
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – MFK Chrudim 

TeletníkArena 

středa 11. dubna 2018 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Zadinová Olga 

asistent:  Matoušek Lukáš 

asistent:  Hocek Petr 

delegát:  Tereba Daniel 

 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy B – TJ Sokol Hrusice    sobota    14. dubna od 17:00 

SK ZÁPY – SK Benešov neděle 22. dubna od 17:00 

www.skzapy.cz 



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

z Chrudimi. 

Utkání mezi prvním a třetím celkem třetiligové tabulky lze směle 

označit jako utkání jara. V původním termínu se utkání vzhledem 

k povětrnostním podmínkám odehrát nedalo. Termín 11.4.2018 ze 

sportovního hlediska není pro domácí tým určitě nejšťastnějším 

(nedělní těžký soupeř Domažlice, středa první Chrudim a hned sobota 

ráno na pražském Vltavínu ). Názory trenéra a manažera SK Zápy na 

termín zápasu se proto diametrálně rozcházely. Rozhodla úcta 

k divákům a snaha nabídnout tento duel za pěkného počasí a na 

odpovídající travnaté ploše. 

 Takže kdyby to zápským válečníkům nevyšlo, víme proč. 

 

TJ Sokol Senohraby – SK Zápy B    4 : 1  (  2 : 1 ) 

branka: Veselý Roman st. 

Bohužel jeden ze zápasů, kdy hraje ve stejném čase A i B tým. 

Nejlepší střelci okresního přeboru Praha – východ: 

Janovský                    Hrusice               16 branek 

Veselý Roman st.     SK Zápy B           13 branek 

Macek Milan             SK Zápy B           13 branek 

 



Jsou odehrána čtyři jarní kola a tak jsme o krátké 

hodnocení požádaly manažera SK Zápy ing. Františka 

Maška: 

„Proti podzimu posílený zápský celek získal ze čtyř odehraných kol 7 

bodů. Může to být důvodem ke spokojenosti?“ 

„K úplné spokojenosti určitě ne, mým tajným cílem bylo bodů deset. 

Ale hráli jsme 3x venku a na hřištích, kde se nevyhrává. Dobrý výkon 

jsme předvedli v Litoměřicích, respektive na UT v Ústí nad Labem. Ten 

jsme bohužel nezopakovali v Ústí nad Orlicí, kde se hrál nepěkný zápas 

se špatným koncem pro nás. 

V Králově Dvoře jsme odehráli klasický remízový špíl, kde jsme bohužel 

přes enormní snahu brankaře Frydrycha, který chytil domácím 

v penaltové loterii dva pokusy propadli střelecky, když hned naši tři 

exekutoři své pokusy neproměnili. Ten bod navíc by nám určitě slušel. 

Na rozdíl od zápasu v Ústí nad Orlicí, kdy naši hráči a trenéři ne vždy 

rozuměli dialektu dvou rozhodčích, tak u Cábelíků jsme zažili 

rozhodcovský koncert exligového Roberta Hájka. Od první minuty si 

získal patřičný respekt a tak dostal na závěr zaslouženě velké 

absolutorium od obou soupeřů. No a poslední náš zápas proti 

Domažlicím většina z vás viděla a i já jsem byl s výkonem i výsledkem 

pochopitelně spokojen.“ 

„Jak se jeví nové tváře v červenobílém dresu?“ 

„Na nějaké komplexnější hodnocení je zatím odehráno málo utkání. 

Zatím mě přesvědčil brankař Frydrych, který nás podržel zejména 

v úvodu zápasu v Litoměřicích a mimořádné zákroky předvedl i 

v Králově Dvoře. Velkou posilou by měl být i Tomáš Jablonský, u něj 

navíc můžeme říci, že bydlí v Zápech. To je ta odpověď těm 



škarohlídům kteří se a celkem logicky ptají zda hraje někdo za SK Zápy 

ze Záp. Takže teď hraje Baggio. 

„V zimě si sliboval, že přivedeš zajímavého hráče tmavé pleti?“ 

„Správně, měli jsme s manažerem Kamilem Řehákem připraveného 

jednoho mladého útočníka z Kamerunu. V podstatě jsme byli na všem 

domluveni a já už logicky nikoho dalšího nehledal. Bohužel nám do 

toho černoušek těsně před příletem hodil vidle.“ 

„Ty myslíš, že někdy vidle viděl?“ 

„To asi ne, tak tam napiš, že se na nás vykakal. To bude na sichr umět.“ 

„Poslední otázka na hattrick Karla Pitáka v neděli s Domažlicema?“ 

„S Karlem to není úplně jednoduché, v zimě jsem ho moc často neviděl. 

Takže nezbývá než věřit, že opravdu natrénoval s dorostem Slavie, kde 

trénuje. Ale v neděli jsem mu věřil, mám na to i svědky, a on podal 

opravdu parádní výkon. Doufejme, že bude pokračovat i dnes, ty góly 

jsou asi opravdu na něm.“ 

„Děkuji za rozhovor a good luck“. 

                    Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Piták                             10 branek 

                    MFK Chrudim  :       Kopecký                     14 branek 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Batka  -  Štěchovice                              16 branek 

Došlý  -  Domažlice                                15 branek 



Kopecký  -  Chrudim                             14 branek 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas :      2,23 – 3,45 – 2,28 

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


