bulletin

SK Zápy – FK Baník Sokolov
2.kolo MOL Cup

TeletníkArena středa 9.8.2017 od 17:00

hlavní rozhodčí: Jílek Jan
asistent 1: Kotalík Petr
asistent 2: Pečenka Jiří
delegát svazu: Liba Miroslav
retrovydání

Fotbalová dovolená utekla jako voda, stejně tak rychle
nám utekl Jirka Petrů do Čáslavi a tak se ke své práci se
zpravodajem vrací osvědčená redakce se svým retrem.
V průběhu léta došlo v kádru SK Zápy k mnoha
odchodům, mnohé z nich byly dost nečekané, ale filosofie
komu se u nás nelíbí nechť táhne světem se nemění.
Odchody: Hakl – hostování Benátky
Petrů – přestup bez souhlasu Čáslav
Veselý Dominik – hostování Kolín
Pergl – přestup Admira
hostování v Zápech ukončili: Vorasický, Liener,
Hejný, Brian.
Logicky se proto v dresu SK Zápy na podzim musí
představit tito nový hráči:
Karel Piták – přestup z Olympie Praha
Macek Martin – hostování z Aritmy Praha
Květoň Ladislav – přestup bez souhlasu z Aritmy Praha
Macek Milan – hostování ze Staré Boleslavi
Růžek Patrik – hostování z Příbrami
Novák Lukáš, Munzar Sebastian, Bulíř Tomáš, Štěpánek
Michal – hostování z Jablonce
Šerý Marek, Pedro Dominik – hostování z Jihlavy
Letní příprava proběhla tradičně na hřištích v Zápech, ale i
u Labe v Čelákovicích, své místo měl i populární
Václavák ve Staré Boleslavi. Odehráli jsme řadu
přípravných zápasů, kde se samozřejmě zkoušeli nový
hráči, proto ani nemá cenu se nad jejich výsledky
pozastavovat.

Velkým problémem bylo první kolo MOL Cupu v Ostré,
kdy se manažeru SK Zápy nepodařilo zaregistrovat nové
hráče a tak jsme zápas odehráli jen i díky hráčům
„B“ mužstva (Stupka, Hradecký Lukáš). Hodně nám
pomohl i Fanda Hakl, který byl již domluven s Benátkami
na hostování. Přesto jsme v utkání plném emocí nakonec
přes penalty postoupili do dnešního zápasu s
druholigovým Sokolovem vedeným populárním trenérem
Pavlem Horváthem, který se opět vrací do TeletníkAreny,
a to tentokrát v trochu jiné roli.
Nebylo by vůbec špatné zopakovat výsledek z památného
zápasu s Domažlicemi. Každopádně Pavla v Zápech
srdečně vítáme!
V letní pauze se nám podařilo z vlastních zdrojů
vybudovat umělou závlahu, což byla věc, která nám
dlouhodobě chyběla.
Velká diskuse proběhla mezi funkcionáři o dalším
účinkování našeho „B“ mužstva, které bylo jednu chvíli
již prakticky rozpuštěno. Rozhodnutím manažera klubu
bylo a to i z politických důvodů „Béčko“ opět přihlášeno
do okresního přeboru. Je třeba od stávajících hráčů
rezervy více zodpovědnosti v přístupu k zápasům,
zejména pak v situacích, kdy hrají současně obě zápská
mužstva.
K zásadní změně dochází v realizačním týmu A mužstva,
kdy na pozici vedoucího mužstva přichází Ivo
„Dodo“ Doležal. Celkem očekávaná změna dle
charakteristiky rodiny od Maria Puza. Filipovi Novotnému
tímto děkujeme za dosavadní spolupráci.

Tři otázky redakce bulletinu na manažera Maška:
1) „Co říkáš celkem masovému odchodu hráčů ze
Záp?“
„Docela mě to překvapilo, stejně jako že v průběhu jara
předem domluvení hráči na zkoušku v letní přípravě
končili v konkurenčních klubech, stejně jako mnozí
oslovení hráči s nabídkou zápského angažmá. Musíme
tuto skutečnost pečlivě monitorovat“
2) „Jaké jsou cíle do nové sezony?“
„Máme dobrý los, kdy z prvních pěti mistráků hrajeme
čtyřikrát v Teletníku, takže půjdeme po krvi. Přišli vesměs
mladí, dynamičtí hráči a jeden, který má veškeré
předpoklady, aby je fotbalově vedl.“
3) „A co dnešní pohár se Sokolovem?“
„MOL Cup je pro nás jediná šance na konfrontaci s
profifotbalem, protože TeletníkArena je čistá, útulná, ale
malá. Takže by se mi líbilo opět po roce postoupit do
třetího kola a tam bych letos chtěl Spartu, kde bychom
rádi využili celkem logickou filosofii letenských, kdy to
zatím vypadá, že se v roce přímého postupu do LM
soustředí jen a pouze na naši HET ligu.“
Kurzy Fortuny na dnešní zápas: 3,45 – 3,4 – 1,9
Příští program v TeletníkAreně:
SK Zápy – FK Litoměřicko
1. kolo Fortuna ČFL
neděle 13. srpna 2017 od 17:00

