
 zápský bulletin 

FORTUNA ČFL B 
 sezona 2019 - 2020 

SK Zápy – FK DUKLA Praha a.s. B  

TeletníkArena 

neděle 11. srpna 2019 od 17:00 
srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Benedikt Ladislav 

asistent:  Urban Michal 

asistent:  Matyš Jakub 

delegát:  Pešek Pavel 

 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy – FK Zbuzany 1953   neděle 25.8.2019 od 17:00 

www.skzapy 

 

http://www.skzapy/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a 
fanoušky DUKLY Praha B.  

Letní pauza je za námi, snažíme se zapomenout na tu skutečnost, že se nám 
v minulé sezoně nepodařilo splnit cíl v podobě vítězství ve třetí lize a tím i 
postupu do druhé nejvyšší soutěže. 

Život plyne, tak jak je zvyklý, ale dál, a tak jsme na prahu soutěže nové, která 
prošla značnou reorganizací, počet účastníků byl snížen díky dvěma skupinám 
ČFL na 16 a o postup budou bojovat vítězové skupin v baráži. Baráž se letos 
po letech objevila v našich profesionálních soutěžích a bylo to moc pěkné. 
Další novinkou je návrat B mužstev, což by mohlo vést ke zpestření soutěže. 

V Zápech proběhlo v létě několik zásadních změn. Výkonný výbor se po 
dlouhé úvaze rozhodl zrušit B mužstvo, které paradoxně vyhrálo minulý 
ročník okresního přeboru. Bohužel k tomuto rozhodnutí značnou měrou 
přispělo i vedení fotbalového okresu, které nám neumožnilo hrát domácí 
zápasy na tzv. hlášenky, které podstatně snižují situace, kdy A mužstvo hraje 
zápas v termínu shodném jako mužstvo B. Toto rozhodnutí jde v podstatě 
proti významu a funkci rezervních týmů, které mají sloužit zejména k využití 
hráčů A mužstev, které nemají v týdnu větší herní nasazení. Situace, kdy OFS 
jde v podstatě proti svému nejúspěšnějšímu týmu, je přímo tragikomická. 

Další ze změn pak byl odchod dlouholetého trenéra A mužstva a současně 
sekretáře Michala Maška do druholigové Vlašimi. 

Redakce bulletinu položila základní otázku manažeru Maškovi: 

„Nemůžeme se, s odstupem času, nezeptat, kde vidíš hlavní důvody, že 
se zápským válečníkům nepodařilo udržet tak vysoký bodový náskok 
z podzimní části soutěže a jaký to má dopad na současnou atmosféru 
v TeletníkAreně?“ 

„Těch důvodů je samozřejmě několik. Předně jsem trochu podlehl pocitu, že 
tak vysoký bodový náskok naše zkušené mužstvo s přehledem udrží. Z nových 
hráčů byl Higor bohužel omyl a představa že on dá ty důležité góly se logicky 



nenaplnila. Fabián měl být náhradou za Jablonského, ale bohužel jeho život 
má s fotbalem problém. Korejec při první příležitosti uletěl, a tak snad jediný, 
kdo trochu snesl kritiku byl Lucas. Takže suma sumárum posílení veškeré 
žádné. 

Navíc jsem neměl dobrý pocit ze situace, že se brankař Frydrych nechal 
naverbovat do armády. Já ještě vojnu pamatuji, a tak vím, že vojna není kojná. 
Mé pochybnosti se bohužel naplnily, když by Frydrych ve vojenském rytmu 
na jaře snad nechytil ani drožku. Doufám, že nás příští týden vychytá u 
„kamarádů“ ze Živanic.  

Na to, že jsme jarní část soutěže hráli tak trochu proti větru se vymlouvat 
nechci, počasí si dělá od nepaměti, co chce. My jsme si vše prohráli 
v domácích zápasech s Karlovými Vary a Živanicemi. 

Tím, že je nový trenér Sparťan, proběhla celkem velká obměna hráčů, tak 
mám z budoucna vcelku dobrý pocit. Já osobně bych chtěl mít z fotbalu zase 
radost, protože na jaře to tak nebylo. A to je okamžik, kdy je lepší skončit. Je 
třeba nahradit žaludeční nervozitu předcházející žaludečním vředům 
příjemným pocitem po konzumaci plzničky proložené fernýtkem ve 
společnosti kamarádů, kterým věříte.“ 

 „Díky za odpověď a hoši bojovat.“ 

Realizační tým: 

trenér: Doležal Miroslav,  asistent 1 : Jelínek Martin, současně hrající 
kapitán,  asistent 2 : Kotek Pavel,        vedoucí mužstva : Doležal Ivo 

letní odchody: 

Higor – návrat do Brazílie, Lucas – konec hostování, přestup 
z Bohemians do Vlašimi, Jelínek Jan, Svoboda– přestupy do Vlašimi, 
Frydrych – nechráněný přestup, alias krádež do Živanic, Fabián, Jukl 
– ukončení nebo minimálně přerušení kariery, Kim Seon - ???,  



Macek – krádež v pátek v pravé poledne od Benátek. Mařík a Spousta 
se opět předvedli jako obr gauneři. Jarda Král aby se v hrobě obracel. 

letní příchody: 

Soukup Lukáš přestup z Teplic, Koutecký Lukáš přestup z Radotína, 
Matoušek Milan přestup z Bohemians 1905, Skuhravý Radek 
hostování z Čelákovic, Kaisler Martin hostování z Viktorie Žižkov 

Za pomoci firem Bratři Gallové a Sportovní stavby Linhart se nám podařilo 
v rekordním čase vybudovat kurt na plážový volejbal. Za poplatek 100 Kč za hodinu 

pronájmu kurtu užijete hodně legrace a po osprchování příjemné občerstvení 
v hospůdce „Na hřišti“. Za 100 Kč na hodinu je možné nadále využívat i kurt 

tenisový. 

Ve středu 14.8.2019 1. kolo MOL Cup  TJ Sokol Libiš – SK Zápy od 
17:00 

podzimní soupiska SK Zápy s čísly dresu: 

Soukup Lukáš   23              Matějka Tomáš    10          Hašek Pavel   13 

Doležal Ivo   28                      Matoušek Milan  11        Růžek Patrik   2 

Pávek Michal   3                     Eliáš Josef   14            Kaisler Martin   12  

Jelínek Martin   4                   Hakl František   6            Duben Jiří   17 

Skuhravý Radek   8                 Koutenský Lukáš   9             Putz Petr   16 

                     Hron Vojtěch  7                                   Stehno Filip    15 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas: 1,4 – 4,3 – 3,88 

Redakce bulletinu přeje vše nejlepší a pevné zdraví k 70. narozeninám 
bývalému hráči a trenérovi SK Zápy Pavlu Lukášovi. 

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


