
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – SK Převýšov 

TeletníkArena 

středa 30. května 2018 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Pastyřík Vladimír 

asistent:  Mudra Zdeněk 

asistent:  Langmajer Lukáš 

delegát:  Schroter Martin  

Další program v TeletníkAreně: 

 

SK ZÁPY – TJ Štěchovice         neděle  3. června  od 17:00 

 

www.skzapy 



V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře 

a fanoušky z Převýšova. 

Poslední kolo 2. ligy přineslo uklidnění do naší soutěže, 

kdy vítězství Ústí nad Labem nad Vítkovicemi určilo 

počet sestupujících na dva. A ti jsou jasní prakticky od 

zimy. Takže o záchranu se již nehraje, ve hře je již je jen 

boj o postup do druhé ligy. Určitě příjemným zjištěním je 

skutečnost, že naději, ač malinkou, mají stále ještě i 

zápští válečníci. Náš vesměs vždy dobře informovaný 

zdroj stále hlasitěji hovoří o problémech, které brání 

udělení profesionální licence týmu Olympie Praha.  

Čekají nás v následujících dnech poslední čtyři zápasy, 

z toho tři na domácí půdě. A to nezní vůbec špatně. 

SK Sokol Brozany – SK Zápy   0 : 2 ( 0 : 0 ) 

Frydrych 

Štěpánek  Pávek     Jelínek Jablonský 

Eliáš    Putz    Piták   Svoboda  Hron 

Novák 

branky:  Piták, Novák             

střídali: Zoubek, Matějka 



Bez stoperů Dubna (výron) a Růžka (disciplinární trest) 

jsme za velkého horka zvládli další zápas na půdě 

soupeře. Domácí bez střelecké hvězdy Chukwumy byli 

asi nejslabším soupeřem, se kterým jsme se na jaře 

utkali. 

První poločas, kdy jsme měli utkání jasně pod kontrolou, 

nás provázela opětovná střelecká impotence, která 

udělala hrdinou zápasu domácího brankaře Lipše. Co 

jsme dokázali zahodit, bylo opravdu do nebe volající. 

Naštěstí se brzy po půli hezky trefil „Kaca“ Piták, 

podobně jako další „sešívky“ pokropený živou vodou 

z návratu Luft Jardy Tvrdíka do představenstva čínské 

party ve Slavii. Následně pak konečně pěkně rozehraný 

přímý kop Svobody našel hlavu Nováka a bylo 

rozhodnuto. 

Pozitivem zápasu byl další návrat útočníka Matějky, 

nezbývá než věřit, že už si ten pech Tomáš snad vybral 

konečně až do dna. Trenér domácích, vítěz poháru UEFA 

v dresu Schalke 04 Jiří Němec nezůstal dlužen své 

pověsti a celý zápas šlehal síru na všechno kolem sebe.  

Takže vítězství skoro povinné, druhé čisté konto 

Frydrycha v řadě a nutno pochválit vedle nové stoperské 

dvojice i beka Jablonského, jehož výkony evidentně 



rostou. On si asi trochu „Baggio“ myslel, že třetí liga 

bude taková legrácka, ale jak říkal trenér „Táta“ Jarda 

Kotek tak FIFA běhání ve fotbale stále nezakázala. 

A v rámci nám vlastní objektivity, nejvíc vidět byl v neděli 

v Brozanech ten nejmenší, Josef od Mladé Boleslavy. 

 

                 Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Piták                             13 branek 

                    SK Převýšov :      Urbanec                   11 

branek 

 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Batka  -  Štěchovice                              24 branek 

Kopecký – Chrudim                                21 branek 

 Chukwudi Chukwuma  -  Brozany      18 branek 

Kopecký  - Chrudim                                18 branek 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,32 - 5 - 4,57 

 



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


