
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – SK Benešov 

TeletníkArena 

neděle 22. dubna 2018 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Váňa Jan 

asistent:  Musil Jiří 

asistent:  Cichra Matěj 

delegát:  Pešek Pavel 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy B – TJ Sokol Škvorec    sobota    28. dubna od 17:00 

SK ZÁPY – SK Benátky          neděle 6. května od 17:00 

V sobotu 28.4. od 6:00 rybářské závody nad hřištěm  ! 

( občerstvení zajištěno ) 



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

z Benešova. 

Náš dnešní soupeř zahájil na podzim impozantně a dlouho okupoval 

přední příčky tabulky. Závěr podzimu ale znamenal propad a zahájení 

záchranářských prací. Současný kádr „žlutých ponorek“, trenér Veselý 

a v neposlední řadě trochu kontroverzní funkcionář Rogoz potopení do 

divize zcela jistě nepřipustí. Jinými slovy nás dnes čeká nesmírně těžký 

soupeř a jen výkon na, možná lépe za hranicemi možností může přinést 

plný bodový zisk, který v honbě za předním umístěním potřebujeme 

jako sůl. 

Redakce bulletinu zhlédla minulý týden zápas Benešova s vedoucí 

Chrudimí, který skončil výhrou hostů na penalty. Vlastní zápas skončil 

bez branek, když řadu šancí na obou stranách zmařili brankaři, kteří 

byli ozdobou utkání. Dres Benešova obléká celá řada hráčů s ligovými 

zkušenostmi, takže se dnes v TeletníkAreně mají diváci opravdu na co 

těšit. Jistě pikantní je skutečnost, že dnešní trenér Benešova, hráč SK 

Zápy B, Roman Veselý, slaví v těchto dnech padesáté narozeniny. 

Hodně zdraví „Veselka“, ale věříme, že dnes dopadneš v Zápech 

podobně jako prezident Vltavínu Pepa Neuberg na podzim, kdy 

v TeletníkAreně proběhla část oslav jeho šedesátin, ale body zůstaly 

doma. 

Vltavín – SK Zápy   1 : 0 ( 0 : 0 ) 

Frydrych 

Novák    Pávek   Růžek   Jablonský 

Eliáš    Putz  Jelínek  Svoboda  Hron 

Duben 



střídali: Zoubek, Macek 

V sobotu na Vltavínu jsme odehrály celkem nešťastný zápas, kdy vše 

směřovalo k penaltovému rozuzlení. Domácí ale z celkem nevinné akce 

čtvrt hodiny před koncem z blízka překonali do té doby výborného 

Frydrycha. 

Na hrotu se statečně bil Duben, ač povoláním stoper, protože Matějka 

je zraněný a Pitáka nám neuvolnila Slavie a musel se svým dorostem 

do Českých Budějovic. Asi budete souhlasit, že na třetí ligu trochu 

nešťastné řešení zápského vedení. Takže domů bez bodu a Vltavín, 

který v týdnu splnil roli favorita v odloženém zápase  s Nymburkem, 

nám rázem odskočil na 6 bodů. 

Jarní statistika SK Zápy: 

odehraných zápasů: 6, z toho 4 na hřištích soupeřů 

počet bodů: 9 z 18 možných 

vstřelených branek: 6, z toho 3 z penalt 

obdržených branek:  4 

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

branky: Macek 2, Veselý st. z penalty 

TJ Sokol Svojetice – SK Zápy B    0 : 6 ( 0 : 3 ) 

branky : Švadlenka, Kovařík Petr, Štěpánek, Zoubek, Stupka, Mašek 

Michal 

Švadlenka vstřelil svou první branku v Zápech a Veselý starší se 

nedostavil k zápasu ??? 



Jestli někoho zajímá co proběhlo ve  ve čtvrtek v restauraci „Na 

hřišti“, tak má bohužel smůlu. Odpovědný vedoucí hospody vyhlásil 

k proběhlému nočnímu MMA přísné informační embargo. 

 

                    Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Piták                             10 branek 

                    SK Benešov  :       Čapek                     7 branek 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Batka  -  Štěchovice                              17 branek 

Došlý  -  Domažlice                                16 branek 

Chukwudi Chukwuma  -  Brozany        15 branek 

 

 

 

V minulých dnech nás opustil po dlouhé nemoci hráč a dlouholetý 

funkcionář SK Zápy pan Josef Novák. Čest jeho památce! 

 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,5 – 4,08 - 3,8 

 

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


