
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – FC Slavoj Vyšehrad 

TeletníkArena 

neděle 1. října 2017 od 16:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Němec Václav  

asistent:  Průcha Miroslav 

asistent:  Štuk Jaromír 

delegát:  Štěpánek Vladimír 

Další program v TeletníkAreně: 

SK Zápy „B“– SKK Hovorčovice sobota 7.10. 2017 od 16:00 

SK Zápy – FC Dobrovice neděle 15.10.2017 od 15:30 

  www.skzapy.cz 

retro 

http://www.skzapy.cz/


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

pražského Vyšehradu. 

Málo která část Prahy se může pochlubit tak pestrou historií jako právě 

Vyšehrad. 

Zachránce Horymíra Šemík skočil neohroženě z vyšehradské skály a donesl 

svého pána až do bezpečí Neumětel, kde na následky zranění po svém 

veleskoku vydechl naposledy. 

Mnoho zástupců elity českého národa našlo své místo k posmrtnému 

odpočinku na vyšehradském hřbitově. 

Příkladem mohou být Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Rafael Kubelík, 

Ema Destinová, Alfons Mucha, Karel Čapek, Jan Neruda, Vlasta Burian, 

Jaroslav Marvan, Jaroslav Heyrovský, Josef Bican, Hana Mašková a svým 

symbolickým hrobem Milada Horáková. Redakce tohoto bulletinu se velmi 

omlouvá dalším neuvedeným velikánům českých dějin odpočívajících na 

Slavínském hřbitově a zdvořile žádá o nebuzení po našich fernetových 

přestřelkách.  Jediným důvodem byl nedostatek papíru v rámci před lety 

populárního hesla „ Šetřte naše lesy“. 

Další kapitolou Vyšehradu je potom příběh Vyšehradských jezdců, jakožto 

gangu pražské mládeže protestující proti poměrům v první polovině 50.let 

20.století. Základ tohoto gangu vznikl z předchozích rebelů se vztahem 

k rokenrolu a Americe takzvaných pásků. Proto i dnes můžeme slyšet větu: 

„Ten Piták je ale pořád pásek“. 

Poslední dobou je pak jednoznačně tváří  Vyšehradu  Julius Lavický. Jarní 

marketinkový majstrštyk prezidenta Vyšehradu Jardy Klímy přivedl na zápas 

s Vltavínem téměř 3.000 diváků, kteří tak viděli „Laviho“ v akci live. 

SK Benešov  -  SK Zápy  0 : 1  ( 0 : 1 ) 

branka:  Růžek  



SK Převýšov  -  SK Zápy  3 : 4 ( 1 : 1 ) 

branky:  Piták, Jelínek, Novák, Matějka 

Otázka redakce bulletinu na manažera domácích Františka Maška: 

„ V minulém domácím bulletinu jsi konstatoval, že ke spokojenosti chybí čtyři 

ztracené body v domácích zápasech. Od té doby 9 bodů ze třech zápasů, 

z toho šest na horkých půdách v Benešově a v Převýšově. Spokojenost?“ 

„ Ano, uvedené období bylo bodově úrodné a tak máme dnes možnost 

bojovat o samotné čelo tabulky. Současná šňůra Chrudimi  je výjimečná, ale 

jak se říká žádný strom neroste do nebe, tak věřím, že se bude ještě hrát i o 

post nejvyšší. 

V Benešově jsme začali báječně, dali rychlý gól a zejména mládí v podání 

Bulíře, Šerého a zejména Valenty, který byl do 29. minuty nejlepším hráčem 

na hřišti, doplněné v mé mysli v budoucnu v Benešově absentujícím Pitákem 

a uzdravujícím se Svobodou, to vše dávalo naději, že krystalizuje ofenzíva, 

kterou bude tato soutěž těžko bránit. Jenže přišel zkrat Valenty, červená 

karta a následný stop na tři zápasy. To si připadáte jako bájný Sisyfos se 

snahou dostat ten šutr na tu horu a on vám pořád padá dolů. 

O Převýšově se moc bavit nechci, nejezdím tam rád. Mám tam kamaráda 

Jarkováka a jeho Haničku (sekaná se salátem byla opravdová ňamka), ale 

místní prostředí včetně hrací plochy, ale i celého zázemí je léta stejně špatné. 

O domácích příznivcích se raději zmiňovat nebudu. 

Zápas jsme rozhodli ze vzduchu, kdy jsme svými nacvičenými situacemi 

překvapili celou domácí defensivu včetně brankařské naděje Stejskala, ze 

kterého by tentokrát trenér jednadvacítky Víťa Lavička asi radost neměl. 

Konečné další tři body mají pochopitelně pro nás svou nespornou hodnotu.“ 

Odchody :  v poslední možný přestupový den se vrátil zpět do Aritmy Martin 

Macek. 



Přestupovou bombou pak je angažmá  Petra Pavlíka v Meteoru Praha. Petr 

chce stále hrát a tak nakonec vyslyšel vábení šéfa Meteoru Míly Volfa a šel 

pomoci mladému kádru minimálně ke klidné záchraně. A vstup měl opravdu 

impozantní:  2 zápasy 6 bodů a skóre 10:0! 

Redakce bulletinu navštívila utkání I.A třídy Vyšehořovice – Kly  a byla tak 

svědkem i spolehlivého výkonu zápského brankaře Iva Doležala, kterým 

přispěl k remize 1 : 1. V penaltovém rozstřelu pak zneškodnil tři pokusy 

domácích exekutorů, bohužel ani to k dalšímu bodu pro celek od Mělníka 

nestačilo. 

TJ Sokol Škvorec – SK Zápy „B“    1 : 1  ( 0 : 0 ) 

branka : Titěra 

Na horké půdě ve Škvorci vybojovala neposílená „Benfika“ cenný bod, když 

měla na dosah druhý při penaltovém rozstřelu. Bohužel ani  jeden z e čtyř 

mečbolů po předchozích perfektních zásazích brankaře Terče, již unavení 

zápští  exekutoři  nedokázali využít.  

Kaňkou za utkáním jsou červené karty Petra Stupky a vedoucího mužstva 

Pavla Kotka a to vesměs za pochvalné ódy směrem k hlavnímu arbitrovi. 

Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Novák , Piták                           3 branky 

FC Slavoj Vyšehrad :          Čtvrtníček                   4 branky 

        Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Chukwudi Chukwuma  -   Brozany, Batka   -   Štěchovice      8 branek 

Kurzy  FORTUNY  na dnešní zápas :    1,65 – 3,65 – 3,22 

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


