12.kolo FORTUNA ČFL B

Teletník Aréna
sportovní areál Fandy Maška
neděle 17. října 2021 od 14:30

srdečně u nás vítáme:

hlavní rozhodčí :
asistenti :

Dominik Starý
Martin Braun
Martin Fojtík

delegát:

Jan Šotek

www.skzapy.cz

V dnešním utkání u nás vítáme hráče, funkcionáře a fanoušky z Jablonce
Rezerva Míry Pelty v posledních třech utkáních neztratila ani bod, čímž se vyšvihla na
první místo aktuální tabulky ČFL/B. Naposledy porazila na svém hřišti v Břízkách 2:1
Živanice. Zato Zápy počtvrté z posledních pěti zápasů nedokázaly naplno bodovat, ale
i kvůli tomu, že je skupina B České fotbalové ligy hodně vyrovnaná, tak na vedoucí béčko
Jablonce, se kterým se dnes utká v přímém souboji, ztrácí jen tři body, a patří jim třetí
místo v tabulce.
podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu

2 - Růžek Patrik, 3 - Pávek Michal, 4 - Jelínek Martin, 6 - Kavalír Patrik, 7 - Hron Vojtěch,
8 - Čičatka Václav, 9 - Koutenský Lukáš, 10 - Matějka Tomáš, 11 - Matoušek Milan,
12 - Luka Mikor, 14 - Eliáš Josef, 15 - Woitek Lukáš,16 - Putz Petr, 17 - Duben Jiří,
18 - Janko Kristian, 19 - Jelínek Jan, 21 - Kubů Matyáš, 22 - Vencl Ondřej
27 - Hrubeš Karel, 29 - Doležal Ivo

10. kolo ČFL / B

03.10.2021

SK ZÁPY - FC SLOVAN LIBEREC B

2 : 0 (1 : 0)

Hrubeš
M. Jelínek
Hron

Eliáš

Duben
Koutenský

Růžek

Mikor

Kavalír Woitek

Putz
branky: 31. Kavalír, 81. Duben (P)
střídali: 46. Janko (Mikor), Kubů (Koutenský), 67. J. Jelínek (Hron), 86. Matoušek (Kavalír),
86. Vencl ( Eliáš)
ŽK: 82. Duben (Ivo nic).
rozhodčí:

Tupý - Cichra, Tesař

diváků: 180

Béčko Slovanu Liberec zažívá po zrušení Juniorské ligy třetí sezónu v České fotbalové
lize. Do Záp přijíždělo jako poslední celek aktuální podoby tabulky. Severočeši získali
v desti zápasech pouhých sedm bodů. Liberečtí měli vůbec nejhorší ofenzívu (sedm
vstřelených branek) i defenzívu v soutěži (deset obdržených gólú). Prozatím porazili
jen rezervu pražských Bohemians. Se zápskými fotbalisty je pojila skutečnost, že i oni
v uplynulých třech duelech remizovali.
www.skzapy.cz

Do utkání vstoupili překvapivě aktivněji hosté. Již v páté minutě přihrál ideálně Michal na
pravou stranu Bínovi, ten následně vyslal střelu, proti které musel brankář Hrubeš vytasit
těžký zákrok, aby alespoň vytlačil míč mimo tyče. Liberečtí byli i nadále aktivnější, ale další
šanci měli domácí. Po jednom z centrů nepokryli hosté zadní tyč a s pořádnou klikou se
ubránili vyložené šanci v podání Martina Jelínka, který ke zklamání domácích příznivců
hlavou těsně minul.
Herní obraz se poté srovnal, nic méně oba celky měly v následujících minutách na místo
šancí spíše pouhé náznaky. To změnil až Petr Putz, který se v 27. minutě položil hlavou do
zakončení, avšak z úrovně malého vápna mířil těsně vedle levé tyče. Po následující další
nepovedené kombinaci hostů ve středu hřiště se míče zmocnil domácí Lukáš Koutenský,
který skvěle poslal míč dopředu před libereckou bránu, kde ho ideálně zpracoval Patrik
Kavalír, který mohl možná i přehodit vybíhajícího brankáře Pešla, místo toho ale poslal
přízemní střelu do levé poloviny brány. 31. minuta 1:0.
Po vstřelené brance domácí ještě více ožili a měli i další dvě velmi nebezpečné šsnce.
Nejprve v 34. minutě napálil autor první branky doražený míč z pravé strany do vzdálenější
tyče, poté ten samý hráč v 36. minutě odcentroval na Petr Putze, který ale o fous minul
levou tyč liberecké brány. před koncem poločasu však zahrozili i severočeši. Novotný běžel
sám z pravé strany na Hrubeše, udělal mu kličku a ve vápně střílel křížem do prázdné brány,
načež Vojta Hron ve skluzu zachránil Zápy za minutu dvanáct.
V poločase trenér domácích vystřídal nevýrazného a chybujícího Mikora Jankem, a na
místo Koutenského nastoupil Kubů. A byl to právě Janko, který se dostal v 49. minutě do
další gólovky. Po křížné přihrávce od Hrona šel sám na bránu, ale jeho pokus skončil těsně
vedle. Další půlhodinu si žádný z aktérů nevypracoval větší šanci. Domácím fandům jen
zatrnulo v 55. minutě, kdy zůstal ležet na trávníku Eliáš, ale nakonec mu nic nebránilo
pokračovat v utkání.
V závěru Zápy vysunuly presink, čímž donutili libereckého soupeře k chybám. Po závaru
ve vápně odpískal hlavní rozhodčí ruku bránícího hráče. K následné penaltě se postavil
Jiří Duben a treﬁl se k pravé tyči do protipohybu libereckého brankáře. 81. minuta 2:0.
Následující oslava gólu měla ale velmi překvapivý
průběh. Jirka si cestou k půlící čáře sundal dres,
za což je automaticky žlutá karta. K překvapení
všech přihlížejících si svlékl i pod dresem bílé tričko
s vyobrazením zesnulého manažera Fandy Maška,
ukázal ho divákům, přeskočil ohrazení a utíkal
směrem od hřiště. Zmatený hlavní arbitr, se žlutou
kartou v ruce se zastavil až u pomezního a na
otázku „kam utíká” dostal od asistenta odpověď
„asi k tomu hrobu”. Ano, Jirka běžel k památníku
„FM”, na který tričko položil a uklonil se. Poté se
pokorně vrátil na hřiště, přijal žlutou kartu a
zapojil se do hry. Ve zbytku utkání se hosté sice
tlačili k bráně domácích, ale nic
z toho nebylo. Zápy si tak poprvé
od 12. září a po třech remízách
připsaly tři body. Hosté byli Zápům
minimálně vyrovnaným protivníkem
v prvním poločase, nicméně ve
druhém dějství už byl domácí tým o něco lepší.
www.skzapy.cz

