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srdečně u nás vítáme:

hlavní rozhodčí :     Marek Pilný          asistenti :     Radek Svoboda

                             

                                                                                   Pavel Krupka

                                                               delegát:       Jaromír Chlaň

       Teletník Aréna

                        sportovní areál Fandy Maška

neděle 31. října 2021 od 14:30

14.kolo  FORTUNA ČFL B



podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu

2 - Růžek Patrik, 3 - Pávek Michal, 4 - Jelínek Martin, 6 - Kavalír Patrik, 7 - Hron Vojtěch,

 8 - Čičatka Václav, 9 - Koutenský Lukáš, 10 - Matějka Tomáš, 11 - Matoušek Milan,

12 - Luka Mikor, 14 - Eliáš Josef, 15 - Woitek Lukáš,16 - Putz Petr, 17 - Duben Jiří,

18 - Janko Kristian, 19 - Jelínek Jan, 21 - Kubů Matyáš, 22 - Vencl Ondřej

27 - Hrubeš Karel, 29 - Doležal Ivo

V dnešním utkání u nás vítáme hráče, funkcionáře a fanoušky z Teplic

Fotbalisté teplického béčka nestačili v posledním kole na Živanice, které si z Dubí odvezly
tři body za výhru 3 : 0. Trenér dnešního soupeře zápských ohodnotil poslední výsledky
svého týmu slovy: „ Mrzí mne druhá prohra za sebou bez vstřelené branky, ale v žádném
případě neberu dnešní prohru jako nějakou tragédii,kterou by bylo potřeba nějak výrazněji
analyzovat. Momentálně chceme všechny své síly soustředit na své poslední podzimní
utkání, které odehrajeme příští týden v neděli na horké půdě v Zápech. Víme, že nás tam
čeká velmi silný soupeř.” Béčku sklářů patří po čtrnácti odehraných kolech ČFL  11. místo
s bilancí pěti výher, tří remíz a šesti proher s pasivním skóre 20 : 30. Avšak pouze se 
ztrátou dvou bodů na šesté Zápy.
Domácí hrají podle očekávání vršek tabulky, i přesto je nutno říct, že aktuální forma je
velmi bídná. Výkony zápských by se daly srovnat se sledováním takzvaných „béčkových”
filmů, levná, ale nízká kvalita. Z posledních tří utkání s „béčky” ligových mužstev si Zápy
nepřipsaly ani jeden bod s hrozivým skóre 0:9. V dnešním utkaní se budou muset obejít
i bez trenéra Miroslava Doležala, který po posledním kole a prohře v Mladé Boleslavi na
svoji funkci z osobních důvodů rezignoval (viz. další stránky)

branky:  Zápy jalové - 19. Smejkal, 56. Surzyn, 62. Torfiq

střídali:  65. Kubů (Kavalír), Matoušek (Jelínek J.), Janko (Hron)

ŽK:  81. Duben   (Ivo nic).

rozhodčí:     Starý - Braun, Fojtík           diváků:   150

SK ZÁPY  -  FK JABLONEC B   0 : 3 (0 : 1)
Doležal

M. Jelínek    Duben     Růžek     Woitek

Hron     Eliáš    Jelínek J.     Putz   Kavalír

Matějka

12. kolo ČFL / B  17.10.2021

Do utkání vstoupili aktivněji hosté, kteří si vypracovali několik nadějných příležitostí. A v
19. minutě udeřili. Přes chybně vyběhnuvšího brankáře Doležala loboval Torfiq, gólman
Záp stačil míč vyrazit jen před dobíhajícího Smejkala, pro kterého už nebyl problém otevřít
brankový účet zápasu - 0:1
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Ve 35. minutě měl výbornou příležitost na srovnání Matějka, ovšem v rozhodující chvíli ho
v tutové šanci zradil směr střely. Ve 41. minutě se ocitl v obrovské šanci Kavalír, který již
překonal i brankáře Ježka, ovšem kousek před brankovou čárou zachránil hosty od gólu
hlavou Surzyn.

