
zkušeným a férovým lodivodem Josefem Neubergem, na
trenérské lavici již delší dobu s bývalým internacionálem
a velkým sparťanem Martinem Frýdkem. Domácí
manažer Mašek jistě trochu závidí letitou hráčskou
spolupráci Vltavínu se Spartou, protože on poslední
dobou přivádí do TeletníkAreny vesměs slávisty.
Vltavín je dnes znovu pro diváky záruka kvalitního
fotbalu, ale city stranou, zápští válečníci budou znovu
cítit krev a budou se tak jistě rvát o další body a tím i o
místo, které si před soutěží vybrali jako svůj cíl. Jak
pravil, i když dnes trochu v problémech, The Special One
Jose Mourinho: „Bože, jak jsem rád, že nejsem
skromný“.
V neděli ukázal tým kolem kapitána Martina Jelínka
charakter, a nakonec zápas, kdy si vypracoval řadu
obrovských šancí, v samém úvodu pohrdl penaltou, aby
v posledních minutách otočil v zisk dalších třech bodů.

Ve středu odpoledne dojde k utkání 2. kola Mol Cup
mezi SK Zápy a 1. FK Příbram. Takže brzy velká možnost
pro diváky vidět zkušené harcovníky Slepičku, Skácela,
Rezka, Švengera a na straně druhé možná i asi největší
současný talent našeho fotbalu mladého hezounka
Matouška v zápské TeletníkAreně. Očekáváme po delší
době i slušnou návštěvu, tak přijďte dříve, dejte si u
„Segala“ klobásku a u holek v hospodě dobré pivečko. Ať
vám něco neuteče, má prý hořet tráva!

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

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Pejša Vltavín 4 branky
Čapek

Vyšehrad 4 branky

Osvald Dobrovice 4 branky

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jan Jelínek a Vojtěch Hron 2 branky
FK LOKO Vltavín Pejša 4 branky !!!

Svoji soutěž zahájilo i naše „B“ mužstvo. OFS nám tentokrát
neumožnil sehrát několik zápasů na tzv. „hlášenky“ a to je
pro SK Zápy v okamžiku středu zápasů zásadní problém.
Problém tak velký, že jsme jednu chvíli uvažovali o
odstoupení ze soutěže. Přitom jak samo označení „B“
mužstvo říká, by mělo mít největší význam v tom, že v něm
dostanou příležitost hráči „A“ mužstva, kteří se v týdnu plně
neprosadili v zápase vyšší soutěže. Stará zásada zní, že
tréninkový týden hráče má vrcholit mistrovským utkáním.
Přesto vše kluci v prvním zápase zabojovali a vezou tři body.

SKK Hovorčovice – SK Zápy „B“ 0 : 3 ( 0 : 1 )
branky: Stehno 2, Veselý st.
kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,55 – 4 – 3,74
a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my!

