
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2018 - 2019 

SK Zápy – SK Převýšov  

TeletníkArena 

neděle 19. května 2019 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Klupák Petr 

asistent:  Krupka Pavel 

asistent:  Teuber Ivan 

delegát:  Moník Pavel 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy B – 1. TJ Sokol Senohraby  so      25.5.2019 od 17:00 

SK Zápy – TJ Sokol Živanice    středa    29.5.2019 od 17:00 

www.skzapy 



V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře a fanoušky 

z Převýšova.  

Minulý týden, dříve zvaný anglický, jsme v rytmu neděle, středa, sobota 

odehrály tři těžké zápasy. Zisk pouhopouhého jednoho bodu znamená, že již 

bohužel nemáme vše ve svých rukou, že se čelo tabulky opět vyrovnalo a o 

prvenství tak hrají opět čtyři týmy. 

Dle informací pro zápský bulletin od vesměs velmi přesně informovaného 

zdroje se náš dnešní soupeř bude v létě stěhovat do nedalekého Chlumce nad 

Cidlinou. Majiteli klubu panu Jiřímu Rybovi se tak vedle vyřešení problému 

s absencí mládeže splní i letitý sen hrát v domácím prostředí v Chlumci nad 

Cidlinou, kde bydlí i úspěšně podniká. Rozhodnutí Jiřího Ryby k tomuto kroku 

je velice moudré a redakce zápského bulletinu mu k němu gratuluje. Co tomu 

říkají obyvatelé Převýšova nám zatím není známo. 

Redakce bulletinu položila po ostudném týdnu zásadní otázku 

manažeru Maškovi. 

„Nepřemýšlel si po sobotě o odvolání zápského trenéra?“ 

„Ne.“ 

FC Slavoj Vyšehrad– SK Zápy  2 : 0  ( 2 : 0 ) 

Frydrych 

Hašek        Jelínek Martin    Duben   Fabián 

Jelínek Jan      Hron   Putz    Hakl    Svoboda     

 Matějka 

střídali:  Jukl, Pávek, Lucas 

Dlouho očekávaný souboj o první místo v ČFL se odehrál ve sváteční středu na 

Strahově. Před zraky jistě pěti stovek diváků včetně české fotbalové generality jsme 



utkání jsme bohužel nezvládli a naše hra byla velkým zklamáním. Hráli jsme ustrašeně 

a navíc nepřesně, z čehož pramenil výsledek, že jsme domácího brankaře prakticky 

neprověřili. Naše sporadické šance končili vesměs mimo zařízení. Na první brance 

domácích nese svou vinu Frydrych, protože střelu z takové dálky měl eliminovat. 

Druhá vlastní branka pak dodala domácím potřebný klid na dlouhé kombinace, které 

jim strahovské „letiště“ umožňuje. Takže celkově lze hodnotit toto sledované 

střetnutí, a to i pro přivřené oko diváka, jako průměrné. 

FK Dobrovice – SK Zápy   0 : 0 ( 0 : 0)  penalty 5 : 3 

Frydrych 

Hašek    Duben     Pávek      Hakl 

Jelínek Jan    Putz   Jelínek Martin  Svoboda  Jukl 

Matějka 

střídali: Lucas, Fabián, Hron, Macek 

Bohužel další zápas, ve kterém musí redakce bulletinu odstranit z používané šablony, 

nadpis střelci. 

Zápas se soupeřem, který se podle všech informací pomalu z ekonomických důvodů 

loučí s třetí nejvyšší soutěží, jsme přitom nezačali vůbec zle. Náš tlak přinesl i šance a 

zejména ta Petra Putze měla skončit brankou v síti domácích. Ve dvacáté minutě a 

čtvrté sekundě se nám konečně po ose Hakl, Matějka, Jukl podařilo dostat míč za 

záda domácího brankaře. Radost střelce Jukla,  před zraky rodiny, a ostatních 

přítomných se zápským srdíčkem bohužel zhatil praporek nad hlavou praporečníka 

Němce. Jak později ukázal rozbor situace při použití záznamu byla branka zcela 

regulérní a její neuznání tak zcela zásadně ovlivnilo výsledek tohoto pro nás 

veledůležitého zápasu. Velké díky, pane Němče. 

Závěr poločasu a poločas druhý již nebyl asi i z důvodu docházení benzinu po pražské 

středě z naší strany tak aktivní, a tak se do šancí dostávali i až nečekaně bojující 

domácí a dvakrát zachránila naše konto tyč za Frydrychem. Vše mohl v poslední 

minutě zachránit Jan Jelínek, ale svůj úprk po pravém brku vyřešil zbrkle, a tak byl 

konec a kopali se penalty. A protože Hašek nedal a Frydrych nic nechytil tak jedeme 



domů pouze s bodem a s pocitem, že se nám náš cíl vzdaluje. Náladu nám může 

zlepšit jen přísloví o té statistice zajíců po honu.  

                                   nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Fortune Akpan Bassey  Radotín  16 branek, Veselý Vltavín 15 branek,   

Čapek  Vyšehrad, Došlý Domažlice 13 branek, 

                         nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :   Jelínek Jan    12  branek     

SK Převýšov :   Novák   8 branek  

kurzy Fortuny na dnešní zápas :  1,37 -  4,4  -  4,6 

Závěrem několik informací z fotbalového „pozadí“ : 

Ve snaze o získání licence pro druhou ligu, a to v době několika bodového náskoku 

v soutěži, podal manažer klubu po dohodě s panem Karlem Kaprem dne 29.3.2019 

žádost na Výkonný výbor FAČR o změnu sídla klubu na adresu Lovosická 559/32 – 

Praha 9. 

Přesto, že Výkonný výbor od podání této žádosti již dvakrát zasedal snahou SK Zápy 

se bez jakéhokoliv vysvětlení nezabýval. 

Druhou perličkou je, že dne 9.5.2019 zahájila Etická komise FAČR disciplinární řízení s 

SK Zápy a to pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu. Zasedání této komise 

bude 18.6.2019. Komise se zabývá absencí mládežnických celků, což může být i v 

pořádku. V pořádku ale určitě není cílené načasování tohoto problému. 

Přátelé, kamarádi, je ale přesto úžasné, co dokázala spáchat taková malá vesnička, 

ani ne středisková, co všechno  musí ti kluci ze Strahova proti ní použít, a to jenom 

proto, aby si jeden ze zápských trenérů mohl opět v létě vyzkoušet druhou ligu. 

Nutno sportovně dodat, že to všem našimi posledními výkony velmi ulehčujeme! 

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


