zápský bulletin
FORTUNA ČFL
sezona 2017 - 2018

SK Zápy – TJ Sokol Čížová
TeletníkArena
neděle 12. listopadu 2017 od 14:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Aubrecht Jan
asistent: Hányš Martin

asistent: Tvrdík Ivan
delegát: Petera Josef
Další program v TeletníkAreně:

Tradiční silvestrovský fotbálek od 10:00
www.skzapy.cz
retro

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče,
funkcionáře a fanoušky z Čížové
Náš dnešní a zároveň poslední soupeř podzimní části
soutěže FORTUNA ČFL je pro nás velkou neznámou.
Výsledky nováčka soutěže bohužel pro něj nahrávají
do taktu písničky Tancovala jedno léto, ale, zajíci se
počítají až po honu a zázraky se dějí…

TJ Štěchovice - SK Zápy 4 : 2 ( 2 : 1 )
Straka
Novák Miroslav Růžek
Valenta

Putz

Pávek Kovařík

Svoboda Jelínek Bulíř
Piták

střídali: Štěpánek, Šerý, Macek, Pedro
branky:

Růžek, Bulíř

Bohužel každá serie jednou končí a tak trochu
nečekaně se zadřela rozjetá zápská mašina u Vltavy

ve Štěchovicích. Roli favorita jsme tentokrát
nezvládli.
Zápas se lámal v úvodu druhého poločasu, kdy se
nám podařilo po krásné kombinaci vyrovnat.
Následné vyložené šance jsme však zahodili a soupeř
nás dle rovnice nedáš – dostaneš, potrestal.
Celkově ale nebyl náš výkon dobrý, u některých hráčů
až špatný
( Novák, Valenta …)

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy :
branek

Piták , Růžek

TJ Sokol Čížová :

Janda

5
4 branky

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Chukwudi Chukwuma - Brozany

12 branek

Urbanec - Převýšov

11 branek

Kopecký - Chrudim

11 branek

Batka - Štěchovice

11 branek

Kurzy FORTUNY na dnešní zápas : 1,15 – 5,65 – 7, 7
Redakce bulletinu tímto děkuje hráčům a Pavlu
Kotkovi z „B“ mužstva za důstojné působení
v podzimní části okresního přeboru Prahy – východ.

Vážení příznivci zápské kopané,
dnešním zápasem se s vámi loučíme, děkujeme vám i
sponzorům za podporu a budeme se těšit na jaře na
shledanou u nás v TeletníkAreně.
Současně vám přejeme klidné vánoce a pohodový
nový rok 2018.

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

