
zápský bulletin

4.kolo FORTUNA ČFL B

sezona 2021 - 2022

SK ZÁPY - FK PARDUBICE B

Teletník Aréna
sportovní areál Fandy Maška

neděle 22. srpna 2021 od 17:00

srdečně u nás vítáme:

hlavní rozhodčí: Nejedlo Tomáš

asistent: Svoboda Radek

asistent: Haleš Vladan

delegát: Mareška Ladislav

www.skzapy.cz

Příští program ČFL v Teletník Aréně

Neděle 05.09. od 17:00

SK Zápy - FC Hradec Králové B



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

SK ZÁPY  -  FK ZBUZANY   1 : 1 (1 : 1)

Hrubeš

Woitek     Duben     Vencl     M. Jelínek

Eliáš     Janko     Koutenský     Kavalír   Hron

Matějka

branky: 14. Matějka   -    25. Novák

střídali: 70. min Kubů za  Koutenského

ŽK:  Eliáš, Hron, Duben, Putz, Vencl, - 4

1. kolo ČFL sk. B

Náš dnešní soupeř z města perníku, i když béčko či juniorka, se po
třetím kole České národní ligy skupiny B nachází na 14. místě
neúplné tabulky. V prvním kole porazil doma Brozany 2:1, v dalších
kolech však sbíral jen prohry, na hřišti Dukly 3:2, a doma překvapivě
i doma s Živanicemi 1:4.
Pardubické Áčko včera „doma v azylu” rozdrtilo „domácí” Klokany
přesvědčivě 3:0, a tak doufejme, že náhrada se nebude chtít potatit.



Krásný nedělní prosluněný podvečer, studené pivečko více druhů,
klobásky a další pochutiny na grilu, to vše lákalo k návštěvě třetího
kola ČFL skupiny B.
Těžký soupeř ze Zbuzan sliboval zajímavé utkání. 
Rámcem celého utkání byl souboj defenzivních činností, a výkonem
obou brankářů.
Naše mužstvo vstoupilo do úvodu utkání velmi aktivně a získávalo
územní převahu. V 10. minutě nebezpečně zakončoval naší snahu
dobrou střelou Patrik Kavalír. Následně brankář hostí zlikvidoval
stoprocentní šanci dobře hrajícímu T. Matějkovi.
Zápy i nadále svojí aktivní hrou získávali převahu, která byla
korunována vedoucí brankou Matějky po přihrávce Kavalíra.

Ve 20. minutě ještě po autovém vhazování, a krásné kombinaci
domácího týmu nastřelil Patrik Kavalír břevno hostující branky.

Také Zbuzany předváděly dobré fotbalové kombinace, hlavně
africká posila Agyeman, který předváděl výtečné kousky ve středu
hřiště. Jejich snaha vyústila v 25. minutě po rohovém kopu, kdy se
zcela nechráněn trefil Novák.

Ve zbytku utkání se hrálo vabank, obě mužstva spoléhala spíše na
rychlé brejky,

Hlavní slovo však měli oba brankáři, kteří ukázali svoji kvalitu, 
a utkání tím dospělo do nerozhodného stavu.

SK Zápy, vedení i hráči, gratulují našemu starostovi městysu Zápy
a dlouholetému hráči a členovi našeho klubu

                     Vladimíru Vlčkovi
k jeho významnému životnímu jubileu.

Všechno nejlepší

Minulý týden se našemu kapitánovi Srnovi a jeho Lence narodil syn

Simon Elias
Gratulujeme a přejeme, ať Vám dělá samou radost.

Vedení SK Zápy Vás jen prosí, ať u dalšího potomka jde o trochu
rychlejší průběh porodu, rozhodčí nečeká.



SK ZÁPY

-

 FK VIKTORIA ŽIŽKOV
2. kolo

Čtvrtek 2.9. 17:00

TELETNÍK ARÉNA
sportovní areál Fandy Maška
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