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SK Zápy – SK Viktorie Jirny
TeletníkArena
neděle 28. října 2018 od 14:30
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Lafek David
asistent: Hádek Jaroslav

asistent: Cichra David
delegát: Schroter Martin

Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy „B“– FK Dobřejovice so 3. listopadu od 14:00
SK Zápy – TJ Štěchovice ne 11. listopadu od 14:00
www.skzapy

V dnešním zápase, kdy slavíme 100 let od vzniku naší republiky, u nás
dále vítáme hráče, funkcionáře a fanoušky ze sousedních Jiren.
Náš dlouholetý rival přes kopec se současně pohybuje na nečekaném chvostu
soutěže. Velký letní odchod hráčů se majiteli Jíchovi zatím nepodařilo
adekvátně nahradit. Naštěstí je spodek tabulky velmi vyrovnaný, takže je
jasné, že v zimě Jirny posílí a soutěž bez větších problémů zachrání. Dnes by
ale jistě nebylo vhodné, aby si domácí celek hrál na Jánošíka a přenechal
Viktorii nějaké body. Vzpomeneme-li si ale na náš zápas s Velvary, tak nic
není nemožné.

Redakce bulletinu požádala manažera SK Zápy k vyjádření na reakce
funkcionářů Dobrovice pro deník Sport následně po vzájemném
zápase:
„Neměl jsi chuť se po zveřejněném článku bránit proti uvedeným
pomluvám?“
„Jistá možnost i právní reakce tam byla, ale nakonec jsem ji zavrhl a to přesto,
že v týdnu, kdy Sport článek zveřejnil jsme finišovali na dokončení
novoročního kalendáře, jehož součástí jsou ve spodní části loga cca 40 našich
sponzorů a tomu podobná vyjádření jistě nepřidají. Jsem pyšný, že vedle
nesporného sportovního úspěchu probíhající podzimní sezony se nám daří, a
to na různé bázi, spolupracovat s uvedenými obchodními partnery. Dobrovice
to mají jednoduché, cukrovar jim nasype potřebný rozpočet do žlabu a mají
po starostech. To u nás nehrozí a musíme finance sehnat od sponzorů, a když
chybí, tak sáhnout do svých. To je sice nejsnadnější, ale není to nekonečné.
Ale zpět k tvé otázce. Videozáznam potvrdil, že obě penalty byly oprávněné.
Kdo jste viděl tento zápas, tak musíte uznat, že kdybychom proměnili jen
polovinu svých příležitostí, odjeli by hosté s bůrem. Byl jsem minulý týden
služebně v zahraničí a sledoval jsem přes internet tlak redaktorů Sportu na
pana Berbra a jeho spolupracovníky ze Strahova, zejména pak v pátečním
magazínu Sport. Mám takový pocit, že se funkcionáři Dobrovic, díky svým
vyjádřením, stali součástí cílené novinářské hry. Ať si nadále dělají, co uznají

za vhodné, ale nás ať laskavě příště vynechají. Jinak se můžeme rozzlobit a
potom můžeme být i zlý.“

„ Franto, díky za zajímavou odpověď a hodně štěstí“.

Převýšov – SK Zápy 0 : 3 ( 0 : 2 )
Frydrych
Hašek
Jablonský

Růžek

Duben Hakl

Eliáš Jelínek Martin

Svoboda

Jelínek Jan

Matějka
střídali: Jukl, Hron, Novák, Macek
branky: Matějka 3 !!!
Zápas v nepříjemném prostředí se soupeřem, který po špatném začátku jede
na vítězné vlně, určitě i díky staronovému trenéru Krausovi, nás čekal
minulou sobotu.
Těsně před zápasem se zranil domácím nominovaný gólman Dunda, do
branky se tak postavil zkušený Petr, aby již v 8. minutě udělal chybu a
Matějka mohl pohodlně otevřít svůj účet a po neuvěřitelných 333 minutách
dal náš gól ze hry. Následně domácí hasili velkou šanci Svobody.
„Ranka“ si tak trochu spravil chuť v minutě 13., kdy po krásném průniku po
levé straně našel Matějku a ten v sobotu věděl, kam s míčem. Definitivní
rozhodnutí pak přišlo v minutě 70., kdy našel dobře hrající Honza Jelínek,
koho jiného než Matějku, a hattrick a k tomu tři tašky jablíček ze sadu
babičky Maškové byly na světě.
Tentokrát proti nám neměli domácí šanci a to je slibné do závěrečných čtyř
kol podzimu.

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

Svoboda Václav 8

Jablonský Tomáš 18

Hron Vojtěch 9

Jelínek Jan 19

Jukl Richard 21

Balvín Tomáš 22

Novák Miroslav 7
Duben Jiří 17
Putz Petr 16

Pospíšil Marek 1
Macek Milan 24

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Benda Brozany , Čapek Vyšehrad
Verner Litoměřicko

8 branek

7 branek

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jan Jelínek 6 branek
SK Viktorie Jirny : Klein 3 branky
Dnešní i poslední poločasová tombola podzimní sezony bude vedle hlavní
ceny míče Adidas obohacena o cenu druhou, a to knihu KÁMASÚTRU, která
je historickým ložnicovým manuálem.
kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,17 – 5, 5 – 7,95
SK Zápy pro vás a vaše přátele připravil podařený vánoční dárek – kalendář
zápských válečníků. Objednat a později zakoupit je možné v naší restauraci.
SK Zápy, to jsme my!

