
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – FK LOKO Vltavín 

TeletníkArena 

neděle 17. září 2017 od 16:30 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Váňa Jan (nezaměňovat s Váňa Josef! ) 

asistent:  Musil Jiří 

asistent:  Starý Dominik 

delegát:  Tulinger Miroslav 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy „B“– TJ Sokol Svojetice sobota 23.9. 2017 od 16:30 

SK Zápy – FC Slavoj Vyšehrad neděle 1.10.2017 od 16:00 

  www.skzapy.cz 

retro 

http://www.skzapy.cz/


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

Vltavín z pražských Holešovic . 

Tento soupeř je pro nás již tradičním a zápasy bývají plně emocí, takže se má 

divák opět na co těšit. 

Trenérem našeho dnešního soupeře není nikdo jiný než bývalý sparťan, 

reprezentant a otec dalších aktivních sparťanů Martin Frýdek. Je vždy 

příjemné pozdravit v TeletníkAreně nějakého sparťana, a to i když hájí zájmy 

soupeře. 

Dalším sparťanem pak je dlouholetý prezident LOKO pan Josef Neuberg, který 

včera oslavil šedesáté narozeniny. Redakce bulletinu se tímto připojuje 

k dlouhé řadě gratulantů, přeje zejména pevné zdraví, ale dneska bez 

bodového zisku. 

Další připomenutí nejen pro dva výše uvedené sparťany je, že dnes od 18:00 

hraje Sparta v Edenu na Slávii. Přenos vysílá jeden z placených kanálů, který 

je v naší restauraci „Na hřišti“ k dispozici. Televizní  čas doby přenosu si ale 

zamluvil jeden z našich sponzorů a bude společně se svou tchýní sledovat 

další díl seriálu Výměna manželek, kde se dnes očekává výměna rómky za 

cikánku. Průběh zápasu na teletextu je zatím nezadaný. 

Jiskra Domažlice  -  SK Zápy  5 : 1  ( 1 : 0 ) 

Straka 

Novák Miroslav    Pedro        Pávek   Štěpánek 

Valenta      Putz     Munzar    Jelínek  Bulíř 

Matějka 

střídali:  Šerý, Pavlík, Macek Milan,Macek Martin  

branka: Šerý  



Domažlice, které v minulém kole obdrželi neuvěřitelných sedm banánů 

v Chrudimi si s námi náležitě spravili chuť a tak jsme dostali onoho potupného 

bůra, což je si nejvyšší naše prohra v pětiletém účinkování v ČFL. Jediná rada, 

rychle zapomenout a poučit se! 

Otázka redakce bulletinu na manažera domácích Františka Maška: 

„ Po červnovém losu, kdy bylo jasné, že 4 z 5 úvodních zápasů odehrajeme a 

to i proti dvěma nováčkům, doma v TeletníkAreně, tak jsi vyhlásil podzimní 

útok na čelo tabulky. Kde se stala chyba?“ 

„ Souhlasím, že jsme chtěli mít i vzhledem k uvedeným skutečnostem po šesti 

odehraných kolech minimálně 13 bodů. Možná jsem špatně odhadl potenciál 

prakticky nového týmu, přišel trest Matějky, stále nehraje „Ranka“ Svoboda, 

Karel Piták vzhledem k povinnostem u dorostu Slávie hrál pouze doma. 

Věřím, že se ale z této krize dostaneme, dobrý zápas v Domažlicích odehrála 

mladá posila Tomáš Valenta, kde je cítit velký potenciál. A k tomu je třeba 

dodat heslo mého moravského kamaráda Vlastíka Hruboše „Hoši bojovat“. 

Bez toho neporazíme, jak se říká, ani starý hajzl, a je k tomu i třeba, aby si 

někteří hráči uvědomili, že fotbal nejsou jenom peníze, ale je nutné i trochu, 

nebo raději více, toho zápského srdíčka .“ 

Odchody : 

Novák Lukáš – ukončení hostování v Zápech, nové angažmá ve Štěchovicích. 

Květoň Ladislav – angažmá do konce roku 2017 v divizních Úvalech. Láďa se 

ukázal jako velmi charakterní kluk, chce pravidelně hrát a v zimě se opět 

poprat o místo v Zápech. Je prima, že hned v prvním zápase ve Velvarech 

přispěl  svou brankou k dvoubodovému zisku svého nového klubu. 

Příchod : 

Valenta Tomáš ze Slavie Praha na hostování do konce roku. 

V minulých dnech oslavil, asi lépe řečeno stále slaví, své 60. narozeniny Karel 

„Císař“ Dolnák. Redakce bulletinu přeje tomuto fotbalovému odborníkovi, 



vyhlášenému sázkaři a v neposlední řadě majiteli patentu na název 

„Fernetiáda“ hlavně pevné zdraví. Bohužel předpokládáme, že na dnešní 

zápas má „Císař“ vsazenou svou oblíbenou nulu. Takže ti v tomto případě, 

milý Karlíčku,  za tvou předpokládanou nevěřícnost v naše vítězství přejeme 

ještě pěknou kuličku. 

Po debaklu v Domažlicích je další černou kaňkou u SK Zápy noční návštěva 

neznámého pachatele  v naší  hospůdce Na hřišti z pátku na sobotu. Ředitelka 

okradeného restauračního zařízení  Renatka ihned vyslala do stopy po 

neznámém pachateli vyhlášeného lovce a stopaře Asánka původem z Milčic. 

Ten držel dlouhou dobu stopu, bohužel se mu ztratila u Vltavy v Holešovicích. 

TJ Sokol Hrusice – SK Zápy „B“    1 : 5  ( 1 : 2 ) 

branky : Macek Milan 2, Ryšánek 2, Stupka 

Překvapivě vysoká výhra „ Besa“ na horké půdě v rodišti kocoura Mikeše. 

Vítězství o to cennější, že včerejší podpora od „A mužstva“ byla více než 

skromná ( pouze Terč, Macek Milan ). Taktická vyspělost a bojovnost, to 

rozhodlo o osudu utkání. 

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Novák , Putz                           2 branky 

FK LOKO Vltavín :          Hodas                   5 branek 

        Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Dostálek   -   Chrudim,   Hodas  -  Vltavín, Batka   -   Štěchovice   5 branek 

Kurzy  FORTUNY  na dnešní zápas :    2,46 – 3,55 – 2,05 

 

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


