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Fotbalový klub ASK Lovosice 

LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ č. 1 

Krajský přebor  ÚKFS - sezona 2018 / 2019 

Podzim 2018 

2. kolo 
Sobota 18. srpna 2018 ve 14:30 hod 

 

FK ASK Lovosice 
- 

TJ Sokol Horní Jiřetín 
 
 

 

 

Hlavní rozhodčí:  Miroslav Klimpl 

Asistenti:  Ivan Kuriljak, Jan Davignon 

Delegát ÚKFS: Miloslav Žilka 

http://www.fklovosice.cz/


 

 

Vážení fotbalový příznivci, 

dovolte mi, abych vás všechny přivítal na fotbalovém stadionu v Lovosicích u příležitosti 

úvodního domácího soutěžního utkání v krajském přeboru ÚKFS ročníku 2018/2019. 

Naši fotbalisté po dramatickém průběhu jarní části 1.A třídy nakonec po vítězství 

v posledním utkání v Proboštově (2:0) vybojovali postup do nejvyšší krajské soutěže. 

Postup pokládáme za velký úspěch lovosického fotbalu a  poděkování patří všem 

hráčům, realizačnímu týmu, vám fanouškům a neposlední řadě všem partnerům, bez 

jejich podpory bychom na takové úrovni a takových úspěchů nemohli dosáhnout. 

Samozřejmě si uvědomujeme, že nás čeká velmi náročná soutěž a jen maximální 

nasazení nás všech hráčů, trenérů, funkcionářů a také přízeň vás, příznivců lovosického 

fotbalu zabezpečí naplnění sportovních cílů našeho mužstva -„předvádět takovou hru a 

takových výsledků, abychom neměli sestupové starosti“.  

Příprava na novou sezonu jsme zahájili hned na začátku července. Mimo tréninkových 

jednotek jsme sehráli také pět přípravných utkání.  

 Důležité je, že se podařilo udržet celý kádr a navíc bylo mužstvo doplněno o nové 

hráče, obránce Uka Charlies z Proboštova a útočníka Ahmeda Umara z SK Slaný. Do 

kádru byli také zařazeni bratři Martin a Jan Waldové, které jsme získali z nižších 

mládežnických kategorií v Rakousku. 

Chtěl bych ještě připomenout, že na závěr fotbalové sezony 2017/2018 jsme zakončili 

velmi zdařilým mládežnickým fotbalovým turnajem s mezinárodní účastí. 

Vážení fotbalový příznivci dovolte mi ještě jednou vás přivítat na fotbalovém 

stadionu v Lovosicích a zároveň vítáme hráče, funkcionáře a příznivce TJ Sokol 

Horní Jiřetín a také rozhodčí a delegáta dnešního utkání. 

 

Lukáš Bortlík, předseda FK ASK Lovosice  
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MLÁDEŽ 

2. ročník mládežnického fotbalového turnaje s mezinárodní účastí se vydařil 

Fotbalový klub ASK Lovosice a Město Lovosice pořádaly ve dnech 23. a 24. června 2018 

v Lovosicích 2. ročník mládežnického fotbalového turnaje. Hrálo se ve čtyřech kategoriích (mladší 

přípravky, starší přípravky, mladší žáci a starší žáci). Turnaje se celkem zúčastnilo 26 mužstev a 

360 mladých fotbalistů, včetně šedesáti členné výpravy fotbalistů, trenérů a představitelů Města 

Coswig. Po oba dny byly připraveny doprovodné programy, z nichž byl největší zájem o 

elektronické fotbalové šipky. Výměnný pobyt - fotbalový turnaj byl pořádán v rámci projektu 

Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce realizovaného společně partnerskými městy 

Lovosice a Coswig. 

Nad turnajem převzal záštitu starosta Města Lovosice Ing. Milan Dian. 

Jednotlivé turnaje byly velmi kvalitně obsazeny a všechna utkání proběhla na dobře připravených 

travnatých plochách, včetně kvalitního zázemí, občerstvení a celkového bezproblémového 

organizačního zajištění. 

Vyhodnocení jednotlivých turnajů a předání cen provedl místostarosta Města Lovosice  Vladímír 

Šuma a předseda FK ASK Lovosice Lukáš Bortlík.  

Výsledky našich mužstev: 

Mladší přípravka (U9) vedená trenéry Stránským, Friedelem a Novákem neměla dobrý vstup do 

turnaje. Po úvodních ztrátách z Třebenicemi a Bohemians Praha se postupně rozehráli a po dvou 

výhrách nad Trnovany a Libochovicemi obsadili konečné třetí místo. Vítězem v této kategorii se 

stali fotbalisté FK Ústí nad Labem. 

Starší přípravka (U11) pod vedením Honzy Novotného na své soupeře tentokrát nestačila a po 

jedné výhře a třech těsných porážkách obsadili páté místo. Také v této kategorii zvítězili mladí 

fotbalisté FK Ústí nad Labem.  

Mladší žáci (U13) vedeni trenérem Láďou Lucem střídali velmi dobrý výkon se slabší hrou a po 

dvou vítězstvích a třech prohrách obsadili čtvrté místo. Velkým úspěchem v této kategorii bylo 

vyhlášení Martina Filouse nejlepším hráčem. Vítězství v této kategorii získali fotbalisté TJ 

Hvězda Trnovany. 

