
  zápský bulletin 

FORTUNA ČFL 

                                                                          sezona 2017 - 2018 

SK Zápy – FK TJ Štěchovice 

TeletníkArena 

neděle 3. června 2018 od 17:00 

srdečně u nás vítáme: 

hlavní rozhodčí:  Tvrdík Ivan 

asistent:  Melničuk Vladimír 

asistent:  Štěrba Ivan 

delegát:  Míka Ladislav  

Další program v TeletníkAreně: 

 

SK Zápy – Písek         středa  6. června  od 18:00 

 

www.skzapy 



V dnešním  zápase u nás dále vítáme hráče, funkcionáře 

a fanoušky ze  Štěchovic. 

Páteční valná hromada ČMFS skončila dlouho 

očekávaným smírem mezi oběma komorami a přijetí 

nové úpravy stanov konečně eliminuje patové situace, 

které v minulosti vznikali. Daň za zvolení Františka 

Chvalovského tehdejším předsedou byla tak snad 

konečně splacena. Za zmínku stojí určitě naprostá 

jednota delegátů za Čechy v počtu 127. Proti byl pouze 

delegát jeden, ale ten možná spal, nebo má trvalý pobyt 

na Moravě, anebo obojí. Kdo se o fotbal trochu zajímá, 

tak si dosadí, kdo za tímto výsledkem stojí. Co by za 

takové skóre dal třeba takový Andrej Babiš? 

Bohužel závěrečné poděkování za vyřešení krizového 

stavu a zvolání předsedy Martina Malíka, že teď už bude 

čas opravdu na fotbal zapomněli odpovědní zavolat do 

Rakouska, kde naše reprezentace, a bohužel takřka 

v nejsilnějším složení, dostala potupný výprask od 

protinožců, kteří se chystají na MS do Ruska. Takže pane 

předsedo, práce jako na kostele…. 

Podobný smutek zavládl po středeční prohře 

s Převýšovem i v TeletníAreně , kdy jsme touto ztrátou 

přišli o možnost bojovat o druhé místo v tabulce, které 



bude s pravděpodobností hraničící s jistotou vstupenkou 

do profesionálního fotbalu. Poznámky k absentující 

mládeži, nevyhovujícímu stadionu jsou sice vážné, ale 

nikoliv neřešitelné. Upřímně řečeno naše šance byla 

letos velká, ale my jsme ji nevyužili. 

Takže nás čekají poslední tři zápasy a ten dnešní 

s nepříjemným soupeřem od Vltavy, který měl na jaře 

výborné výsledky a brzy unikl případné hrozbě sestupu, 

kdy se dlouho spekulovalo i o čtyřech sestupujících. Co 

můžeme Štěchovicím opravdu závidět je bezesporu 

nejlepší střelec ČFL Batka s 24 trefami, což je přes          

40 % všech dosažených branek našeho dnešního 

soupeře. 

Ve středu potom pokračujeme v kvapíkovém rytmu 

předehrávaným zápasem s Pískem, kde se můžete těšit 

na našeho bývalého hráče Tomáše „Pastelku“ Froňka, 

který chytil na jaře formu jako hrom a figuruje mezi TOP 

10 nejlepšími střelci ČFL. Doufejme, že nás bude 

„Pastelka“ trochu šetřit. 

Redakce bulletinu by velice ráda touto cestou 

poděkovala za pomoc při údržbě TeletníkAreny firmě 

Sportovní stavby Linhart, kdy na nás „Manda“ již 

dlouhodobě myslí a služby, ale i doporučení, od uvedené 



společnosti jsou naprosto profesionální, což jistě všichni 

vidíte. Děkujeme. 

 

                 Nejlepší střelci obou dnešních soupeřů: 

SK Zápy :                 Piták                             13 branek 

       FK TJ Štěchovice :      Batka                           24 branek 

 

Nejlepší střelci FORTUNA ČFL: 

Batka  -  Štěchovice                              24 branek 

Kopecký – Chrudim                                21 branek 

 Došlý  -  Domažlice      20 branek 

 

Kurzy Fortuny na dnešní zápas : 1,3 - 5 - 4,5 

 

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


