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AFK MILOVICE – TJ Slavia Radonice

Prosíme všechny fanoušky, fanynky i nestranného pozorovatele - fanděte slušně, vyvarujte
se urážlivých nadávek na adresu hráčů, trenérů, funkcionářů i na adresu rozhodčích.
Děkujeme

Dnešní utkání budou řídit:
Hlavní rozhodčí:
Pomezní:

Ivo Polák
Ing. Igor Čechmánek
David Bydlák

Představení soupeře TJ Slavia Radonice
Radonice v minulém nedohraném ročníku
vévodili okresnímu přeboru Praha – východ. Po
podzimní části soutěže byli na prvním místě
s bilancí 10 výher, 3 proher a 34 nastřílených
branek. Radonice přijali nabídku postupu do I.B
třídy a jsou nováčkem této soutěže.
Klub Slavia Radonice vznikl v roce 1942. Dlouhá
léta byl v Radonicích pouze tým mužů, až po
revoluci založili mládežnické kategorie, které
vychovávají řadu vynikajících fotbalistů do dnes. Tak jako každý klub i
Radonice začínali od IV. Třídy, tedy nejnižší fotbalové soutěže. V 70. letech
Radonice zaznamenali postup do III. Třídy a v roce 2002 postoupili muži do
Okresního přeboru. V témže roce došlo k modernizaci zázemí i hřiště. Byla
vytvořena tréninková plocha s umělým osvětlením, oplocením a také se
vybudovalo parkoviště zdejšího klubu. Ovšem není to poprvé, kdy Radonice
nakoukli do krajské soutěže, již sezóna 2010/11 byla postupová a
v následující sezoně Radonice hájili své barvy v kraji.
Přejeme všem příznivcům, funkcionářům i hráčům radonického fotbalu, aby
se jim v krajské soutěži dařilo a fotbal jim přinášel radost a potěšení, tedy
vyjma dnešního utkání, které přejeme samozřejmě našim.

Přípravné utkání
AFK Sadská – AFK Milovice
Výsledek utkání

2:4 (1:0)

Branky: Lukáš Müller, Jan Krátký, Vojta Tangl 2

Hodnocení utkání trenérem Sadské Milanem Svobodou:
„Výborný přípravný zápas, Milovice mě mile překvapily svoji taktikou. Do šedesáté
minuty to bylo skoro bez šancí, my jsme dali první branku z trestného kopu. Pak jsme
hodně prostřídali, do hry šli dorostenci a soupeř nás porazil. Kluky musím pochválit za
první poločas, v posledních třiceti minutách byli hosté lepší. Nám ještě chybělo pět lidí,
ale jinak to byl kvalitní zápas.“

Utkání hodnotil také milovický kormidelník Tomáš Mencl:
„Zápas v úmorném vedru jsme nakonec zvládli vítězně, i když jsme ještě v šedesáté
minutě prohrávali nula dva. I když jsme v zápase prohrávali o dvě branky, bylo to jen po
našich chybách a jinak jsme měli zápas ve svých rukou. Drželi jsme více balon na noze a
jen nepřesnými přihrávkami jsme se nedostali do více šancí. Jinak kluci mají ode mě
velkou pochvalu, a je vidět, že síla a hlavně velká parta ovoce přináší a kluci dokáží otočit
jakýkoliv zápas. Ještě pochvala rozhodčímu a soupeři, že se zápas odehrál v pohodové
náladě bez zákeřných faulů.“

Sestava AFK Sadská:
Šaroch - Noll, Jech, Čemus, Čábelka - Dudla, Dejl, Svoboda, Plánička, Šátek - Plot
Střídali: Houžvička, Baláž, Urban, Sladkovský

Sestava AFK Milovice:
Fišer - Drahorád, Vlačiha, Novotný J., Novotný O. - Zoubek, Krátký Jan, Grus, Müller P.,
Solar - Tangl
Střídali: Beneš, Müller L., Dlouhý, Krátký Jakub