Starší žáci (U15) vedeni trenérem J. Jandou předváděli po celý turnaj kvalitní hru a po čtyřech 

výhrách a jedné remíze zaslouženě získali první místo. Hráč tohoto mužstva Patrik Majer byl 

vyhlášen nejlepším střelcem turnaje, když v pěti utkáních nastřílel úctyhodných 27 gólů. 

 

Celkově výměnný pobyt i fotbalový turnaj proběhl bez problémů a akce určitě splnila svůj 

záměr a cíl i ve smyslu rozvoje partnerství, spolupráce, komunikace, rozvoje jazykových 

schopností, sportovního zápolení a přispěla k dalšímu prohloubení spolupráce mezi 

partnerskými městy Lovosice a Coswig. 



 

 

 

Soupiska ASK Lovosice – podzim 2018/2019 

 

 

 
Brankáři: 
1-František Marek nar. 1993 
23-Marek Šafránek nar. 1981 

 
Záložníci: 
12-Dominik Lenrt nar. 1994 
17-Lukáš Klement nar. 1990 
14-Jiří Hušek nar. 1981 
7-Dominik Walter nar. 1992 
9-Marek Zdvořák nar. 1992 
19-Martin Wald nar. 1999 
11-Ivan Oros nar. 1997 
8-Bohuslav Baborák nar. 1994 
3-Martin Suchý nar. 1998 
 
 
Trenéři: Roman Podrazil,  Jan Janda            

Vedoucí mužstva : Andrea Sujová, 

Jiří Zdvořák  

Masér: Miroslav Zahrádka 

 
 
 
 

 
Obránci: 
6-Marek Kočina nar. 1980 
4-Charlies Uka nar. 1989 
13- Tomáš Záruba nar. 1998 
5-Martin Husar 1979 
20- Válek Svatopluk nar. 1999 
18- Jan Vochomůrka nar. 1992 
2 - Jan Drbal nar. 1979 
 

Útočníci: 
16-Ahmed Umar nar. 1988 
27-Antonín Marčaník nar. 1998 
10- Roberto Espinosa nar. 1989 
15-Aleš Klug nar. 1995 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Poslední mistrovské utkání mužů 

SK Štětí – ASK Lovosice 0:1 (0:1) 

V prvním kole krajského přeboru jsme zajížděli k okresnímu derby na hřiště SK 
Štětí. Respekt z jednoho z kandidátů na postup a takticky vyvedený výkon nám 
přinesl první tři body. 

Štětí diktovalo tempo hry po většinu utkání, přesto jim náš týmový výkon 
nedovolil za 90 minut zápasu skórovat. Naši brankovou příležitost z 10. minuty 
dokázal proměnit ve vítězný gól Roberto Espinosa. Za zmínku stojí ještě 
nastřelení tyče Waltrem po přihrávce Marčaníka po rozehrání přímého kopu od 
rohového praporku.  Domácí se snažili po celou dobu utkání alespoň vyrovnat, 
spousta standardních situací na polovině Lovosice, se kterými si dokázala poradit 
naše obranná hra. 

Ohlas trenérů: Na začátku utkání byla vidět nervozita našich hráčů, s krajským 
přeborem se musíme pořádně sžít. Pro některé to bylo první mistrovské utkání 
v této soutěži, přesto si zaslouží pochvalu za to, jak zodpovědně přistoupili a plnili 
pokyny trenérů k tomuto zápasu. Dobře se uvedli letní posily UKA s Ahmedem, 
kteří se ještě zapracovávají do týmu. Mužstvo plánujeme posílit o dva hráče se 
zkušeností z Rakousté mládežnické ligy a to bratry Martina a Jana Waldové. 
Martin je už našim hráčem a v příštím kole bude moci nastoupit. 

Sestava ve Štětí: Marek- Zdvořák, Uka, Kočina, Záruba - Walter, Suchý, Klement 

(Lenrt), Espinosa - Ahmed (Válek), Marčaník (Klug).  Branka: Espinosa 

 

Pozvánka na příští domácí utkání 

ASK Lovosice – TJ Krupka  

Sobota 1. 9. 2018 od 14:30 



 

 

 

1. kolo HET Krajský přebor dospělých SR 2018/2019 

Výsledky 
SK Štětí - ASK Lovosice 0:1 (0:1)  

SK Brná - FK Dobroměřice 2:1 (1:0)  

TJ Spartak Perštejn - FK Jílové 1:2 (0:1)  

FK Slavoj Žatec - FK Jiskra Modrá/SK Hrobce 5:1 (1:0)  

SK Baník Modlany - FK SEKO Louny 0:2 (0:1)  

SK STAP-TRATEC Vilémov - FK Litoměřicko B 5:1 (2:0)  

TJ Sokol Horní Jiřetín/FL Litvínov - TJ Sokol Srbice 4:3 (0:1) Pen: 4:3  

FK Tatran Kadaň - TJ Krupka 0:5 (0:5)  

 

Tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


