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AFK MILOVICE – TJ AFK ELETIS LUŽEC

A je to tady znovu...
…nové sezóna 2019/2020 zahájena. Všichni fanoušci, fanynky a nadšenci milovického
fotbalu mohou opět opustit své brlohy, dorazit na hřiště v „Mlynařice aréně“ a podpořit
domácí čutálisty při úvodním utkání.
Prosíme, fanděte slušně, vyvarujte se urážlivých nadávek na adresu hráčů, trenérů,
funkcionářů i na adresu rozhodčích. Děkujeme

Dnešní utkání budou řídit:
Hlavní rozhodčí:
Pomezní:
Delegátem bude:

Horák Matěj
Vender Bohumil a Orálek Kamil
Hocek Petr

Soupiska AFK Milovice pro letošní podzimní část I.B třídy, sk. B
Brankáři
Ondřej Fišer
Obránci
Ondřej Drahorád
Jakub Krátký
Pavel Müller
Sergej Vlačiha
Jakub Novotný
Ondřej Novotný
Záložníci
Jan Krátký
Jan Grus
Marek Baran
Petr Zoubek
Miroslav Dlouhý
Pavel Klička
Jakub Beneš ©
Lukáš Byrtus
Útočníci
Lukáš Müller
Vojtěch Tangl
Tomáš Solar

Úvodní slovo trenéra
Pavla Pavlíčka
Jak hodnotil trenér AFK Milovice letní přípravu?
Áčko zahájilo letní přípravu 27.7. Zvolili jsme trénování v třídenním bloku s víkendovým
přípravným utkáním, kterých bylo celkem 6, což je nejvíc za poslední sezóny. Na začátek jsme
si tradičně vybrali těžší soupeře. Na mužstvu byl po letním odpočinku znát velký deficit ve
fyzičce a proto jsme od soupeřů z I.A třídy (Českého Brodu „B“ a Čelákovic) dostali pořádnou
nakládačku 3:10 a 1:7. S každým dalším soupeřem (Ostrá „B“ 1:4, Sadská 2:3 a Jevany 3:2) se
výkon týmu zvedal a přibližoval standardu. Generálku s kombinovaným týmem Semic (A,B) 4:1 jsme výsledkové a herně zvládli asi nejlépe. Na týmu byl znát posun vpřed, zejména ve
fyzičce, ale máme ve hře ještě mnoho nedostatků, které se pokusíme v průběhu sezóny
odstranit

Padla před sezonou nějaká trenérská nebo osobní výzva?
Vedení AFK Milovice postavilo před tým a trenéra výzvu v podobě umístění v tabulce do
třetího místa.
Je to úkol, který pro současný velmi úzký kádr áčka nebude rozhodně jednoduché splnit, ale
vůli, nebo spíš snahu poprat se s tímto úkolem, tým v sobě má. Je znát na účastech na
trénincích a tréninkových dávkách do kterých se chvályhodně zapojují i někteří hráči béčka,
které všichni pokorně polykají. Osobně jsem přesvědčený a mám to i potvrzené, že v
málokterém týmu z naší skupiny se trénuje více a poctivěji než v Milovickém áčku.

Co říká trenér Pavlíček na dnešního soupeře TJ Lužec…
V minulém ročníku jsme s Lužcem hráli (nerozhodně 2:2) za dohledu kamer, které posléze
poskytly údaje k rozboru hry, který vyšel v regionálních denících, kdy jsme měli 73% držení
míče, ale na rozdíl od soupeře jsme neproměnili veškeré šance. Odveta byla také zajímavá a
co jsme v době zápasu nevěděli, pro naše celkové umístění v tabulce, dokonce klíčová. Vyhráli
jsme po divoké přestřelce 5:4 kdy jsme dvěma góly, vstřelenými v posledních pěti minutách
rozhodli o naší záchraně v soutěži.
Dnešní zápas bude zahajovací v sezoně, tam jsou vždy specifické faktory, které rozhodují.
Důležitý pro nás bude nástup do utkání. Nějaké informace z tábora hostů máme, ale to jestli
jsou pravdivé, se ukáže až na hřišti. Každopádně jsme připraveni na těžkou sezónu. Pokud
velmi úzký kádr áčka zůstane zdravý a pohromadě, můžeme se dočkat i dobrých výsledků.
Kouč PP

Představení soupeře
TJ AFK ELETIS LUŽEC
Klubová barva:

zelenožlutá

V minulém ročníku 2018/2019 se týmy
potkaly poprvé. Na domácí půdě muselo střetnutí
rozhodnout až nařízení penaltového rozstřelu, ze
kterého se radovali hosté. Naopak po posledním
jarním zápase mohli stavit fotbalisté Milovic.
TJ Lužec je jedním ze čtyř mančaftů, které hrají na Mělnicku krajskou
I.B třídu. Lužci se poslední sezona příliš nevydařila, když tým skončil na 12.
místě těsně nad hranicí sestupu.
Tým Lužce doznal během letní přestávky také pár změn (tedy, o
kterých bulvární tisk promluvil), z týmu odešel zkušený Tomáš Kuchař, dále
do FC Mělník odešel Pavel Dohnal a jako náhradou přišel na pozici trenéra
bývalý slávistický generální ředitel Martin Krob, který si na svou štaci vzal
hned kvinteto mladých fotbalistů. Lužec doufá ve zvýšení kvality a zároveň
si zajistil snížení věkového průměru svého kádru.