10.10.2021

11. kolo ČFL / B

BOHEMIANS PRAHA 1905 - SK ZÁPY

2 : 0 (2 : 0)

Hrubeš
M. Jelínek
Eliáš

Woitek

Duben

Vencl

J. Jelínek

Mikor

Kavalír Hron

Janko
branky: 11. Musil, 37. Vala P. - bohužel nikdo
střídali: 46. Doležal (Hrubeš), Kubů (Woitek), 76. Matějka (Janko)
ŽK: Jelínek, Duben, Eliáš, Matějka (Ivo nic).
rozhodčí:

Kovářová - Mrkáček, Kvítek

diváků:

108

Svěřenci trenéra Miroslava Doležala se v minulém kole dočkali prvního vítězství od 12. září,
kdy po třech remízách porazili v domácím prostředí rezervu libereckého Slovanu.
Do sestavy B týmu domácích nastoupilo i trio hráčů A týmu. V obraně byl Adam Kadlec,
v záloze Osmančík a v útoku Ugwu
Zápy se snažily nastoupit aktivně, ve 4. minutě rozehrál roh Kavalír s Hronem, následný
pas na střed za vápno ale Woitek nepřesnou střelou nezužitkoval. Za dalších pár minut
se ale radovala domácí Bohemka. Martin Jelínek odhlavičkoval centr z leva jen k Lukáši
Masopustovi, který jedovatou střelou zařídil klokanům rychlé vedení. To mohlo být vzápětí
dvoubrankové. Musil z pravé strany odcentroval přesně na Zemana, ten však minul.
Zápy si v té době nevypracovaly žádnou nebezpečnou akci. A tak opět udeřili domácí.
Po dlouhém výkopu Kořénka sehnal do šance Osmančík. Jeho střelu stačil ještě Hrubeš
pokrýt. Z následné standardky ránu Ugwy vyrazil Hrubeš jen před sebe, kde byl bohužel
pro zápské jen domácí Vala, který hlavou dorazil na 2:0.
O třetí branku do šaten si Zápy koledovaly v nastavení, kdy po vyražení míče brankářem
zablokoval dorážku Jiří Duben. Bohemka tak vedla po poločase 2:0
Do druhého poločasu nastoupily Zápy se změnou v brance, když zraněného Hrubeše
nahradil Ivo Doležal. I ten mohl ale brzy kapitulovat, avšak Osmančíkúv pokus vykopl
z brankové čáry vracející se Vencl. Zápy se ve zbytku utkání snažily zvýšit aktivitu, ale
jejich snaha narážela na velmi dobrý presink a pohyb mladého zelenobílého mužstva.
A když už měly hosté náznak šance, blýskl se i gólman domácích, který si situace před
vlastní brankou ohlídal. Bohemka dvoubrankový náskok s přehledem uhájila a připsala
si další vítězství.

Příští program ČFL v Teletník Aréně

Neděle 31.10. od 14:30

SK Zápy - FK Teplice B
www.skzapy.cz

