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Do nového soutěžního ročníku 2011/12 
vstupujeme s vědomím, že od letošního 
roku patří FK Mladá Boleslav do úzké a 
vskutku elitní společnosti sedmnácti čes-
kých klubů, které kdy získaly alespoň jednu 
ze dvou nejvýznamnějších trofejí tuzem-
ského fotbalu. Za zisk prestižní trofeje ná-
rodního poháru zvaného Ondrášovka cup 
patří dík všem hráčům, trenérům i fanouš-
kům FK Mladá Boleslav. 
Šťastné chvíle bezprostředně po poháro-
vém finále jsme si užili a trofej uložili do vit-
ríny. Jsme na ni hrdí, ale už je minulostí, už 
patří do historie klubu. Máme před sebou 
nové zápasy, další cíle a výzvy. Fotbalový 
život běží nezastavitelně dál. Bohužel jsme 
letos neprošli úvodním evropským testem. 
O to více se nyní soustřeďme na tuzem-
ské úkoly. Chceme uspět v Gambrinus lize 
lépe, než v uplynulých letech a za pár dnů 
vstupujeme do českého poháru v roli jeho 
obhájce, což je velmi zavazující a tím pá-
dem náročná pozice. Zvládneme ji jen spo-
lečným úsilím, podobným tomu, které nás 
dovedlo k letošnímu úspěchu v Ondrášovka 
cupu. Věřím tomu, věřte se mnou.

Josef Dufek, 
prezident FK Mladá Boleslav    

“Fanděme mladoboleslavskému 
fotbalu a bude nám spolu dobře”
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FK Mladá Boleslav

č. 
hráče   jméno, příjmení

 rok nar.
utkání 
11/12

góly 
11/12

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Jakub Jakubov 1989 0 0 0 0
12 Jan Šeda 1985 0 0 23 0
27 Miroslav Miller 1980 1 0 153 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 0 0 153 11
4 Adrian Rolko 1978 1 0 150 9
5 Tomáš Janíček 1982 1 0 136 5
6 Václav Kalina 1979 0 0 121 7

13 Vladimir Dimitrovski 1988 0 0 19 1
24 Aleš Neuwirth 1985 0 0 100 3
25 Radek Šírl 1981 1 0 64 4
 26 Václav Procházka 1984 1 0 181 10
Záložníci

3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3
11 Ondřej Kúdela 1987 1 0 96 3
15 Jan Štohanzl 1985 1 0 118 11
17 Jasmin Ščuk 1990 0 0 3 0
20 Jan Kysela 1985 1 0 125 14
21 Ondřej Zahustel 1991 1 0 7 0
23 Charis Kostakis 1990 0 0 0 0
30 Petr Wojnar 1989 1 0 21 0
33 Lukáš Opiela 1986 1 0 116 3

Útočníci
7 Jakub Řezníček 1988 1 0 68 15
8 Ivo Táborský 1985 1 0 127 17
9 Kerem Bulut 1992 0 0 8 1

10 Marek Kulič 1975 0 0 341 81
19 Jan Chramosta 1990 1 0 59 18

Realizační tým:  hlavní trenér Miroslav Koubek, asistent trenéra Boris Kočí, asistent trenéra Milan 
Pechanec, trenér brankářů Filip Toncar, kondiční trenér Martin Třasák, vedoucí mužstva Michael 
Doležal, lékař Miroslav Sinkule, lékař Josef Horák, fyzioterapeut Václav Kubíček, masér Jan Skoupý, 
kustod Pavel Uhlíř.

