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FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – SK Benátky 

TeletníkArena 

neděle 6. května 2018 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Zadinová Olga 

asistent:  Matoušek Lukáš 

asistent:  Vnuk Josef 

delegát:  Moník Pavel 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy B – Vyžlovka    neděle    13. května od 17:00 

SK ZÁPY – Viktorie Jirny          neděle 20. května od 17:00 

www.skzapy 



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

z nedalekých Benátek. 

Náš dnešní soupeř senzačně porazil v minulém kole vedoucí Chrudim a 

respektuje tak situaci v 2.lize, kde se zdá, že minimálně jeden český 

účastník spadne do ČFL a pak z naší skupiny padají tři poslední, kdyby 

poslední dvě příčky obsadili dva kluby z Čech, jsou sestupující čtyři. 

Spadnout z ČFL se dlouhodobě nechce nikomu. 

Benátky jsou našim tradičním soupeřem, se kterým jsme mívali velmi 

korektní vztahy. Vzpomínáme na zápasy krajského přeboru v éře 

Pepika Koukla a již zemřelého Mirka Wernera, kdy v dresu Benátek 

nastupoval dnes vyhlášený ortoped Doc. MUDr. Bohumil Soukup, CSc. 

Bohumil nastupoval s brýlemi a jeho přístup k fotbalu přímo pasoval 

k tehdejšímu sponzorovi Benátek Karborundum Brousek. 

Vztahy mezi oběma kluby posílil starosta Benátek Jaroslav Král, který 

v době vládnutí pravice na kraji ve spolupráci se zápským radním 

Josefem Martinicem nezapomínal ani na SK Zápy. Jaroslav Král dal i 

souhlas k působení SK Zápy v Benátkách po postupu do druhé ligy a 

v hledání odpovídající herní plochy. Na toto nezapomínáme a v létě 

jsme vyhověli žádosti našeho dnešního soupeře a uvolnili klíčového 

hráče, pozdějšího mistra světa v malé kopané Fandu Hakla. 

Bohužel vztahy mezi kluby se po zimní krádeži brankaře Radima Straky 

za bílého dne dostaly velkou a zbytečnou trhlinu. Nepříjemností je, že 

Straka dle dohody de facto patřil Klům a tak se hlásíme k dluhu Slávovi 

Ondrákovi mladšímu. To jenom aby jste věděli, co dnešní přestupní 

řád umožňuje. Samozřejmě, že vše jen se souhlasem hráče. Myslíme si, 

že jak v Ovčárech, tak následně v TeletníkAreně se měl Radim docela 

dobře….. 



Slavoj Vyšehrad – SK Zápy   1 : 3 ( 0 : 2 ) 

Frydrych 

Novák    Duben   Růžek   Jablonský 

Eliáš    Putz  Jelínek  Svoboda  Hron 

Macek 

branky: Růžek, Svoboda, Eliáš 

střídali: Zoubek, Pávek, Štěpánek, Doležal M. 

Po velmi dobrém výkonu vezeme z Prahy zasloužené tři body. 

Domácího soupeře jsme jasně přehrály a soudní diváci mohli 

konstatovat, že výše porážky je pro Slavoj milosrdná. 

V páté minutě se po hrubé taktické chybě domácích zavěsil po centru 

Hrona do vzduchu Růžek a ukončil tak naši střeleckou impotenci, která 

trvala neuvěřitelných 292 minut! Uklidnění pak přinesla branka 

Svobody, ale i vyloučení domácího gólmana Havránka. První půle tak 

proběhla zcela v naší režii. 

Druhý poločas zahráli paradoxně domácí aktivněji a to na hranici rizika, 

což jsme dlouho nebyly schopni potrestat. Po faulu na Macka kopal 

Hron penaltu, a protože před kopem poskakoval jako Filipes, tak ji 

zákonitě nedal. Trest mohl přijít následně, ale Frydrych vytěsnil pokus 

domácích na tyč. 

V závěru se přeci jenom prosadil v Zápech premierově po akci Macka 

lepšící se Eliáš. Čisté konto naší defenzívě pak zkazila v samém závěru 

penalta proměněná domácím kanonýrem Čtvrtníčkem. 

 



 

SK Zápy B  -  TJ Sokol Škvorec  3 : 1 ( 2 : 0 ) 

branky: Doležal M., Veselý st, Zoubek 

TJ SKK Hovorčovice– SK Zápy B    3 : 2 ( 1 : 1 ) penalty 4:3 

branky : Štěpánek, Doležal M. 

 

                    Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Piták                             10 branek 

                    SK Benátky  :       Synek                              12 branek 

 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Batka  -  Štěchovice                              21 branek 

 Chukwudi Chukwuma  -  Brozany        17 branek 

Došlý  -  Domažlice                                16 branek 

 

             Kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,31 – 4,9 - 4,21 

 

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