Generálka před sezonou
AFK Milovice – SS Ostrá
Výsledek utkání

3:3 (1:2)

Branky: Ondřej Novotný, Jan Krátký, Pavel Müller

Hodnocení generálky hrajícím trenérem Ostré:
„Do šedesáté minuty se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém jsme byli více na míči. Vedli
jsme 3:1. Poté jsme prostřídali sestavu a naše hra úplně skončila. Místo rozehrávky
jsme míče chaoticky odkopávali, kupili taktické chyby a náš do té doby špatný pohyb
zmizel úplně. Milovice nás začaly přehrávat a to vedlo až k vyrovnání na 3:3. Remíza
utkání zřejmě slušela, ale já s ní rozhodně spokojený nejsem. Takové utkání si musíme
pohlídat a v klidu dohrát. Prohraný penaltový rozstřel už do hodnocení výsledku ani
počítat nechci.“
A jak generálku hodnotil domácí kouč:
„Pro mě jsou tři inkasované branky moc. A hlavně byly zase darované po našich
chybách. Chtěl bych pochválit mladé kluky z Ostré, kteří mě překvapili, protože nám
běháním dělali problémy. Po zápase mohu být spokojen s tím, že kluci dokázali
vyrovnat, jinak hra byla z naší strany špatná. Snad jsme si to vybrali a první mistrovské
kolo bude herně lepší.“

Sestava Sportovní sdružení Ostrá:
Volejník - Jíša, Dejl, Štejnar, Chramosta - Blín, Ghanem, Bílek, Manhart - Zápotocký,
Wolf
Střídali: Procházka, Vojtěch, Kukla, Sedlák, Šedina, Bíma, Koblasa
Sestava AFK Milovice:
Fišer - Beneš, Vlačiha, Novotný J., Novotný O. - Solar, Krátký Jakub, Krátký Jan, Grus Müller L
Střídali: Müller P., Byrtus, Tangl, Drahorád, Zoubek

Milovický „A“ tým
I.B třída, sk. B
Vítáme zpět všechny nadšence milovického fotbalu.
Po delší koronavirové pauze jsme rádi, že můžeme opět
přivítat na svém hřišti naše soupeře ale hlavně vás věrné
diváky i divačky.
V loňské předčasně ukončené sezoně jsme skončili
po podzimní části na 12. místě s celkovým ziskem 15
bodů. Za podzimní část nastřílelo naše mužstvo 29 branek
a bohužel velký počet 40 branek inkasovalo. Pevně
věříme, že našim trenérům a hráčům se podařilo
zapracovat na počtu inkasovaných branek a nebudeme
prožívat tolik nepříjemných momentů jako vloni.
I v letošní sezoně budou naše klubové barvy
zelená/černá a budeme je hájit v nejnižší krajské soutěži
I.B třídě skupiny B. Prvním soupeřem je dnes mužstvo
Radonic, které postoupilo z okresního přeboru Praha –
východ z prvního místa po podzimní části fotbalové
soutěže. Jaké rozestavení a jakou jmenovitou sestavu
dnes trenéři AFK vybrali pro zahájení fotbalové sezony?
Přinášíme kompletní seznam hráčů v kádru „A“ týmu,
který mají trenéři k dispozici.
Před startem letošní sezony tým opustil středopolař
Marek Baran, který odešel reprezentovat exdivizní tým FK
Litol a Jakub Drahorád, který využil nabídku ze Semic.
Jakub může stále nastupovat za dorosteneckou kategorii,
bude tedy od letošní sezony kopat za tým AFK Semice.
Primárně bude naskakovat za dorost a pokud budou jeho
výkony uspokojivé nakoukne také do I.B třídy za semický A
tým.
Jiné příchody ani odchody v klubu neevidujeme,
převážná většina mančaftu jsou místní čutálisti, kteří zde
hrají s láskou a úctou k místnímu klubu. Za fanoušky a
nadšence milovického fotbalu doufáme a věříme v dobré
výsledky, pohlednou kopanou a všem přejeme krásné
fotbalové zážitky v letošní sezoně 2020/2021.
Děkujeme