Po dvou minutách druhého poločasu se domácí radovali z vyrovnání. Bohužel předčasně,
po trestném kopu sice rozvlnil síť za zády Ježka Jan Jelínek, ale stál při tom v ofsajdu.
Další šanci domácích na srovnání měl v 50. minutě Růžek, který však hlavou minul branku
hostů. O pět minut později se opět radovali Jablonečtí. Před brankářem zápských se zjevil
obránce Surzyn a přesnou střelou k zadní tyči upravil na 0:2. A za dalších šest minut se
skóre opět měnilo ve prospěch severočechů. Po dlouhé přihrávce za obranu se k míči
dostal Vaníček a jeho prudký centr umístil do prázdné branky Ghaňan Ali - Abubakan Torfiq.

Domácí trenér odpověděl na nepříznivý stav hned trojím střídáním. Mohlo se i vydařit, jen
kdyby čerstvý Kubů dokončil úspěšně své pěkné sólo. Vybojoval však jen roh, z kterého
Matějka sice vstřelil branku, ale jeho postavení za obranou hostů bylo očividné a gól tedy
uznán nebyl.
Zápy se čestného úspěchu mohly dočkat deset minut před koncem, již se opět radovaly,
ale tentokrát zhatil veškerou snahu útočný faul. Jablonec si touto výhrou upevnil vedoucí
pozici na čele ČFL/B. Zápy klesly na šesté místo

branky:  Zápy opět jalové - 20. Komárek, 26. Zahustel, 60. Mužík, 70. Zahustel

střídali:  29. Woitek (Jelínek J.), 46. Hron (Kavalír), Koutenský (Matějka), Kubů (Janko)
               73. Mikor (Duben)

ŽK:  40. Vencl, 48. Hron, 59. Duben   (Ivo nic).

rozhodčí:     Pekař - Martínek, Bahník           diváků:   50

FK MLADÁ BOLESLAV B  -  SK ZÁPY   4 : 0 (2 : 0)
Hrubeš

Růžek    Vencl     Duben     Jelínek M.

Janko     Eliáš    Jelínek J.     Putz

Kavalír             Matějka

13. kolo ČFL / B  23.10.2021

Další nepovedené utkání za strany zápských. Utkání sice začali útočně, v 6. minutě střílel
na domácí bránu Putz, jeho pokus však postrádal razanci. Během druhé desetiminutovky
začali domácí přebírat otěže utkání. Vybojovali si dva rohy, avšak bez gólového zakončení.
Ve 20. minutě se Zápy dopustily chyby ve středu hřiště, čímž umožnily Boleslavi zůročit
svůj tlak. Po rychlé akci se dostal míč ke Komárkovi, který otevřel skóre utkání na  1 : 0.
Boleslavští zůstali při ofenzivní chuti a zanedlouho své vedení navýšili. Ve 26. minutě se
po chybné rozehrávce zápských dostal k míči Zahustel a z úhlu trefil přesně ke vzdálenější
tyči na 2 : 0. Boleslavští bez větších problémů dohráli první poločas s dvougólovým násko-
kem, neboť Zápy předváděly nečekaně jalový fotbal a boleslavského brankáře Šeráka
vůbec nezaměstnaly.

Do druhého poločasu se trenér Doležal snažil trojím střídáním oživit hru. Snaha střídajících
hráčů vedla částečně ke zvýšení důrazu, ale výsledkem bylo jen dvojí žluté napomínání. 
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FK Jablonec B

