zápský bulletin
FORTUNA ČFL
sezona 2017 - 2018

SK Zápy – FK Dobrovice
TeletníkArena
neděle 16. října 2017 od 15:30
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Paták Michal
asistent: Paták Viktor

asistent: Kříž Jiří
delegát: Urban Jiří
Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy „B“– TJ Aero Odolena Voda neděle 22.10. 2017 od 15:30
SK Zápy – SK Sokol Brozany neděle 29.10.2017 od 14:30
www.skzapy.cz
retro

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče,
funkcionáře a fanoušky z města cukru, Dobrovic
Tento soupeř je pro nás již tradičním a zápasy bývají plně emocí, takže
se má divák opět na co těšit. Není zcela vyloučeno, že se bude bojovat
o druhou příčku tabulky Fortuna ČFL. Proto lze zcela bez nadsázky
označit dnešní zápas jako utkání podzimu. „Hoši bojovat!“
U našeho dnešního soupeře došlo v létě k zásadním změnám
v realizačním týmu a pohled na tabulku soutěže dokazuje, že prezident
klubu Oldřich Reinbergr zvolil dobře. Jak trenér Vladimír Sedláček, tak
manažer Petr Lukáš dobře úročí své letité fotbalové zkušenosti. Ale
kdyby to tam dneska trochu nebo raději víc zaskřípalo, tak bychom se
určitě nezlobili.
Přítomnost Petra Lukáše bude mít určitě i pikantní příchuť, neboť je
notoricky známo že tento bývalý ligový obránce Liberce, Sparty, Teplic
ale i rakouského Linze je zápským rodákem a v TeletníkAreně zahájil
svoji bohatou karieru. Velkou smůlu měl tehdy liberecký Petr v zápase
s Lyonem na Letné, kdy tehdy jeho representační formu přerušilo
nepříjemné zranění kotníku po nevybíravém zákroku jednoho ze
žabožroutů.
Dnes najdeme i další pikantnost v tom, že hlavními sponzory obou
dnešních soupeřů jsou firmy podnikající v zemědělství. Na jedné straně
francouzská Tereos TTD a na straně druhé ryze zápský hrdý AgroEfekt.
Nutno dodat, že v tomto bodě jsou na tom hosté o poznání lépe. Takže
nezbývá než zopakovat „Hoši bojovat!“
Hlavní sponzor poločasové tomboly je vážený pan „BOBR“. Karle děkujeme!

SK Benátky n/J - SK Zápy 1 : 3 ( 0 : 0 )
Straka
Novák Miroslav Růžek
Valenta

Putz

Pávek Kovařík

Piták Jelínek Bulíř

Matějka
střídali: Štěpánek, Svoboda, Šerý, Munzar, Macek
branky:

Putz, Piták, Šerý

Na trávník za deště v Benátkách vyběhla již osvědčená sestava zápských
válečníků, již doplněná o omilostněného hříšníka Tomáše Valentu. Celkově lze
říci, že hosté byli zcela jednoznačně lepším týmem a tři body si za svůj výkon
zasloužili.
Ale tak úplně snadné to zase nebylo a nervové soustavy zápských skalních
dostaly, tak jako je zvykem, zase zabrat. A tentokrát se o to postarali naši
matadoři.
V úvodu druhé půle nejprve ukázal našim mladým útočníkům Martin Kovařík
jak se realizuje samostatný únik po křídle a domácímu obránci nezbývalo nic
jiného než faul ve vápně. Penaltu si postavil na podmáčeném terénu zkušený
exekutor Karel Piták a asi mu bylo poněkud urostlejšího Michni v bráně
domácích líto a tak kopl balon do středu branky a naše akcie se začali
propadat. Svou chybu ale Karel svým čtvrtým gólem v soutěži následně
napravil.
Druhým vítečníkem pak byl golman Radim Straka. Nejprve po poločase vytáhl
na domácího hlavičkáře zákrok snů, aby následně pustil gól na 2:1 zahrávaný
až někde u modré čáry na přilehlém zimáku.
V samém závěru zápasu pak po hlavičkovém souboji vyrostl našemu
kapitánovi Martinovi Jelínkovi na čele pěkný paroh. Přesto, že z něj byla

takto otřesená srna jednorohá, hrnul se náš bojovník zpět na hrací plochu.
Odměnou mu zato byla třetí branka v síti domácích po spolupráci mladíků
Milana Macka a Marka Šerého.

Sokol Vyžlovka – SK Zápy „B“ 1 : 1 ( 1 : 0 ) na penalty 3 : 4
branka : Veselý st.
Redakce bulletinu přeje hlavně pevné zdraví u příležitosti oslavy jmenin
ředitelce Renatce.

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy :
Dobrovice :

Piták
Volf, Osvald

4 branky
3 branky

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Chukwudi Chukwuma - Brozany 10 branek

Batka - Štěchovice 9 branek
Urbanec - Převýšov 8 branek

Kurzy FORTUNY na dnešní zápas : 1,5 – 4,1 – 3,76
…a nezapomeňte, že se příští sobotu jede pro body
k Pepíčkovi k sousedům přes kopec. Už je na to zase čas,
pane profesore!

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