1. FC Slovácko

č. 
hráče   jméno, příjmení

rok nar. utkání 
10/11

góly 
10/11

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Milan Heča 1991 0 0 3 0
29 Miroslav Filipko 1973 1 0 86 0
30 Ilya Matalyha 1986 17 0 17 0

Obránci
2 Vlastimil Daníček 1991 0 0 3 0
3 Jaroslav Zelený 1992 1 0 0 0
4 Tomáš Jeleček 1992 0 0 1 0
6 Petr Reinberk 1989 0 0 17 1

17 Martin Kuncl 1984 1 0 92 4
19 Radek Mezlík 1982 0 0 37 1
22 Tomáš Košút 1990 0 0 35 2
26 Jan Trousil 1976 1 0 179 11

Záložníci
5 Michal Kordula 1978 1 0 162 3
7 Jiří Valenta 1988 0 0 93 8
8 Filip Hlúpik 1991 1 1 18 1
9 Josef Čtvrtníček 1990 0 0 0 0

10 Jakub Svízela 1992 0 0 7 0
15 Jiří Perůtka 1988 1 0 27 0
16 Lukáš Fujerik 1983 1 0 59 6
23 Ladislav Volešák 1984 1 0 110 14
25 Vít Valenta 1984 0 0 46 0
26 Amadou Ciccé 1985 0 0 20 0

Útočníci
7 Libor Došek 1978 1 1 285 74

11 Milan Kerbr 1989 0 0 1 0
18 Václav Ondřejka 1988 1 0 55 10
12 Miroslav Poliaček 1983 1 0 3 0

Realizační tým:  Hlavní trenér Miroslav Soukup, asistent trenéra Radek Smolčák, asistent trenéra Jan 
Palinek, asistent trenéra Jiří Dekař. 

Číslo zpravodaje:
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Miroslav Koubek je původní fotbalovou 
profesí brankář. Chytal za Kladno a v letech 
1978-82 působil ve Spartě Praha. S tréno-
váním začal na Kladně. V sezóně 1988/89 
byl asistentem Josefa Jarabinského ve 
Spartě Praha. Následně trénoval Chomutov, 
německý Amber, Union Cheb a opět Kladno. 
V sezóně 2000/01 byl v pozici hlavního 
kouče u sestupu Plzně z Gambrinus ligy a 
po půlroce v druhé lize se s Plzní rozešel. V 
létě 2003 začal potřetí v Kladně a přivedl 
ho v roce 2006 z druhé do Gambrinus ligy. 

V ročníku 2006/07 uhrál s Kladnem jedenácté místo a neprodloužil smlouvu. 
Na jaře 2008 byl s trenérem Josefem Jarabinským v čínském klubu Teda 
Tchientin a v létě téhož roku převzal druholigovou Čáslav. S ní vyhrál druhou 
ligu, ale vedení klubu postup do Gambrinus ligy neakceptovalo. Přijal tedy na-
bídku od prvoligového Baníku Ostrava. V ročníku 2009/10 s Baníkem marně 
usiloval o mistrovský titul, ale i třetí příčka byla úspěchem. Na podzim 2010 
v Ostravě skončil, neboť mužstvo oslabené v letním přestupním termínu ne-
bylo schopné zopakovat předchozí úspěšný ročník. Miroslava Koubka před-
chází pověst trenéra vyžadujícího disciplínu. „Já vždycky věřil tvrdé práci,“ je 
Koubkovo krédo.

? Co od prvního ligového utkání na domácím hřišti očekává trenér a co mů-
žou očekávat diváci?
„Můžeme společně čekat dobrý zápas. Slovácko totiž ukázalo, i přes prohru v úvodním 
utkání nového ligového ročníku, že má nebezpečný útočný potenciál. Mělo hodně gó-
lových šancí a kdyby příbramský brankář Aleš Hruška nepodal famózní výkon, tak se 
ze tří bodů radovalo Slovácko. Vždycky jsem zdůrazňoval, že pro úspěch v celé sezóně 
je potřeba mimořádné koncentrace na domácí zápasy. Ty je potřeba zvládat jednak 
kvůli bodům a také kvůli spokojenosti domácích diváků. Boleslavské mužstvo má ta-
kovou sílu, že body z venku určitě  nějaké přiveze a pokud by se vždy dařilo bodovat 
doma, bude jenom dobře.“

? Souhlasíte, že bod za remízu z Jablonce získá hodnotu až tehdy, když 
Boleslav dnes porazí Slovácko na domácím hřišti?
„Tak to  platí obecně vždycky, že se až domácí výhrou podepíšou předchozí body 
zvenčí. I v tomto případě je to pravda.“

