
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2018 - 2019 

SK Zápy – FC Slavia Karlovy Vary  

TeletníkArena 

neděle 5. května 2019 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Hanousek Karel 

asistent:  Řeháček Lubomír 

asistent:  Šťastný Vít 

delegát:  Eibl Vladimír 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy B – 1. FC Líbeznice   sobota 11.5.2019 od 16:30 

SK Zápy – SK Převýšov    neděle    19.5.2019 od 17:00 

www.skzapy 



V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a 

fanoušky z Karlových Varů.  

Zápas prvního týmu tabulky s posledním vždy nabádá k velkému 

optimismu, ale pozor, náš dnešní soupeř v několika zápasech jara 

ukázal svou nespornou kvalitu a jeho poslední bodový zisk s na jaře 

výborně se prezentující Olympií Radotín byl jednak velkým 

překvapením a současně samozřejmě i varováním. 

Zisk tří bodů je přesto pro zápské válečníky v cestě za jasně daným 

cílem takřka povinností. 

Čeká nás, totiž, jak se říká, týden pravdy. Ve středu na Strahově zápas 

se stále dotírajícím Vyšehradem a v sobotu potom zajíždíme do dnes 

velmi nečitelné Dobrovice. Bylo by dobré udržet šestibodový náskok a 

v následujících domácích zápasech s Převýšovem, Brozany a 

Živanicemi donavlékat potřebný počet korálků k vysněnému primátu. 

 Na zápském fotbalovém kalendáři pro rok 2019 se v měsíci květnu 

tváří odhodlaně Matějka s Pávkem. Dotáhnou již oni dva zápskou 

bárku do druholigového přístavu? V záloze je pak červnový Hašek, 

kterému kolega z kalendáře Kovařík v zimě utekl za dolary do 

Uhříněvsi. 

Proto znovu velíme do ataku „Hoši bojovat“! 

TJ Slovan Velvary – SK Zápy  0 : 1  ( 0 : 0 ) 

Frydrych 

Hašek    Pávek     Duben   Fabián 

Jelínek Jan      Hron   Jelínek Martin    Svoboda    Lucas 

 Matějka 



střídali:  Hakl, Macek 

branka:  Hašek z penalty 

Brr, nic pro slabé povahy. Zápas začal tak jako většina předešlých 

zápasů na půdě soupeře našim trvalým tlakem, kdy jsme na dlouhé 

minuty nepouštěli soupeře na naši polovinu. Naše převaha přinesla 

množství standartních situací, domácí ale dobře zvolenou taktikou na 

jejich eliminaci odolávali a zarputile tak bojovali pravděpodobně i 

v ozonu slíbené odměny. 

Druhý poločas nám přinesl řadu 100 % gólových příležitostí, ale to, co 

my nedáme je opravdu do nebe volající. Takže zcela logicky přišlo 

důrazné varování ze strany v druhém poločase nebezpečnějších 

domácích a po jedné z mála šancí vykopával náš obránce Duben míč 

z prázdné branky za již překonaným Frydrychem. Takže první 

infarktovou situaci jsme přežili, ta druhá přišla v minutě devadesáté, 

kdy byl v šestnáctce soupeře faulován Jan Jelínek a rozhodčí zápasu 

nařídil pokutový kop. V šílené atmosféře vzal na sebe odpovědnost syn 

velkého sparťana Ivana Haška Pavel, poslal výborného domácího 

gólmana, jak se říká, na párek a zajistil tak tři mega důležité body. 

jarní soupiska SK Zápy s čísly dresu: 

Frydrych Luděk   27            Matějka Tomáš    10          Hašek Pavel   13 

Doležal Ivo   28                      Fabián Tomáš  11                Růžek Patrik   2 

Pávek Michal   3                   Eliáš Josef   14                            Dias Do Nascimento Lucas   12                  

Jelínek Martin   4               Hakl František   6             Duben Jiří   17 

Svoboda Václav   8              Higor Dos Santos Almeida   9          Putz Petr   16 

Hron Vojtěch  7                      Jelínek Jan   19                     Stehno Filip    15 

Jukl Richard   21                        Kim Seon In   22                     Macek Milan   24 



 

nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Veselý Vltavín, Fortune Akpan Bassey  Radotín  15 branek,   Čapek  

Vyšehrad 13 branek, 

                         nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :   Jelínek Jan    11  branek     

FC Slavia Karlovy Vary :   Vokáč, Maňák   5 branek  

SK Kamenice  -  SK Zápy „B“  0 : 3 ( 0 : 1 ) 

branky: Veselý st 2x z penalt, Stupka 

Za stavu 0:1 podržel svými zákroky SK Zápy čaroděj „Dodo“ v bráně a i 

proto veze „Benfika“ další tři důležité body ve snaze zmizet ze spárů 

okresu Praha – východ. Poslední dva věrní zápští příznivci velmi ocenili 

nebývalé slušné domácí diváky. 

 kurzy Fortuny na dnešní zápas :  1,11 -  6,5  -  8,2 

Díky perfektní spolupráci s firmou Sportovní stavby Linhart je 

k tenisovým kláním připraven antukový kurt v areálu TeletníkAreny. 

Přijatelné vstupné 100 Kč za hodinu a rezervace u Renaty Třískové 

v hospůdce Na hřišti. Kdyby opět někdo potřeboval nutně ukrást 

závlahovou hadici (loni 3 případy) kontaktujte, prosíme, správce 

areálu, bude pro vás mít náhradní řešení. Nejpravděpodobnější bude 

nakopání do pr…. . 

 

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