FK Přepeře

SK Sokol Brozany

TJ Sokol Živanice

FK Pardubice B

SK Zápy

FK Dukla Praha B

FC Hradec Králové B

Slovan Velvary

FK Zbuzany 1953

FK Teplice B

FK Chlumec nad Cidlinou

FK Mladá Boleslav B

Bohemians 1905 B

FC Slovan Liberec B

Jiskra Ústí nad Orlicí

14    9   2   3     24:12    29      8

14    8   2   4     41:28    26      5

14    7   3   4     24:22    24      3

14    7   2   5     24:21    29      8

14    7   0   7     28:28    21      0

14    5   5   4     16:20    20     -1

14    5   4   5     24:22    19     -2

14    5   3   6     25:21    18     -3

14    4   6   4     18:22    18     -6

14    4   6   4     18:24    18      0

14    5   3   6     20:30    18     -3

14    3   7   4     26:23    16     -5

14    4   4   6     21:25    16     -5

14    4   3   7     23:22    15     -6

14    3   4   7     15:16    13     -8

14    2   6   6     14:25    12     -9

Tabulka po 14.koleNaopak domácí nadále využívali malou
aktivitu Záp. V 61. minutě se opět dostal
po špatné rozehrávce k míči Mužík, jehož
skákavá střela z 22 metrů zapadla přesně
k zadní tyči Hrubešovy brány - 3:0. 
Aktivita domácích pokračovala a vyvrcholila
dvěma slepenými rohy. Zápy, které do té
doby nekopaly ani  jednu obdobnou situaci,
se tak jen bránily neutuchajícímu tlaku
domácích. Ten podle očekávání vyústil v
navýšení náskoku. Po odvrácení dalšího
rohu následovala v 70. minutě standardka
z „malého rohu”, nízko letící míč se dostal
k Zahustelovi, který jej z voleje s přehledem
sklepl za Hrubeše do Zápské sítě - 4:0.

Až čtvrt hodiny před koncem kopaly Zápy
první rohový kop, po kterém ještě zůstaly
u míče, ale krátký závar skončil nepřesnou
střelou střídajícího Luky Mikora. Z dalšího
rohového kopu také nic nebylo, domácím
se podařilo centrovaný míč odkopnout do
bezpečí. Zbytek utkání se odehrál většinou uprostřed hřiště, za rozhodnutého stavu už
neměl zápas v silném větru přílišné tempo. Pro boleslavské to tak bylo první vítězství na
domácí půdě, pro Zápy nejtěžší porážka v sezóně. 
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Hned v neděli 24.10.,den po utkání s Mladou Boleslaví pronikla do éteru zpráva , že
na vlastní žádost skončil v pozici trenéra SK Zápy Miroslav Doležal. Redakci Bulletinu
se podařilo získat vyjádření jak odstupujícího trenéra, tak i sekretáře SK Zápy.

„Minulý týden mi bohužel k mému překvapení
předložil Mirek Doležal svoji rezignaci na post
trenéra. Po dlouhém vzájemném jednání jsem
jeho rezignaci musel bohužel přijmout. Vzniklá
situace mě bohužel mrzí, protože jsem měl s
Mirkem velice vřelý vztah a něco jsme v Zápech
spolu prožili. Jeho působení, ať už jako hráče,
později asistenta a nyní hlavního kouče trvalo v
Zápech 10 let. Vždy jsem se, a asi nejen já, na
něj mohl stoprocentně spolehnout, takových lidí
už bohužel až tak tolik není. Na pozici trenéra se
na poslední utkání nominuji sám, poté začneme
intenzivně řešit nového trenéra. Mirkovi děkujeme
za vše, co pro náš klub udělal a přejeme další
sportovní i osobní úspěchy”.

Procentuální bodová úspěšnost

Miroslava Doležala

v roli hlavního trenéra

v mistrovských utkáních ČFL

Moje rozhodnutí se nerodilo vůbec
lehce, není v tom ani nasranost ani
žádná zášť vůči Zápům, jelikož jsem
zde zažil úžastných deset let, na které
nikdy nezapomenu, byla to skvělá
jízda.
Ale jedna éra končí a nová začíná.
Důvodem mého odchodu je, že jsem
vycítil, že tým potřebuje novou motivaci,
výzvu nebo jen impuls, aby zase začal
šlapat a vyhrávat. Proto jsem, i když
nerad přistoupil k tomu, že skončím a
dám tím tak klukům možnost začít znovu
makat a nezabřednout do stereotypu a
uspokojení.
Děkuji jak hráčům, funkcionářům, tak i
fanouškům za vše, co jsme spolu zažili.
Zápy mi byly druhou rodinou a navždy
zůstanou v mém srdci.
Snad někdy na brzkou
shledanou.

Váš Míra Doly Doležal

Michal Mašek,  sekretář oddílu
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