? Jak moc vás trápí neproměňování gólových šancí, čímž Boleslav přišla o 
lepší výsledek v Jablonci?
„Především mě trápí, když si mužstvo šance nevytváří. A pochopitelně i to, když z 
šancí góly nedává. V Jablonci jsme měli pět gólových situací a jsem přesvědčený, že si 
tam jiná mužstva tolik šancí nevytvoří. Proto si bodu z Jablonce musíme hodně vážit. 
Možnosti ke gólu byly především v nájezdech Wojnara a Štohanzla, kteří situace vyře-
šili předčasným zakončením. V hodnocení utkání proti Jablonci mi vychází, že šance 
jsme si vytvořili, ale kvalita provedení nám scházela. I když v prvním ligovém zápase 
jsme nedali ani jeden gól, věřím, že ve druhém nám tam něco napadá.“

? Vnímáte střelecké hody ve většině utkání prvního kola jako náznak obec-
nějšího trendu, nebo jenom jako ojedinělý projev?
„Na začátku ligy padá vždycky více gólů. V létě jsou všude vynikající terény a mužstva 
nejsou pod psychickým tlakem nezbytného získávání bodů. Podobnou úvodní střelec-
kou euforii pozoruji již léta. V dalších kolech podzimní sezóny se to vrátí do normálu.“

? Které výsledky prvního kola Gambrinus ligy vás překvapily?
„Určitě jsem nečekal porážku Slavie od Bohemky, protože jsem Slavii věřil, že bude 
bodovat. A překvapením pro mě byla i porážka Slovácka od Příbrami. Čekal jsem, že 
Slovácko doma zaboduje.“

Pětačtyřicetiletý Miroslav Soukup je 
v 1.FC Slovácko sportovním ředitelem 
i trenérem prvoligového týmu. Fotbal 
hrál za Tatran Prachatice a v bavorském 
Freyungu. Trénoval dorosty Prachatic a 
Českých Budějovic. Do nejvyšší tuzem-
ské soutěže poprvé nakouknul v prosinci 
2004, kdy si jej jako asistenta přizval ke 
spolupráci tehdejší hlavní kouč Brna Jiří 
Kotrba. Trenérské jméno si udělal u mlá-
dežnických reprezentací. Nejprve dovedl 
v roce 2006 družstvo České republiky 
U-19 k bronzovým medailím na evropském šampionátu a o rok později s 
družstvem České republiky U-20 získal stříbro na mistrovství světa. V roč-
níku 2008-09 vedl dvacetiletou juniorskou reprezentaci Egypta. Od konce 
roku 2009 pracuje ve Slovácku, zprvu jen na postu sportovního ředitele, po 
půl roce nahradil v roli trenéra Mazuru.

? Co vás bavilo na práci s mladými reprezentanty a co vás uspokojuje na 
klubové úrovni? 
„Na mladých hráčích je vidět mnohem větší touha po úspěchu a nemusíte řešit 
vztahy mladých a starých hráčů. Na klubové úrovni je práce každodenní  a mno-
hem více můžete mužstvo formovat podle svých představ ve všech směrech.“

? Čím si vysvětlujete ústup moravských klubů z Gambrinus ligy, kde zů-
staly už jenom tři?
„Nehledám v tom nějaké souvislosti a věřím, že to bude už jen lepší a v brzké době 
se vrátí do ligy jak Brno tak i třeba Zlín nebo Opava.“

? Jak naopak vnímáte účast pěti pražských klubů v nejvyšší tuzemské 
soutěži?
„Svůj postup si zaslouženě vybojovaly a navíc, jak Žižkov, tak i z dob minulých 
Dukla, mají pestrou ligovou minulost.“

? Může být pro Slovácko výhodou, že má Boleslav náročnější program 
účastí v Evropské lize? 
„Boleslav odehrála velmi kvalitní utkání v Jablonci a ve čtvrtek hrála na domácím 
hřišti. Byla to naopak pro ni velmi kvalitní generálka na dnešní střetnutí s námi.“

