
  zápský bulletin 

6. kolo FORTUNA ČFL B 

                                                                          sezona 2020 - 2021 

SK Zápy – FC Hradec Králové B  

TeletníkArena 

neděle 27. září 2020 od 15:30 

přijďte včas, bude vpuštěn pouze omezený počet diváků !!! 

srdečně u nás vítáme dámy a jejich doprovod 

hlavní rozhodčí:  Olinku Zadinovou 

asistent:  Nikolku Šafránkovou 

asistent:  Tomáše Švagra 

delegát:  Ivo Duchoň  ( rovněž vítáme ) 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí  neděle 11.10.2020 od 15:00 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas:   1,25 – 5, – 5,67   ????? 

www.skzapy.cz 

http://www.skzapy/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, 

funkcionáře a fanoušky z Hradce Králové.  

Před 14 dny jsme hostili rezervu Pardubic, odvěkého rivala 

našeho soupeře dnešního. Fotbalová historie černobílých 

„Votroků“ je velmi bohatá, dokonce s titulem mistr ČSSR 

v sezoně 1959 - 1960. Nejznámější jména tohoto zázraku 

byla trenér Zástěra, stoper Hledík, duo brankářů Jindra a 

Paulus a střelec Kvaček. V PMEZ postoupil Hradec až do 

čtvrtfinále, kde nestačil až na slavnou FC Barcelonu. 

V posledních letech ale Hradci vládne hokej, což je opakem 

vývoje rivala z Pardubic. Rezerva Hradce ale v minulých 

zápasech ukázala, že není v žádném případě vhodné ji 

podcenit. 

SK Sokol Brozany – SK Zápy  0 : 1  ( 0 : 0 ) 

Soukup 

Hašek Pávek Růžek Hakl 

Jelínek Jan Eliáš Jelínek Martin Putz Hron 

Magera 

branka: Jelínek Martin 

střídali: Woitek, Koutenský, Matějka, Janko, Kubů 

Zápasy v Brozanech mají dvě velká pozitiva. Zcela bez konkurence je 

místní grilované gastro s nabídkou dvou druhů klobás, kuřecích křidýlek 



a krkovičky. To vše můžete doplnit ad libitum čerstvým syrovým zelím 

pěstovaným na okolních latifundiích. 

A druhým pozitivem je bezesporu přítomnost vícemistra Evropy a 

vítěze poháru UEFA v dresu Schalke 04 Jirky Němce na trenérské 

lavičce v pozici hlavního trenéra. Není vůbec jisté, jestli má Jirkova 

přezdívka „Němej“ platnost i v etapě trenérské. 

Zápas jsme zahájili trochu překvapivě se Soukupem v bráně velmi 

dominantně a snad dvacet minut jsme nepustili domácí na naši 

polovinu. Přišli zcela logicky i šance, ale ty neproměňujeme. 

Samozřejmě, že šest zápasů Lukáše Magery, bez branky ze hry, je 

zklamáním. Ale zajíci se počítají až po honu. 

Takže nás opět musel zachránit obránce, ke všemu kapitán a příkladný 

válečník Martin Jelínek, který se prosadil hlavou po rohovém kopu. 

Pozitivem zápasu byl tentokrát jistý výkon Soukupa v brance, který 

mnoho práce neměl, ale vzniklé situace řešil tentokrát v poklidu. 

Domácí, kteří rozprášili cizineckou legii ze sezony minulé, se 

jednoznačně zlepšili, a mohou být, zejména u Ohře, nepříjemným 

soupeře všem účastníků FORTUNA ČFL B. 

 

radostná zpráva:  ve čtvrtek v podvečer se v Neratovické 

porodnici trochu dramaticky narodil Fanoušek Doležal ze 

Záp. Gratulujeme oběma rodičům a věříme, že mix genů 

brankař a levé křídlo přivede do světa fotbalu originální 

hvězdu!  

 



podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu: 

Soukup Lukáš   23       Matějka Tomáš    10    Janko Kristian  18      

Hašek Pavel   13         Doležal Ivo   28         Putz Petr   16           

Kubů Matyáš   21       Matoušek Milan  11         Růžek Patrik   2                 

Duben Jiří   17                Pávek Michal   3       Eliáš Josef   14       

Hron Vojtěch  7        Koutenský Lukáš   9    Magera Lukáš   48 

Jelínek Martin   4     Hakl František   6     Woitek Lukáš   15   

 

nejlepší střelci FORTUNA ČFL B 2020-21     TOP 10 

6 branek: Surmaj Zbuzany, Angelozzi Mladá Boleslav B  

4 branky: Tichý Ústí nad Orlicí, Labík Chlumec nad Cidlinou, 

Daníček Jablonec B, 

3 branky: Huf Pardubice B, Kanghyun Yu Liberec B, Magera, 

Jelínek Martin SK Zápy 

2 branky: dalších 22 bombarďáků včetně našeho Hrona 

nejlepší střelci našeho dnešních soupeře 

2 branky: Locker, Vobejda  

a hlavně nezapomeňte, že SK Zápy, to jsme my … 


