zápský bulletin
FORTUNA ČFL
sezona 2018 - 2019

SK Zápy – FK Litoměřicko
TeletníkArena
neděle 12. srpna 2018 od 17:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Martínek Petr
asistent: Řeháček Lubomír

asistent: Šťastný Vít
delegát: Schroter Martin
Další program v TeletníkAreně:

SK Zápy – FC Slavoj Vyšehrad

středa 22. srpna od 18:00

www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře
a fanoušky z Litoměřic a okolí.
Okurková sezona je za námi a tak se znovu setkáváme
v TeletníkAreně u příležitosti úvodního zápasu ČFL
v sezoně 2018 – 2019. Letošní ročník je poslední o 18
účastnících, příští rok se bude ČFL hrát ve dvou
skupinách po 16 za opětovné účasti nedávno zrušených
B mužstev profesionálních klubů. Z tohoto důvodu bude
letos sestupovat pouze jeden Smolíček Pacholíček.
Soupiska SK Zápy s čísly dresu:
Frydrych Luděk 27

Matějka Tomáš 10

Doležal Ivo 28

Kovařík Martin 11

Růžek Patrik 2

Hašek Pavel 13

Pávek Michal 3

Eliáš Josef 14

Jelínek Martin 4

Stehno Filip 15

Hakl František 6

Putz Petr 16

Novák Miroslav 7

Duben Jiří 17

Svoboda Václav 8

Jablonský Tomáš 18

Hron Vojtěch 9

Jelínek Jan 19

Jukl Richard 21

Balvín Tomáš 22

Macek Milan 24

Jedna zásadní otázka na manažera Maška. „S jaký cílem
jdou Zápy do nové sezony?“
„Protože ve mně v závěru sezony trochu bouchly saze
z opětovně zamítnuté účasti ve druhé lize, (není pravda,
že SK Zápy odmítl možnost postupu, podali jsme do
druhé ligy řádnou přihlášku), tak cíl pro nový ročník je
jednoznačný. Vyhrát ČFL! Možná mi to někdo při
případném neúspěchu pěkně vpálí, ale já jiný cíl snad ani
nastavit nemůžu.
No a kdyby se to nepovedlo tak nás za rok čekají zápasy
s ligovými „Béčky“ a to bude možná větší lákadlo pro
diváky než mnohé zápasy druhé ligy. Takže houby zle, jak
se říká. Počátkem léta jsme oslovili majitele zahrad proti
hlavní tribuně s žádostí o odkoupení částí jejich pozemků
k dodržení šířky hřiště včetně výběhových zón nutných
pro získání profesionální licence. V hlavě nosím plán na
nutnou rekonstrukci areálu, který zejména v noci, když
nemohu spát, neustále upravuju.“

V letní pauze oslavili své kulatiny dva bývalí hráči SK
Zápy a to dvě levá křídla s lepší „levandulí“ Vladimír
Vlček starší a Milan Honzátko. Hoši, hodně zdraví a ať
vám dělají zápští válečníci jenom radost!

Těsně před novou sezonou vstoupil do stavu
manželského kapitán SK Zápy Martin Jelínek. Redakce
bulletinu přeje Martinovi a Lence spokojený fotbalový
život.
Smutná zpráva přišla, bohužel z Benátek nad Jizerou, kde
prohrál svůj zápas velký propagátor sportu pan Jaroslav
Král. Čest tvojí památce a děkujeme.

Kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,23 – 4,8 – 6,45

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

