
  zápský bulletin

4. kolo FORTUNA ČFL B

                                          sezona 2019 - 2020

SK Zápy – FK Pardubice B 

TeletníkArena

neděle 1. září 2019 od 17:00

srdečně u nás vítáme:

hlavní rozhodčí:  Radina Marek

asistent:  Švagr Tomáš

asistent:  Vokoun Daniel

delegát:  Walter Michal

Další program v TeletníkAreně:

SK Zápy – FC Hradec Králové B    neděle 15.9.2019 od 16:30 

www.skzapy  .cz  

http://www.skzapy/


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

Náš dnešní soupeř je rezervou druholigového A 
mužstva, které již delší dobu nesměle nakukuje do 
soutěže nejvyšší. Kopaná byla v Pardubicích vždy 
tak trochu ve stínu hokeje, asi nejslavnější 
pardubická trojice jsou Martinec, Novák, Šťastný, 
ale po odchodu manažera Zbyňka Kusého a to 
nejen z pardubického Dynama, ale později 
bohužel i ze života, se úroveň obou nejmasovějších 
sportů ve městě perníků na pohled vyrovnává.

Nelze ve spojení s Pardubicemi nevzpomenout na 
blízkého spolupracovníka Karla IV. a to Arnošta 
z Pardubic. Pro zápského manažera osoba 
významná, viz Zápy číslo popisné 242.

Máme za sebou středeční pěkný fotbalový zážitek, 
bohužel se smutným koncem, kterým je bezesporu 
vyřazení z letošního MOL Cupu pražskou 
Bohemkou.

První poločas kraloval nad hřištěm zkušený kapitán 
Bohemky Josef Jindříšek, který byl tím rozdílovým 
hráčem. Jeho absence do druhého poločasu dala 
zápským válečníkům půlhodinovou převahu, kdy se 
bohužel nepodařilo soupeře z nadějných přečíslení, a
to zejména po levé straně hřiště, dorazit třetí 
brankou. V závěru potom naši již unavenou obranu 



větrali oba střídající hráči tmavé pleti a zápas i 
otočili. 

Těsně před koncem mohl poslat duel do prodloužení 
agilní Janko, bohužel svou doposud největší životní 
šanci do štrikovaného nedostal.

Jinak jsme určitě ostudu neudělali, je třeba 
vyzdvihnout bojovnost celého týmu a výkon 
Koutenského, kterého bylo plné hřiště. Pochvalu 
zaslouží i všichni, kdo se podílel na zázemí zápasu, 
a to včetně policie, která předvedla profesionální 
přístup. Takže třikrát škoda, měli jsme klokany na 
dostřel. Tak snad zase za rok.

Trojice ligových sudí, až na osudový, ignorovaný, aut
( videozáznam naprosto průkazný ) před druhou 
brankou soupeře svým výkonem přispěla 
k nadprůměrné úrovni zápasu.

podzimní soupiska SK Zápy s     čísly dresu:  

Soukup Lukáš   23         Matějka Tomáš    10         Hašek Pavel   13    

Doležal Ivo   28          Matoušek Milan  11          Růžek Patrik   2 

Pávek Michal   3           Eliáš Josef   14               Jelínek Martin   4         

Hakl František   6        Skuhravý Radek   8         Koutenský Lukáš   9   

Stehno Filip 15           Duval Nzembi   19          Duben Jiří   17              

Kubů Matyáš   21           Putz Petr   16               Kaisler Martin   12      

Janko Kristian  24          Hron Vojtěch  7           Mike Emiliano 18   



nejlepší střelci FORTUNA ČFL B :

Dohnalík – Mladá Boleslav B a Lička – Zbuzany po 
třech brankách, dalších 16 hráčů má na svém kontě
po dvou zásazích

nejlepší střelci dnešních soupeřů:

FK Pardubice B :  Lněnička dvě branky

SK Zápy : Putz a Hašek také dva góly

kurzy Fortuny na dnešní zápas: 1,35 – 4,75– 4,25

Máme radost, že se nám snad podařilo konečně 
získat nadšence pro náš web, který se snažíme 
rozhýbat.

Takže prosíme ještě nějaký čas hájení, ale snad 
jdeme po správné cestě. Vaše případné cenzurou 
prošlé příspěvky samozřejmě rádi zveřejníme, a to 
jak v našem pravidelném bulletinu, tak na 
klubových stránkách.

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


