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SK Zápy – Olympia Radotín
TeletníkArena
neděle 17. března 2019 od 15:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Němec Václav
asistent: Urban Michal

asistent: Matyš Jakub
delegát: Hamouz Robert
Další program v TeletníkAreně:
SK Zápy B – SKK Hovorčovice sobota 23.3.2019 od 15:00
SK Zápy B – SK Zeleneč

sobota 30.3.2019 od 15:00

SK Zápy – TJ Jiskra Domažlice neděle 7.4.2019 od 16:30
www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a
fanoušky z Radotína.
Zima je na definitivním ústupu a tak se opět scházíme v zápské Teletník
Areně u dalšího zápasu ČFL sezony 2018 – 2019.
Zimní příprava SK Zápy proběhla tradičně ve skromných domácích
podmínkách, doplněná již tradiční účastí na zimním turnaji Meteoru.
Celý turnaj jsme nakonec šťastně vyhráli a splnili tak roli favorita.
V zimním období nás opustil Tomáš Jablonský přestupem do 1. FK
Příbram, Miroslav Novák přestupem do Hřebče a Martin Kovařík
odešel domů do Uhříněvse. Po úspěšném podzimu nechtěl manažer
Mašek žádné velké změny v kádru, přesto v podstatě kus za kus přišli
dva brazilci a to Lucas na hostování z Bohemians 1905 a Higor na
přestup do SK Zápy. Dále jako náhrada za Jablonského přestoupil do SK
Zápy zkušený Tomáš Fabián z Mladé Boleslavi. Týden před soutěží
proběhl i za účasti hráčů „áčka“ fotbalový ples. Hráči mnoho tance na
parketu nepředvedli, věřme, že si ho šetřili do soutěže.

FK Litoměřicko – SK Zápy 1 : 0 ( 0: 0 )
Frydrych
Hašek
Jelínek Jan

Pávek

Duben Hakl

Eliáš Jelínek Martin
Jukl

střídali: Putz, Lucas, Igor

Svoboda Hron

První jarní utkání jsme odehráli na hřišti tradičně nepříjemného
Litoměřicka. Bohužel trenéři nemohli ze zdravotních důvodů v zápase
použít hned tři stěžejní hráče týmu. Dlouhodobě zraněný je Růžek, se
svalovým problémem opět zápasí Matějka a stále ještě není 100% ani
Fabián.
Přesto jsme do zápasu s mladým celkem domácích vstoupili
sebevědomě a měli prakticky celý zápas pod herní převahou.
Vypracovali jsme si mnoho standartních situací, leč domácího
nevelikého gólmana jsme neudolali.
A tak přišlo na řadu okřídlené nedáš dostaneš a domácí po naší chybě a
brejku šli do vedení, které nakonec pro nás znamenalo nečekanou
ztrátu prvních jarních bodů.
V týdnu navíc skončila dlouhá éra našeho rivala z Jiren odstoupením ze
soutěže, což přineslo zamíchání s bodovým ziskem, a i tu realitu, že
letos nikdo nesestupuje. Takže se bude hrát o čest a slávu, molodci.

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

Balvín Tomáš 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:
Černý Domažlice , Čapek Vyšehrad, Veselý Vltavín - 9 branek

nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy : Jelínek Jan, Matějka - 8 branek
Radotín : Fortune Akpan Bassey - 9 branek

kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,83 - 3,65 - 2,81

Jarní sezony se bohužel nedožil dlouholetý hráč a později věrný
příznivec SK Zápy pan Jiří Apeltauer. Tento bezesporu Enfant terrible
nejen zápského klubu nám bude chybět. Jirko, Cipísku, Rivelino – čest
tvojí památce!
Začátkem března bohužel odešla do fotbalového nebe velká postava i
ze sousedního Brandýsa, JUDr Miloš Svoboda, který se po skončení
úspěšné hráčské a poté trenérské kariery stal velkým fotbalovým
funkcionářem. Jeho zkušenostmi a radami se řídili a dodnes řídí
takové osobnosti jako je Ivan Horník, Jaroslav Stárka, Míla Volf a
mnozí další. I manažer SK Zápy František Mašek si setkání s doktorem
Svobodou vždy pro jejich vysokou věcnost, ale i neopakovatelnou
lidskost velice vážil. Čest Milošově památce!

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

