
  zápský bulletin 

3. kolo FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – Jiskra Ústí nad Orlicí 

TeletníkArena 

neděle 27. srpna 2017 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Vaňkát Zdeněk 

asistent:  Klupák Petr 

asistent:  Šimeček Lubor 

delegát:  Peteřík  Pavel 

 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy – SK Polaban Nymburk středa!!! 30.8. 2017 od 17:00 

  www.skzapy.cz 

 

http://www.skzapy.cz/


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

Orlicí. 

Náš dnešní soupeř je nováčkem FORTUNA  ČFL.  V prvních dvou kolech, kdy 

mu los přidělil soupeře z nejsilnějších, odešel  dvakrát  bez zisku bodu, ba co 

navíc bez vstřelené branky. Věřme tomu, že střelecké hody  zahájí  Jiskra  až 

v kole čtvrtém. 

Po  vydřeném  vítězství  v prvním kole proti Litoměřicku nás čekal v sobotu 

ráno již tradiční soupeř MFK Chrudim. 

               MFK Chrudim – SK Zápy  2 : 0  ( 1 : 0 )   

Straka 

Růžek    Pedro        Pavlík  Novák 

Štěpánek     Jelínek  Munzar  Putz    Bulíř 

Matějka 

střídali:  Novák, Šerý, Macek Milan, Kovařík 

Krátce a stručně řečeno, utkání se nám vůbec nepovedlo. Pro své povinnosti 

v trénování dorostu Slávie Praha tentokrát chyběl Karel Piták a bohužel nikdo 

z dalších hráčů ho nenahradil. Původně byla připravena intervence na samou 

špičku managmentu Slavie, po výkonu a zejména výsledku play off  LM na 

Kypru zápský manažer tuto možnost celkem logicky zavrhl. 

Zvláštní zápas, respektive jeho menší část, odehrál útočník Matějka. Během 

první půlhodiny se snažil prosadit proti domácí obraně, minimálně pět 

soubojů silně zavánělo faulem chrudimských obránců, leč píšťalka hlavního 

arbitra zůstávala němá. Ve 39. minutě se snažil Matějka vymanit z držení 

domácího hráče, rozhodčí dlouho nepískal a než se konečně odhodlal 

k zoufalému činu, což bylo odpískání faulu proti domácím, zasáhl loket našeho 

útočníka faulujícího obránce. Nejprve to vypadalo, že bude celá záležitost 

vyřešena jednou či dvěma žlutými kartami. Bohužel se do tohoto problému 



aktivně zapojil asistent na pomezí a Matějka se pakoval ze hřiště. Sečteme li, 

že jsme byli do té doby horším týmem, vítr pofukoval  stále z jedné strany, a 

šli jsme do deseti, tak naše akcie měli hodnotu jako chata v zátopové oblasti. 

Z  jednotlivců lze pochválit snad jen Radima Straku, který mnohdy i se štěstím 

likvidoval střelecké pokusy domácích a udržoval tak prakticky až do samého 

závěru jiskřičku naděje pro bodový zisk. Ve hře na riziko jsme se přeci jenom 

dostali i do území před brankou domácího gólmana, leč jsme ho podobně jako 

za celý zápas svou střelou neohrozili. Velký zklamáním byl výkon mladých 

hráčů z Jablonce, kteří se vůbec  nevyrovnali  s důraznou hrou soupeře a 

předváděli neúčelný, bojácný, takový dětský fotbal. 

Úsměvný okamžik se udál v samém závěru zápasu, kdy se nám podařilo 

vybojovat rohový kop a všech osm hráčů se nastěhovalo před  domácí branku. 

Bohužel hlasitá prognóza zápského manažera o očekávaném útočném faulu 

se naplnila ještě před tím, než míč přiletěl k hranici šestnáctky. Ti dva snad 

museli být domluveni. 

Musíme na tento zápas rychle zapomenout, čeká nás anglický týden se třemi 

zápasy v TeletníAreně s povinností body neztrácet. Jinak zle s námi! 

„Duha“ zdrhá do Radonic 

Nedlouho po svém odstěhování ze Záp, mění  Dan „Duha“ Válek i fotbalový 

klub a bude tak rozdávat radost v Radonicích, kde současně i u hřiště s 

„Duhovou vílou“ bydlí. Celkově lze toto angažmá nazvat jako překvapivé. 

TJ Slavia Radonice  - SK Zápy „B“  1 : 3 ( 1 : 0 ) 

Svou soutěž zahájilo i zápské  béčko a to na horké půdě v Radonicích. Vedení 

týmu v čele s vedoucím mužstva Pavlem Kotkem se podařilo získat několik 

nových tváří. 

Z Brandýsa nad Labem přišli Daniel Švadlanka a Lukáš Kubelka, z Meteoru 

VIII Richard Tuháček a z Pátku ( v sobotu ) Jan Ryšánek.                     



První zápas v Radonicích „Benfika“  zvládla, a přesto, že prohrávala po 

nesmyslné chybě a následné penaltě po faulu Terče, tak  nakonec veze domů 

a to zcela zaslouženě všechny body. 

Utkání  nakonec rozhodli střídající hráči „Béda“ Jirka Dvořák a exekutor 

trestných kopů „Beckham“ Michal Mašek. V závěru zápasu toho ve velkém 

horku mělo mnoho hráčů plné kecky, tak bude asi potřeba trochu potrénovat.  

Ale jinak u redakce bulletinu dobrý. 

branky:  Macek Martin, Dvořák Jiří, Munzar Sebastian 

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy:                 Jelínek                 1 branka 

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí:                  všichni a nikdo 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Batka   -   Štěchovice   3 branky 

Čapek   -   Benešov   2 branky 

Štědronský   -   Štěchovice  2 branky 

Balšánek   -   Králův Dvůr 2 branky 

Hodas   -   Vltavín  2 branky 

 

Kurzy  FORTUNY  na dnešní zápas :    1,23 – 4,75 – 5,52 

 

 

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


