
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2018 - 2019 

SK Zápy – FK Dobrovice  

TeletníkArena 

neděle 14. října 2018 od 15:30 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Paták Michal 

asistent:  Paták Viktor 

asistent:  Kříž Jiří 

delegát:  Urban Jiří 

  

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy „B“– SK Viktoria Sibřina  so  20. října od 15:30 

SK Zápy – SK Viktorie Jirny  ne 28. října od 14:30 

www.skzapy 



V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře 

a fanoušky z Dobrovice. 

Náš dnešní soupeř i díky štědrému sponzorovi Tereos TTD, který je 

součástí gigantického koncernu Tereos, prožívá velice úspěšnou 

podzimní sezonu. Zejména zápasy na domácí půdě zvládá doposud FK 

bez ztráty kytičky. Kádr, který je již delší dobu pohromadě, bude jistě 

zlobit i dnes v TeletníkAreně, kde proběhne válka o první místo v ČFL. 

Vzhledem k reprezentační pauze se proto dnes, zcela bez diskusí, 

odehraje v Zápech nejprestižnější zápas dne v rámci celé republiky, což 

je jistě dobrým vysvědčením pro oba dnešní soupeře a doufejme i 

magnetem pro diváky. 

Zápská mašina se zadrhla v posledním domácím zápase s Velvary a ani 

další zápas v Karlových Varech nebyl žádnou hitparádou. Naše gólová 

impotence trvá již dlouhých 232 minut a to je pochopitelně špatně. 

Nezbývá než doufat, že se právě dnes probudí naši střelci a tuto černou 

sérii ukončí. 

              Slavia Karlovy Vary – SK Zápy  0 : 0  ( penalty 6:7 ) 

Frydrych 

Hašek     Růžek     Duben   Hakl 

Jukl   Jelínek Martin   Putz   Svoboda   Jablonský 

Matějka 

střídali: Eliáš, Jelínek Jan, Novák, Pávek 

Po nevydařeném venkovním zápase v Domažlicích, kam jsme jeli 

autobusem, udělalo vedení SK Zápy radikální zásah a změnilo 



přepravce. V neděli na nás tak v šest ráno čekal krásný pohodlný bílý 

mercedes. Mladý sympatický šofér měl s námi hned na úvod pěkný 

zážitek, když kamarádi, asi ve snaze se dostat do základní sestavy, 

nenahlásili absenci Honzy Jelínka u OMV v Krči, kde pravidelně 

přistupují v cestě na západ naši pražáci a tak musela následovat 

smíchovská otočka a návrat pro našeho bombarďáka, ( bohužel 

současně trochu vyčpělého) zpět k McDonaldś. Takže zcela logicky 

dostal Honza při další pauze u pumpy před Vary striktní zákaz opustit 

prostory autobusu. 

Ve Varech bylo krásné podzimní počasí, areál i po letech stejně 

nehezký což dává vždy vzpomenout těm úžasným diskusím, že by ČFL 

neměli hrát vesnice, natož nedej bože ji vést, nebo dokonce vyhrát. 

Zápas v prvním poločase přinesl nehezký fotbal bez výraznějších šancí, 

kdy nám byli domácí zcela vyrovnaným soupeřem. Do druhého 

poločasu vystřídal defenzivního kapitána Martina Jelínka pohyblivější 

Eliáš, získali jsme postupně velkou převahu, bohužel naše šance 

Jablonský, Jukl, dvakrát Svoboda a v samém závěru hlavou Růžek 

nezužitkovali, když proti nim stál výborný domácí gólman Chára. 

Takže konec a následovala penaltová loterie. Po úvodních pěticích, 

které nezaváhali, jsme následně třikrát propadli a domácí tak měli tři 

mečboly, kterými pohrdli. A protože my jsme ten bod navíc chtěli a 

potřebovali, nedal následně náš válečník Duben domácímu čarodějovi 

šanci. A když šel potom domácí náhradníček za dalším srovnáním, tak 

zanechané bobečky na trávníku signalizovaly, že se jeho střela mezi 

tyče „generála“ Frydrycha nevejde. A taky že nevešla, takže jsme stále 

první, no a có … ??? 

Soupiska SK Zápy s čísly dresu: 

Frydrych Luděk   27              Matějka Tomáš    10      Hašek Pavel   13 



Doležal Ivo   28                      Kovařík Martin   11        Růžek Patrik   2 

Pávek Michal   3                     Eliáš Josef   14          Novák Miroslav   7                  

Jelínek Martin   4                   Hakl František   6            Duben Jiří   17 

Svoboda Václav   8                 Jablonský Tomáš   18             Putz Petr   16 

Hron Vojtěch 9                     Jelínek Jan   19        Pospíšil Marek 1 

Jukl Richard   21                   Balvín Tomáš   22       Macek Milan   24 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Verner  Litoměřicko ,  Čapek  Vyšehrad        7 branek 

Jan Jelínek  SK Zápy     6 branek    

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :   Jan Jelínek    6 branek     

 FK Dobrovice :   Volf, Sodoma  5 branek  

Dnešní a všechny následující poločasové tomboly podzimní sezony budou 

vedle hlavní ceny míče Adidas obohaceny o cenu druhou, a to knihu 

KÁMASÚTRU, která je historickým ložnicovým manuálem. 

 

kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,32 – 4, 7 – 5,58 

Nepříjemný závěr týdne prožil hlavní trenér SK Zápy. Ve středu měl na silnici 

nebezpečnou kolizi s uvolněným kolem od nákladního vozidla a ve čtvrtek 

ráno mu tři hasičské sbory doslova hasily střechu nad hlavou. My se ale jen 

tak někoho nezalekneme, a to hlavně proto že, 

 SK Zápy, to jsme my! 


