
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – SK Sokol Brozany 

TeletníkArena 

neděle 29. října 2017 od 14:30 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Pastyřík Vladimír 

asistent:  Mudra Zdeněk 

asistent:  Langmajer Lukáš 

delegát:  Moník Pavel 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy „B“– SK Úvaly „B“ sobota 4.11. 2017 od 14:00 

SK Zápy – TJ Sokol Čížová neděle 12.11.2017 od 14:00 

  www.skzapy.cz 

retro 

http://www.skzapy.cz/


V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, 

funkcionáře a fanoušky z Brozan 

Tento soupeř zahájil svůj návrat do ČFL trochu opatrně, ale v druhé 

polovině podzimu je příjemným překvapením soutěže. Velký podíl na 

tom zcela jistě má nejlepší střelec soutěže nigerijský snajpr Chukwudi 

Chukwuma, který nosí na zádech číslo 16 a ve svých 23 letech má již 

ligové zkušenosti z Teplic odkud je v Brozanech na hostování. Dnes 

určitě největší nebezpečí pro Strakovu branku. 

Dalšími zajímavými tvářemi našeho dnešního soupeře pak jsou oba 

trenéři. Vícemistr Evropy, vítěz poháru UEFA Jiří Němec, číslo dresu 7, 

odehrál v reprezentačním dresu 84 zápasů a vstřelil v nich 1 branku. 

Posláním pro tohoto bojovníka, hlavně sparťana, byla zejména krádež 

míčů soupeřům.  

Dalším sparťanem na lavičce Brozan  je pak brankař Tomáš Poštůlka, 

číslo dresu 1, který se pyšní 7 repre starty a je členem Klubu ligových 

brankařů za více jak 100 čistých kont. 

Trenér domácích Michal Mašek je fotbalově stále aktivní, takže je 

nějaká statistika předčasná. Současně mu skončil disciplinární trest za 

pochvalné ódy směrem k arbitrovi v zápase okresního přeboru a tak je 

předpoklad, že zápský Beckham, číslo dresu 7, bude v kariéře 

pokračovat. Domácí trenér fandí, současně trochu opatrně, Spartě. 

Do tohoto výčtu bezpochyby patří i trochu smutný příběh zápského 

asistenta, sparťanského válečníka, Míry Doležala, číslo dresu 5, 

kterému vleklé zdravotní problémy zásadně ovlivnily jeho nadějnou 

sportovní karieru. Na druhou stranu jsme rádi, že je „Doly“ v Zápech a 

že jsme mu tak snad trochu pomohli přebolet to zklamání, že mu 

dneska netleská vyprodaná Letná. 



SK Viktorie Jirny -  SK Zápy  1 : 3  ( 0 : 2 ) 

Straka 

Novák Miroslav    Růžek        Pávek   Kovařík 

Valenta      Putz     Piták    Jelínek    Bulíř 

Matějka 

střídali:    Svoboda, Šerý, Munzar, Štěpánek, Macek 

branky:      Matějka, Růžek, Jelínek 

Pro mnohé možná překvapivé vítězství u sousedů přes kopec, pro ty, 

kteří sledují poslední zápasy zápských válečníků možná výsledek 

očekávaný. Každopádně jsou to tři body ze hřiště, kde se nevyhrává a 

ani se vyhrávat nebude. 

Zajímavostí pak určitě je, že naše všechny branky opět padly po 

standartních situacích a střelecky se opět prosadili defenzivní hráči 

Růžek a Jelínek.  

Závěrečné zaváhání brankaře Straky zhatilo čisté konto, na stranou 

druhou rezultát 3:0 někdy zavání eventualitou, že se jedná o výsledek 

kontumační a navíc by mezi slušnými sousedy mohlo klidně platit 

pravidlo, že se do mrtvých nekope. 

Zápas live sledovala i paní Libuška Mašková, která peče sladkosti pro 

účastníky domácích zápasů. Na otázku, kdo byl nejlepším zápským 

hráčem v Jirnech bez rozmyslu prohlásila – Martin Kovařík. Až od svých 

tajných zpravodajců se redakce bulletinu dozvěděla, že tento zápský 

pitbull kupuje již řadu let jablíčka z Libuščina sadu. To je humor! ( Jan 

Přeučil – Veselé paničky Windsorské pozn. redakce) 



Velkou kaňkou za tímto zápasem je kolaps a následná hospitalizace 

našeho útočníka Tomáše Matějky. Alles gute Tom, und moglichsbald 

zuruck! 

Včerejší trochu překvapivé výsledky FORTUNA ČFL daly dnešnímu 

zápasu velmi atraktivní náboj. V případě zisku všech tří bodů se mohou 

posunout zápští válečníci již na druhé místo osmnáctičlenné tabulky 

soutěže navíc s celkem přijatelným losem pro poslední podzimní kola. 

Ale víte, jak to ve fotbale někdy bývá, a naprostá tutovka se tak 

rozplyne jako pára nad hrncem se zabíjačkovým ovarem. A proto na ten 

fotbal přes všechny kritiky různých chytrolínů rádi chodíme a chodit 

budeme a to i kdyby čerti na velkých kozách jezdili. 

 

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Piták , Jelínek, Růžek                        4 branky 

SK Sokol Brozany         Chukwudi Chukwuma                11 branek 

        Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Chukwudi Chukwuma   -   Brozany       11  branek 

Došlý   -   Domažlice                             10 branek 

Čtvrtníček  -  Vyšehrad                        10 branek 

Kurzy  FORTUNY  na dnešní zápas :    1,35 – 4,3 – 4, 6 

 

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


