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SK Zápy – TJ Štěchovice
TeletníkArena
neděle 11. listopadu 2018 od 14:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Rapík Lukáš
asistent: Hájek Robert

asistent: Brichta Ondřej
delegát: Lhoták Luděk

dnes v prodeji kalendář válečníků SK Zápy (vítěz podzimní části ČFL)
pro rok 2019
Další program v TeletníkAreně:
Silvestrovský fotbálek 31.12.2018 od 10:00
www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a fanoušky
ze Štěchovic.
Náš dnešní soupeř byl vždy nepříjemným protivníkem a zejména
domácí hřiště u řeky je tradičně těžko dobytnou pevností.
Urputný souboj se proto dá očekávat i v dnešním posledním zápase
v TeletníkAreně ale bylo by samozřejmě skoro povinné, aby body
tentokrát zůstaly doma. Ale všichni víme, jak moc je ten balon kulatý.
SK Sokol Brozany – SK Zápy 1 : 1 ( 1: 1 ) na penalty 1 : 2
Frydrych
Novák
Hakl

Růžek

Duben Jablonský

Eliáš Jelínek Martin Putz Svoboda
Matějka

střídali: Jelínek Jan, Jukl, Hron
branka: Duben
Zápas v Brozanech se nám stručně řečeno nepovedl. Míč nás
neposlouchal a místy jsme se přizpůsobili jednoduchému fotbalu
domácích, s mnoha odkopy do zázemí a podobně.
Přesto se krátce po zahájení dostal do obrovské šance Matějka, ale
domácí brankař začaroval. Později jsme se snažili prosadit zejména ze
standartních situací, kterých bylo hojně ale bez efektu.
A tak jak to ve fotbale bývá, šli do vedení po chybě naší obrany,
domácí. Naštěstí těsně před poločasem vyrovnal náš nejlepší hráč,
stoper Duben. Druhý poločas již změnu stavu nepřinesl, dvě naše

šance nezužitkoval Jelínek Jan a tak jsme nakonec vzaly za vděk bodu
navíc za penaltový rozstřel v režii našeho Frydrycha.
Redakce bulletinu se pokusila oslovit manažera Maška otázkou, jaký se
dá očekávat vývoj v případě eventuálního postupu do druhé ligy, ale
tak jak bývá k odpovědím vesměs vstřícný, tentokrát byl tajemný jako
ten hrad v Karpatech.
Přesto je nutné zápským válečníkům, a to v době, kdy je ve hře ještě
šest bodů, poděkovat za vítězství v podzimní části soutěže. Hoši,
děkujem ….

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

9 branek

Verner Litoměřicko, Fortune Akpan Bassey Radotín, Jelínek Jan Zápy,
Veselý Vltavín 8 branek

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jelínek Jan 8 branek
TJ Štěchovice : Novák 5 branek

Dnešní 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 – 6 – 7,1
SK Zápy pro vás a vaše přátele připravil podařený vánoční dárek – kalendář
zápských válečníků pro rok 2019. Zakoupit je možné v naší restauraci a to již
dnes.

TJ Slavoj Velké Popovice – SK Zápy B 2 : 5 ( 1 : 2 )
branky: Macek 2, Novák, Veselý st.,Titěra
I naše B mužstvo srdnatě bojuje o podzimní primát okresního přeboru
Prahy – východ!

Vedení SK Zápy přeje tímto všem našim příznivcům veselé vánoce a
pohodový rok 2019, samozřejmě okořeněný dalšími úspěchy zápských
válečníků.
SK Zápy, to jsme my!

