
  zápský bulletin 

3. kolo FORTUNA ČFL B 

                                                                          sezona 2020 - 2021 

SK Zápy – FK Zbuzany 1953  

TeletníkArena 

neděle 6. září 2020 od 17:00 

přijďte včas, bude vpuštěno pouze 940 diváků !!! 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Martínek Petr 

asistent:  Šťastný Vít 

asistent:  Mrkáček Michal 

delegát:  Havránek Václav 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy – FK Pardubice B          neděle 13.9.2020 od 16:30 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas:   1,22– 5, – 6,38   ????? 

www.skzapy.cz 

http://www.skzapy/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a 

fanoušky ze Zbuzan.  

Tradiční zaručené letní zprávy o problémech našeho 

dnešního soupeře zcela rozmetal majitel Josef Huňáček a 

přivedl do soutěže velice zkušený a silný tým. Také šest 

získaných bodů, druhá příčka a jména jako Uvíra, Zákostelský 

či Surmaj dokumentují, že nás dnes nečeká nic lehkého. 

Hráči Zbuzan vletěli do soutěže jako uragán, některým 

dokonce byl jeden mistrák o víkendu málo, a tak posílil, jak 

se říká na černo, mužstvo Jíkve brankař Adam Ordelt. 

Bohužel pro něj se našel někdo, kdo podle slov drbny 

Kelišové z naší slavné letní filmové trilogie, udávat nechci ale 

hlásit to musím, zajistil gólmanovi tučnou pokutu a 

čtyřzápasové stop od disciplinárky. Takže kdyby zcela 

náhodou dneska někdo poznal v bráně soupeře uvedeného 

hyperaktivního hříšníka, tak postupovat neodkladně dle 

návodu Kelišky. 

Na straně druhé se alespoň něco v této trochu přiblblé 

náladě děje. 

V SK Zápy se v týdnu odehrálo to, že do TJ Sokol Tuchoměřice 

odešel odchovanec pražské Slávie a současně hráč SK Zápy 

Stehno. Good Luck a více zápalu pro fotbal, Filipe! 

 



2. kolo FORTUNA ČFL B 

 

TJ Sokol Živanice -  SK Zápy  3 : 2 po pen.  ( poločas  1 : 2 ) 

sestava SK Zápy: 

Soukup 

Jelínek Martin, Růžek , Pávek , Hakl 

Hron, Eliáš, Koutenský, Putz , Jelínek Jan 

Magera 

branky : Jelínek Martin, Magera z penalty 

střídali :  Kubů, Janko, Matějka, Woitek  

Druhé kolo nového ročníku nás po trochu utrápeném 

vítězství nad mladíky Dukly poslalo do nepříjemných Živanic. 

Loni na jaře nám tento soupeř ukradl v termínu 

nechráněných přestupů brankaře Frydrycha, takže nejen 

proto jsou naše sympatie k tomuto soupeři na bodu mrazu. 

Zápas jsme zahájili aktivně a naši velkou převahu korunoval 

po dvaceti minutách po přihrávce Magery hlavou Martin 

Jelínek. Bohužel ještě v téže minutě jsme podcenili nebezpečí 

domácího Kopeckého a jeho centr a následná dorážka 

Petruse znamenali okamžité vyrovnání. Těsně před 



poločasem byl faulován agilní kapitán  Martin Jelínek a 

Magera se z penalty nemýlil. 

Ve druhém poločase se nám útočná hra až tolik nedařila, 

střídající hráči tentokrát kvalitu nepřinesli, a tak deset minut 

před koncem domácí náhodným gólem Pánka vyrovnali. 

V penaltové loterii pak byli domácí zásluhou výborného 

Frydrycha v bráně, který byl tím rozdílovým aktérem zápasu, 

úspěšnější a ten jeden bodík, který by se nám tuze šiknul ,si 

nechali doma. 

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 

Jelínek Martin   4     Hakl František   6     Woitek Lukáš   15    Magera Lukáš   48 

nejlepší střelci FORTUNA ČFL B 2020-21     TOP 10 

3 branky Daníček Jablonec B 

2 branky Douděra Mladá Boleslav B, Surmaj Zbuzany, Bulíř Přepeře, Houha 

Dukla B, Magera Zápy, Bastin Chlumec nad Cidlinou 

1 branka dalších 38 bombarďáků 

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


