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SK Zápy – TJ Jiskra Domažlice
TeletníkArena
neděle 7. dubna 2019 od 16:30
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Hocek Petr
asistent: Matoušek Lukáš

asistent: Lafek David
delegát: Petřík Petr
Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy B – TJ Slavia Radonice sobota 13.4.2019 od 15:30
SK Zápy – SK Benešov neděle 21.4.2019 od 17:00
www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a
fanoušky z Domažlic.
Máme za sebou čtyři kola jarní části soutěže a musíme bohužel
konstatovat, že náš po podzimu desetibodový náskok se nebezpečně
ztenčil na pouhé body čtyři. Svůj podíl na tom má samozřejmě i bodový
přírůstek LoKo Vltavínu z původní ztráty z duelu s Jirnami, které
odstoupili ze soutěže. Přesto nelze v žádném případě považovat náš
vstup do jarní sezony za úspěšný. Za vše hovoří brankový poměr 2:2
z úvodních čtyř zápasů. Skutečnost, že jsme doposud nedali branku ze
hry, ale jen z penalty a rohového kopu, je samozřejmě minimálně
k zamyšlení.
Nezbývá tak než doufat, že se naši střelci probudí, a to nejlépe již dnes,
v duelu s již tradičně nepříjemným soupeřem ze západu Čech.
Takže válečníci, už je čas, ať si můžeme dát po zápase nějakého
Gabriela.
Těsně před skončením přestupového termínu nás tak trochu nečekaně
opustil mladý Tomáš Balvín, kterému se v zimní přípravě začalo až
nečekaně dařit, a vrátil se do Hořovicka. Jako náhrada za tento odchod
se na jaře v červenobílém dresu představí jihokorejský mladík Kim
Seon In.

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – SK Zápy 0 : 1 ( 0 : 1 )
Frydrych
Hašek
Lucas

Pávek

Jelínek Martin

Eliáš Putz
Jukl

Hakl

Svoboda Hron

branka: Jelínek Martin
střídali: Jelínek Jan, Macek, Matějka, Doležal Miroslav
Celodenní zájezd na východ Čech pro nás nakonec dopadl dobře a tři
body z horké půdy z města nad řekou Orlicí mají bezesporu svou
hodnotu. V zápase jsme měli díky větší fotbalovosti herní převahu, brzy
jsme po rohovém kopu šli do vedení, ale uklidňující druhý gól jsme
nepřidali. Takže v závěru jsme se dostali pod tlak domácích a
strachovali se tak o výsledek do posledního hvizdu sudího Hájka. 500
diváků vidělo zejména v prvním poločase výborný výkon mladého
Brazilce Lucase, s nímž si domácí doslova nevěděli rady. Po skončení
zápasu došlo v rámci rozhovoru pro média k nechutným urážkám ale i
strkanicím do hostujícího trenéra ze strany domácích diváků, ale i
funkcionářů, kteří tím jen potvrdili, že důstojné vystupování zcela
ignorují.

FK Loko Vltavín – SK Zápy 0 : 0 ( 0 : 0 ) penalty 6 : 5
Frydrych
Hašek Pávek

Jelínek Martin Hakl

Hron Eliáš Putz Svoboda Lucas
Jukl

střídali: Jelínek Jan, Fabián , Matějka, Macek
Zápas prvního týmu tabulky s druhým celkem byl bezesporu šlágrem
minulého kola. První poločas přinesl zápas nahoru dolů, s mnoha
okénky v defenzivě na obou stranách. Naše velké šance zazdil Jukl, při
první z nich předvedl domácí gólman Koblenc dvojitý zákrok snů, kdy
se stačil po svém prvním zákroku bystře zvednout a vyrazit tak
následnou kvalitní dorážku Lucase.

Druhý poločas již tolik šancí na obou stranách pro 500 přítomných
diváků nepřinesl a tak skončil zápas bezbrankovou remízou.
Penaltovou loterii jsme měli výborně rozehranou a již jsme se těšili na
ten jeden bodíček navíc. Mečbol měl na noze v Zápech debutující
velezkušený Tomáš Fabián, jeho slabou střelu ale domácí brankař
chytil. A protože vychytal následně i dalšího Boleslaváka Eliáše je náš
náskok na celek z Holešovic pouze čtyřbodový.

Jarní soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Frydrych Luděk 27

Matějka Tomáš 10

Doležal Ivo 28

Fabián Tomáš 11

Pávek Michal 3

Eliáš Josef 14

Jelínek Martin 4

Hakl František 6

Svoboda Václav 8

Higor Dos Santos Almeida 9

Hron Vojtěch 7

Jelínek Jan 19

Jukl Richard 21

Kim Seon In 22

Hašek Pavel 13
Růžek Patrik 2

Dias Do Nascimento Lucas 12
Duben Jiří 17
Putz Petr 16

Stehno Filip 15
Macek Milan 24

nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Čapek Vyšehrad 12 branek, Veselý Vltavín - 11 branek ,Černý Domažlice, Došlý
Domažlice, Fortune Akpan Bassey Radotín, Kraus Králův Dvůr 10 branek

nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jelínek Jan, Matějka - 8 branek
Jiskra Domažlice : Černý, Došlý - 10 branek

kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,58 - 4,1 - 3,5
a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my …