Sestava AFK Milovice A
pro sezonu 2020/21:
Hlavní trenér:
Tomáš Mencl
Asistent trenéra:
Ivan Plecitý
Vedoucí mužstva:
Petr Kovařík
Brankáři:
Ondřej Fišer
Ondřej Veselý
Obránci:
Jakub Krátký
Pavel Müller
Jakub Novotný
Ondřej Novotný
Sergej Vlačiha
Ondřej Drahorád
Záložníci:
Jan Krátký
Jan Grus
Jakub Beneš
Miroslav Dlouhý
Petr Zoubek
Lukáš Byrtus
Tomáš Solar
Pavel Klička
Útočníci
Vojtěch Tangl
Lukáš Müller

Milovický „B“ tým
III. Třída, sk. A
Sestava AFK Milovice B
pro sezonu 2020/21:

Tak jako v minulém ročníku, bude milovická rezerva
kopat III. třídu skupiny A.

Trenér:

Před zahájením sezony pár vět pronesl hráč
milovického béčka Tomáš Vajdík:

Marek Štefík

Brankář:
Ondřej Veselý „srnec“
Obránci:
Ondřej Drahorád
Pavel Dort
Daniel Rett
Filip Klička
Lukáš Lejnar
Jan Štumar
Záložníci:
Lukáš Byrtus
Tomáš Solar
Tomáš Vajdík
Pavel Klička
Antonín Onoprienko
Rudolf Vojtíšek

„Do sezóny vstupujeme s těmi nejvyššími cíly. Naším
cílem je navázat na úspěšnou loňskou podzimní část sezóny
a poprat se o první tři místa, ale nejlépe první postupové.
Budeme určitě všem chtít ukázat, že i my umíme hrát fotbal
a že v B-týmu jsou fotbalisti, kteří mají co milovickému
fotbalu dát. Do prvního zápasu vstoupíme doma v derby s
Litolí, která postoupila ze IV. třídy. Nebudeme chtít určitě
nic podcenit a soupeře na domácím hřišti porazit a získat
tak první tři bod.“
Zda se přání a sliby Tomáše vyplní se můžete
přesvědčit hned zítra, kdy hraje béčko na domácím hřišti
v Mlynařice aréně od 17:00.
Opět vám přinášíme kompletní soupisku trenéra
Marka Štefíka pro letošní sezonu 2020/2021, který již
druhým rokem vede milovické béčko za úspěchy.
Ať se daří !

Útočníci
Daniel Nouza
Daniel Macich
Ondřej Chalupník

Pozvánka na první mistrovské utkání našeho Béčka

Zítra
Neděle 23.8.
Výkop 17:00

ROZPIS A VÝSLEDKY „A“ tým
PODZIM 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

DATUM
22.8.
29.8.
5.9.
13.9.
19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.

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

SOUPEŘ
VÝSLEDKY
AFK Milovice – TJ Slavia Radonice
SK kopaná Hovorčovice – AFK Milovice
AFK Milovice – TJ Byšice
TJ Sokol Holubice – AFK Milovice
AFK Milovice – FK Vysoká
AFK Libčice – AFK Milovice
AFK Milovice – TJ Baník Švermov
AFK Milovice – SK Kosmonosy „B“
SK Bakov n/J – AFK Milovice
AFK Milovice – FK Kralupy 1901
FK Slavoj Stará Boleslav – AFK Milovice
AFK Milovice – TJ AFK Eletis Lužec
TJ Sokol Chotětov – AFK Milovice

Děkujeme všem fanouškům i fanynkám za podporu.
Všechny příznivce milovického fotbalu srdečně zveme na další
domácí mistrovské utkání, které sehrajeme
5.září od 17:00 s týmem TJ Byšice.

Děkujeme našim sponzorům za podporu

