zápský bulletin
FORTUNA ČFL
sezona 2017 - 2018

SK Zápy – FC Písek fotbal
TeletníkArena
středa 6. června 2018 od 18:00
srdečně u nás vítáme:
hlavní rozhodčí: Brychta Ondřej
asistent: Drábek Drahoslav

asistent: Dujsík Jiří
delegát: Peteřík Pavel
Další program v TeletníkAreně:

SK Zápy B – TJ Kunice B
SK Zápy – Mahring

neděla 10. června od 17:00
sobota 23. června od 18:00

www.skzapy

V dnešním zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře
a fanoušky z Písku.
Středeční výhra nad Štěchovicemi stanovila definitivum,
že zápští válečníci skončí v ročníku 2017 – 18 ČFL na
třetím místě, tedy na pomyslné bedně.
„Je to úspěch?“, ptala se redakce bulletinu manažera
Maška.
„Když vezmeme v úvahu 18 účastníků a že jsme za sebou
nechali mnoho zvučných jmen dlouhodobě hrající na
špici ČFL tak to hodně svádí ke spokojenosti. Nám se
nepovedl úvod soutěže, migrace hráčů byla velká,
orientace na mladé hráče Jablonce byla nešťastná.
Přesto jsme se v závěru podzimu zvedli, což vedlo i
k zimnímu posílení (Frydrych, Duben, Jablonský, Hron).
Náskok na podzim bezchybné Chrudimi byl po podzimu
velký a tak jsem věřil ve druhé místo, které často
v minulosti bylo vstupenkou do druhé ligy. Na tento cíl
jsme bohužel díky několika zaváháním nedosáhli. Citelně
nám chyběl hrotový útočník, Matějka měl se svými
zraněními nehoráznou smůlu a naše zimní koncentrace
na toho mladého černocha nakonec zcela propadla.
Přesto musím naše válečníky pochválit, jsou dobrou a dá

se říci bezproblémovou partou, což je samozřejmě
dobrým vysvědčením práce obou trenérů.
Chtěl bych na tomto místě dále poděkovat našim
sponzorům za podporu, „Dědkovi“ Honzátkovi za práci
s mikrofonem, Petrovi Truschanovi za AT služby a
obsluhu muziky, Renatě, Nikole a Marketě za veselou
hospůdku, Radce za praní dresů, babičce Libušce za
koláčky a za to jak báječně vypadá, „Dodovi“ za
nejzelenější trávník v soutěži a za celou voňavou
TeletníkArenu, Míše a Magdalence za službu
v pokladně, „Koťasovi“ za odvahu při hledání
zakopnutých míčů a všem členům uzounkého výboru za
zcela bezkonfliktní spolupráci. A v neposlední řadě chci
poděkovat redakci zápského bulletinu za většinou
pravdivé a přitom uvolněné informace o dění kolem
zápského fotbalu.
Závěrem mi dovolte poděkovat vám, divákům, za přízeň,
pokusíme se v létě náš kádr ještě posílit, abychom se, jak
se říká neztratili a aby znělka po zápském gólu uvedla
v tanec holky v hospůdce co nejčastěji.“
Životního jubilea 30 let dosáhl populární „Duha“ Daniel
Válek, k čemuž mu redakce bulletinu gratuluje.

Minulý pátek vstoupila do stavu manželského naše
jednička Luděk Frydrych. Luděk je jedničkou i mimo tři
tyče a tak si přivedl vedle Mariánky ještě ve čtvrtek
Lechmanové i tři malé a milé raubíře Benjamina,
Barnabáše a Maxmiliana. Redaktoři zpravodaje se
připojují ke gratulantům a doporučují gólmanovi mimo
hrací plochu malininko zvolnit!
Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů:
SK Zápy :

Piták

13 branek

FC Písek fotbal : „ Pastelka“ Froněk

12 branek

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL:
Batka - Štěchovice

24 branek

Kopecký – Chrudim

22 branek

Došlý - Domažlice

21 branek

Kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,46 – 4,2 – 3,75

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

