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SK Zápy – Bohemians Praha 1905 B

TeletníkArena
neděle 10. listopadu 2019 od 14:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Mrkáček Michal
asistent: Šťastný Vít

asistent: Horáček Michal
delegát: Chlaň Jaromír
Další program v TeletníkAreně:
31.12.2019 od 10:00 Silvestrovský fotbálek a následný
tradiční ovárek
Kurzy Fortuny na dnešní zápas: 1,42 – 4,3 – 3,95

www.skzapy.cz

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče,
funkcionáře a fanoušky rezervy Bohemians Praha
1905.
Letos na podzim již podruhé přijíždí do naší
TeletníkAreny zelenobílý soupeř z pražských Vršovic
s klokanem ve znaku. Dobře rozehrané utkání s A
mužstvem jsme nakonec tak trochu nešťastně prohráli a
ukončili tak své letošní účinkování v MOL Cupu a tak
věříme, že dnešní duel dopadne pro zápské válečníky
lépe a rozloučíme se s domácím podzimem s úsměvem
na rtech.
B mužstvo Bohemians 1905 minulý týden porazilo na
podzim výborné Živanice, takže se dá očekávat na
našem menším hřišti opět zápas v režii Hitchcocka.
Bohužel termín zápasu ve vztahu k termínu zápasu A
mužstva soupeře dává velký prostor pro posílení dnešní
sestavy. Ale my jsme ti poslední, po zkušenostech
s naším béčkem, kdo by tuto zcela legitimní možnost,
jakkoliv komentoval. Padni, komu padni a ukázaná
platí.
FK Mladá Boleslav B – SK Zápy 1 : 0 ( 0 : 0 )
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Po celkem nečekané, a tak trochu nešťastné prohře
s béčkem Jablonce jsme v neděli ráno zavítali do
nedaleké Mladé Boleslavy k zápasu s místní rezervou.
Na listopad velice příznivé počasí, útulná restaurace
s příjemnou obsluhou, velké tréninkové hřiště s hrací
plochou v nedohlédnu, tak to vše byly atributy provázející
nedělní mač.
Domácí sestava plná mladých cizinců z celého světa
budila respekt, ale celkově lze říci, že jsme ostudu
neudělali, bohužel jsme gólově sterilní, a to body
nepřináší. Celkově lze zápas hodnotit jako vyrovnaný a
spravedlivá by asi byla remíza, ke které chybělo necelých
10 minut hry. Spravedlnost ale ve fotbale nehledej.
Oba celky si vypracovaly řadu příležitostí, zakončení ale
vázlo a dobrou službu předvedli i oba brankaři. Nám se
v prvním poločase podařilo po standardní situaci vstřelit
vedoucí branku, tu však rozhodčí Nejedlo neuznal
neznámo proč. Uvedený sudí aktivně působí u gaunerů
v nedalekých Benátkách, kteří nám pravidelně kradou
hráče (Straka, Macek). A tak asi ani nikoho
nepřekvapila ignorovaná 100% ruka domácího obránce
po nadějné střele našeho Hakla v pokutovém území
v průběhu druhé půle. Možná by bylo lepší, kdyby zápas
odfoukal domácí ligový Referee Ondra, před svou
cestou do Zlína. Nutno ještě objektivně dodat, že domácí
během zápasu dvakrát orazítkovali aluminium za naším
Soukupem.
V závěru se bohužel projevil rozdíl, kdy domácí tým se
v týdnu věnuje denně jen a jen fotbalu a zápští hoši musí
ještě do práce a z jednoho déle trvajícího závaru tak

vstřelili boleslavští již unavenému soupeři vítěznou
branku.
nejlepší střelci FORTUNA ČFL B :
Bastin ( Chlumec nad Cidlinou ), 10 branek
Přeučil ( Zbuzany ) 9 branek
Lička ( Zbuzany ) , Osmančík ( Bohemians B ), Volf
( Přepeře ) 7 branek
nejlepší střelci dnešních soupeřů:
SK Zápy : Duben
Bohemians

B:

5 branek
Osmančík

7 branek

podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Soukup Lukáš 23 Matějka Tomáš 10 Bruno 22 Janko Kristian 24
Hašek Pavel 13

Doležal Ivo 28

Matoušek Milan 11

Putz Petr 16

Růžek Patrik 2

Kubů Matyáš 21

Duben Jiří 17

Pávek Michal 3 Eliáš Josef 14 Hron Vojtěch 7

Koutenský Lukáš 9

Jelínek Martin 4 Hakl František 6 Mike Emiliano 18 Skuhravý Radek 8

Vážení příznivci zápských válečníků, SK vám
tímto děkuje za vaši přízeň, přejeme krásné
prožití Vánoc a hodně štěstí, a hlavně toho
zdraví vnovém roce 2020. A hlavně nikdy
nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my…

