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SK Zápy – SK Viktorie Jirny 

TeletníkArena 

neděle 20. května 2018 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Dujsík Jiří 

asistent:  Kvaček Jan 

asistent:  Raplík Lukáš 

delegát:  Vrzal Josef  

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy B – Zeleneč    sobota    26. května od 17:00 

SK ZÁPY – SK Převýšov          středa  30. května od 17:00 

www.skzapy 



V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a fanoušky 

z nedalekých Jiren. 

Náš dnešní soupeř v minulém kole remizoval s vedoucí Chrudimí, a potvrdil 

tak svou dobrou jarní formu a pohodu. Zápasy Záp a Jiren měly vždy svůj 

náboj a nejinak tomu bude zcela jistě i dnes. Zkrátka pravé středočeské derby 

se vším všudy. A to mají diváci zcela pochopitelně rádi. 

Oba kluby se utkávaly v minulosti v litých bojích zejména v okresním přeboru, 

kdy památným a bohužel navěky smolným zůstává pro SK Zápy zápas o 

postup v Jirnech v červnu roku 1977. Matematika byla tehdy zcela jasná. 

Pokud Stará Boleslav prohraje v Dřevčicích a Zápy vyhrají v Jirnech tak 

postoupí do 1.B třídy kraje. Dřevčice tenkrát odolali všem svodům a přes 

velkou nepřízeň hlavního sudího Mirka Tesárka hrdinsky skolili boleslavský 

Slavoj poměrem 1:0 brankou rychlonohého Béra. Rozsvícená a troubějící 

auta která tehdy pochopitelně bez mobilů a onlajnů již slavila očekávaný 

postup svá světla zhasla, když zjistila, že Zápy v Jirnech jen remizovali 4:4. 

Slzy v kabině, výčitky to si užili mimo jiné dnešní manažer Mašek, Pavel 

Lukáš, Milan Honzátko, Jarda Monik, Old Shatterhand Chábek či Jirka 

Apeltauer. Zkrátka černý den zápské kopané dodnes zahalený velkou rouškou 

tajemství. Sázka, kterou tenkrát uzavřel Ponka (pro šťourali tuto přezdívku 

získal Honza mnohem později), že v případě postupu odcouvá autobusem 

z Jiren až k zápské hospodě Vaška Punčocháře a jeho Daniely, zůstala 

nenaplněna. 

Jirka Apeltauer, brilantní technik a skvělý střelec hrával původně za Jirny. 

Jednou nadělil Zápům na jejich hřišti v mistráku tři banány a funkcionáři Záp 

udělali to nejlepší co mohli a Jirku koupili. Tento fotbalový talent od 

pánaboha měl velký vzor, a to byl brazilec Rivelino. Měl podobný knírek a 

podobnou dělovku v noze a určitě měl Jirka radost, když ho okolí Rivelinem 

občas titulovalo. Jirka měl rád a má rád fotbal dodnes, ale bohužel měl ve své 

kariéře moc rád i život, a to se vším všudy, a tak ho kamarádi dodnes více než 

Rivelinem oslovují Cipísku. Bezesporu jedna, ač vzrůstem malá, tak výkony 

mimořádná osobnost zápské fotbalové historie. 



 

SK Polaban Nymburk – SK Zápy   2 : 3 ( 2 : 0 ) 

Frydrych 

Novák    Duben   Růžek   Jablonský 

Eliáš    Putz  Jelínek  Piták   Svoboda   

Macek 

branky: Růžek, Piták penalta, Novák              střídali: Hron, Pávek, Zoubek 

První poločas s týmem, který se pomalu loučí s ČFL jsme začali katastrofálně a 

po dvou akcích domácích, kterým již o nic nejde jsme prohrávali o dvě branky. 

Do druhé půle poslali trenéři na hrot útoku válečníka Jirku Dubna a tento 

povoláním stoper zápas svou bojovností a důsledností otočil. A to jsme si 

opět, tentokrát Mirkem Novákem, dovolili již tradiční luxus s neproměněnou 

penaltou.  

FK Dobrovice – SK Zápy   2 : 1 ( 1 : 1 ) 

Frydrych 

Novák   Duben  Růžek  Jablonský 

Eliáš  Putz Jelínek Svoboda Zoubek 

Piták 

branka: Růžek                                         střídal: Hron 

Po nakonec zvládnutém zápase v Nymburce jsme s nadějí očekávali, že nás 

středeční poločasový obrat nabudí k dalším bodům, tentokrát na půdě 

překvapivě se zachraňujících cukrovarníků. Příjemným zjištěním bylo, že se 

zápasu, ač nevíme v jaké pozici, zúčastnil David Čáslava a to po dlouhé a jistě 



nepříjemné nemoci. Takže už jenom pozitiva Davide! Komentovat návrat 

trenéra Hejna redakce zápského bulletinu nebude. 

Zápas začal opatrně a tak až ve 30. minutě dostali domácí malý dárek 

v podobě nastřelené ruky a odpískané a Volfem proměněné penalty. Po 

deseti minutách střelecky aktivní Růžek hlavou vyrovnal. 

Druhý poločas se hrál za mírného deštíku prakticky bez šancí. 

Pět minut před koncem utkání, kdy již všichni čekali penaltovou loterii zakopl 

míč daleko do zahrad stoper Duben. Jeho spoluhráči sledovali dopad balonu 

jako honci bažanta, v době, kdy se ještě hojně stříleli, aby si pro něj druhý den 

ráno došli. Jenže Dobrovice jsou bohatý klub a měli v místě činu balon 

náhradní a domácí bombarďák Volf využil naše taktické selhání a navíc 

s velkou dávkou štěstí překonal Frydrycha. „Blila bych, velebnosti“, řekla by 

Keliška. 

Odolena Voda – SK Zápy B    1 : 5 ( 1 : 3 ) 

branky : Hron 2, Zoubek 2, Kubelka 

                 Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Piták                             11 branek 

                    SK Viktorie Jirny  :      Vondráček                    5 branek 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Batka  -  Štěchovice                              23 branek 

 Chukwudi Chukwuma  -  Brozany        18 branek 

Kopecký  - Chrudim                                18 branek 

             Kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,7 - 3,6 - 3,2 



 

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