Poslední vzájemný zápas TJ AFK ELETIS Lužec vs. AFK Milovice 4:5 (2:1)
Branky: Kučera 2, Rigo, Hrdlík – Müller Lukáš hattrick hero, Solar, Zoubek
Co po utkání uvedl mělnický deník a trenér Dohnal?
Utkání se lámalo až na svém konci. Milovičtí, kteří do té doby pouze
dotahovali těsné vedení domácích, otáčeli přestřelku dvěma údery v 85.
minutě. „Udělali jsme hned v rozehrávce chybu při pomalé domů. Šanci
v tomto utkání dostali kluci z lavičky a z béčka. Hlavně do ofenzivy byl zápas
dobrý, padlo hodně gólů. S defenzivními a taktickými chybami, z nichž
vyplynuly góly hostí, samozřejmě už taková spokojenost nepanovala.“
Hodnotil utkání domácí trenér Pavel Dohnal

Další soupeři pro letošní sezonu
2019/2020

Co se děje u našeho „Béé“ týmu
Trenér promluvil…
Zvědavost naší redakce dopadla i do řad milovické juniorky. Při páteční
procházce kolem Mlynařice zpozorněl jeden z fanoušků na hřišti vířivé
pohyby, proto oslovil naše redaktory, kteří neváhali ani na moment, popadli
tužku druhé tvrdosti a uřícení dorazili ke kantýně, kde u zlatavého nápoje
zastihli občas hrajícího trenéra Marka Štefíka.
Máro, u besa začínáš svou druhou sezonu. Začátek minulé se vůbec
nevydařil. Je mužstvo na letošní start lépe připraveno?
„Je pravda, že se nám začátek moc nepovedl ,ale tak trochu to přičítám
nevyhranosti mladých kluků, musí si na sebe zvyknout (mimo hřiště jim to už
jde). I já jsem potřeboval čas, aby si to takzvaně sedlo. První vlaštovkou
můžou být naše výkony na jaře, kde jsme získali 28 bodů a to beru jako
odrazový můstek pro letošní sezónu.“
Dále nás zajímají změny kádru, zda jsou nějaká výrazné posily nebo citelné
odchody?
„Každá firma chce růst a okysličovat svoje řady, takže ani my jsme
nechtěli zaspat. Je dobré mít některé posty zdvojené, aby nám nezakrněli ti,
kteří to mají takzvaně jisté. Naše Achillova pata je především post brankáře.
Tam se nám stále nedaří mít dva vyrovnané brankáře, budeme muset řešit z
našich zdrojů. Konkrétní příchody jsou tři. Jmenovitě to jsou Antonín
Onoprienko, Lukáš Byrtus a Drážka Junior (Jakub Drahorád). Tonda a Lukáš
hrají v záloze a Drážka junior je příslibem do útoku. Všichni se jeví velmi
dobře, jak po stránce fotbalové, tak lidské. Tímto je oficiálně vítám v AFK, ať
se Vám daří hoši. PR manažer, výběrčí daní a lidumil Tomaš Vajdík se
samozřejmě těší na nováčkovskou daň.“
No a co bychom to byli za zvědavce, kdyby nepadla otázka na očekávání
v nadcházející sezoně?...
„Pro novou sezonu nemůžeme mít jiné cíle, než abychom byli
výsledkově úspěšnější než v sezóně minulé. Ale co je nejdůležitější, aby nás
fotbal bavil, aby bavil i diváky a to by mohla být i pozvánka na náš první
zápas ,který bude tuto neděli (zítra od 17:00 -Odřepsy). Takže hrrrr na ně!!!“

ROZPIS A VÝSLEDKY „A“ tým
PODZIM 2019
KOLO
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4.
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13.

DEN
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SO
SO
SO
SO
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SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE

DATUM
24.8.
31.8.
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.
5.10.
12.10.
20.10.
26.10.
3.11.
9.11.
17.11.

ČAS
17:00
10:15
17:00
16:30
16:30
10:15
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

SOUPEŘ
VÝSLEDKY
AFK Milovice – TJ AFK Eletis Lužec
TJ Sokol Chotětov – AFK Milovice
AFK Milovice – SK Úvaly
AFK Libčice – AFK Milovice
AFK Milovice – FK Vysoká
FK Kralupy 1901 – AFK Milovice
AFK Milovice – TJ Byšice
AFK Milovice – TJ Sokol Škvorec
SK Kosmonosy – AFK Milovice
AFK Milovice – FK Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol Holubice – AFK Milovice
AFK Milovice – SK Bakov n/J
SK kopaná Hovorčovice – AFK Milovice

Srdečně Vás všechny zveme na další domácí utkání, které
proběhne 7. září od 17 hodin. Na posvátné půdě přivítáme
exdivizní mančaft SK Úvaly.
Neváhejte a přijďte nás podpořit !!

Děkujeme našim sponzorům za podporu