? Na góly bohaté úvodní kolo považujete za náznak atraktivnějšího ligo-
vého fotbalu, nebo za ojedinělý jev? 
„Domnívám se, že jen pokračuje trend z loňské sezóny a většina mužstev se snaží 
o mnohem aktivnější hru směrem dopředu. Přeji si, aby tento trend pokračoval a 
tím se i zatraktivnila celá Gambrinus liga.“

? Jaký fotbal nabídne duel Boleslavi se Slováckem? 
„Věřím, že divácky zajímavý se šťastným koncem pro mužstvo, které podá kvalit-
nější výkon.“

? Hráčům Slovácka se musí v Boleslavi líbit, neboť tady z pěti ligových 
utkání prohráli jen dvakrát a za dvě remízy a loňskou výhru si odvezli cel-
kem pět bodů. Jak se v Boleslavi cítíte vy? 
„Rád do Boleslavi jezdím a to, že se nám na vašem hřišti zatím hraje dobře, je 
možná tím, že stadion je podobně útulný jako v Uherském Hradišti a že i divácká 
atmosféra je velmi dobrá.“

? S jakým cílem jste do Boleslavi přivezl mužstvo Slovácka? 
„Pokusit se zopakovat výkon z loňského roku, kdy jsme zde odehráli náš nejlepší 
zápas na hřištích soupeřů.“

Soukupovi Boleslav 
připomíná Hradiště

Koubek 
čeká dobrý zápas
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Ondřejka je specialista na Boleslav
Za sedmigólovým Švancarou byli v předcho-
zím ligovém ročníku dalšími nejlepšími střelci 
Slovácka Jiří Valenta a Václav Ondřejka. Každý 
z nich dal po třech gólech, čili ani dohromady 
na Švancaru nestačili. Ovšem Václav Ondřejka 
je gólový specialista na mladoboleslavské 

brankáře. Tento třiadvacetiletý slovácký útoč-
ník v pětapadesáti ligových zápasech, do 
kterých zatím nastoupil, dal dohromady deset 
gólů a z nich skoro polovinu, přesněji čtyři na-
střílel do branky FK Mladá Boleslav. 

Slovácko doma prohrálo s Příbramí
Slovácko v ročníku 2010/11 
se čtvrtou nejhorší ofenzívou 
a šestou nejhorší defenzívou 
(27:34) získalo jednatřicet bodů, 
což mu stačilo na dvanáctou 
příčku a pohodlnou záchranu. 
Na sestupující předposlední 
Brno mělo odstup  sedm a po-
slední Ústí dvanáct bodů.

Vstup do nového ročník 
Gambrinus ligy 2011/12 se 
Slovácku nepovedl. Doma ne-
čekaně prohrálo s Příbramí 
2:3, když v průběhu utkání byli 
Příbramští neustále napřed. 
Všechny góly padly v závěrečné 
půlhodince. Příbram vedla 
Koukalem a slovácký Hlúpik 

za pět minut vyrovnal. Ovšem 
ani ne za dalších pět minut dal 
Wágner druhý příbramský gól a 
deset minut před koncem přidal 
Krejčí třetí trefu. Za Slovácko 
snížil Došek z penalty až v po-
slední minutě.

Kanonýra 
Švancaru 
pustili do Brna
V minulém ligovém ročníku nejlepší střelec Petr 
Švancara, který dal sedm gólů, čili stejně jako 
boleslavští Jan Chramosta a Jakub Řezníček, 
ve Slovácku skončil a podepsal smlouvu v dru-
holigovém Brnu. Kabinu Slovácka opustili také 
Urbánek (Senica), Szmek (Třinec), Nestorovski 
(Žižkov),Cissé (ukončil hostování z Bohemians 
1905), D.Nešpor (ukončil hostování z Vlašimi), 
Valenta (ukončil hostování z Jablonce). 
Naopak do Slovácka v létě přišli Trousil (Brno), 
Došek (Teplice), Poliaček (Senica), Kerbr (ukon-
čil hostování ve Frýdku Místku) a Trávník s 
Kovářem přeřazením z vlastní juniorky do áčka.

Se Slováckem 
jsme většinou 
bodovali
Boleslav se Slováckem v Gambrinus lize hrála 
desetkrát s celkově příznivou bilancí - čtyřikrát 
vyhrála, čtyřikrát remizovala a jen dvakrát pro-
hrála. Naposledy před rokem doma. Na skóre je 
na tom Boleslav o tři góly lépe (14:11).

Podzim 2004  Slovácko – MB   1:1 
Jaro 2005       MB – Slovácko 0:0 
Podzim 2005  Slovácko – MB   1:1 
Podzim 2005  MB – Slovácko   1:0 
Podzim 2006  Slovácko – MB   0:2 
Podzim 2006  MB – Slovácko   2:2 
Podzim 2009  MB – Slovácko   3:2 
Jaro 2010        Slovácko – MB  1:0
Podzim 2010  MB – Slovácko   2:3 
Jaro 2011        Slovácko – MB  1:2



POLOČASOVÁ SOUTĚŽ

Dovolte abychom vám představili nový produkt na trhu domácího cestovní trhu.

Jsme nový, moderní a plně interaktivní portál, který nabízí pobyty s komplexním zajištěním 
služeb a ostatních atrakcí na území České republiky.

Nabízíme zajímavé pobytové balíčky, připravené s kompletním servisem. Soustředíme se 
hlavně na krátkodobé pobyty výletnického charakteru.  Balíčky ve většině nabídkách obsa-

hují kompletní zajištění stravy, doplňkových služeb hotelu a také vstupenky na místní atrakce 
či expozice.

Chcete-li zajímavý výlet, řekněte si oblast a my vám ostatní nabídneme sami.  

www.vyletnicionline.cz
info@vyletnicionline.cz

1. cena - VÝLET DO HISTORIE | 2 osoby, 2 noci
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní | dobová večeře při svíčkách, lahev vína | prohlídka Státního 

zámku Sychrov a zámecké zahrady | prohlídka Klenotnice | piknik v dobových kostýmech v zámeckém parku
dárek ze zámku | ukázka sokolnictví v zámeckém parku (1hod.)

2. - 3. cena - NOC PRO MILÁČKA | 2 osoby, 1 noc
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s romantickou výzdobou, snídaně do postele | tříchodová romantická večeře, 

lahev sektu nebo vína | privátní relaxace ve wellness studiu (1hod.), lahev sektu a mísa ovoce
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MÓDNÍ GILOTINA  
LUCIE ŠILHÁNOVÉ

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Z cesty na 3. předkolo EUFA Evropské ligy na hřišti AEK Larnaca:

Tak v tomhle modelu se nějak ztrácím 
Chápu, že při příletu na Kypr byl 

dvacetistupňový teplotní rozdíl, docela je  
v tuhle dobu opravdu horko, a tak se triko 
a kraťasy hodí a navíc jsou hezký, ale co ty 

ponožky a baťůžek???
Slyšela jsem ovšem o tzv. akupresurních 

podkolenkách na dlouhé cestování,
tak to  budou asi ony.
Jinak hezký kluk :)

Nic se nesmí nechat náhodě! Takhle testoval 
generální ředitel klubu při předzápasovém 

tréninku kvalitu kyperských míčů. 
A že mu to žonglování šlo..  

Jen to úmorné horko kdyby nebylo.

Tak takhle pro změnu vypadá Kyperský 
zdravotník v akci. Bílá vesta s červeným křížem 

je sice na první pohled trochu zavádějící -
člověk by si jej snadno spletl s charitou červe-

ného kříže , ale na hřišti
je jasný, že se stará o zdraví hráčů.

Ondřej Kúdela
hráč FKMB

Jaromír Šeterle
Generální ředitel FKMB

Alexandros Zachranos
zdravotník
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Užijte si èeskou fotbalovou ligu!
Nejvíc zápasù, nejvíc adrenalinu 
na webu i v mobilu

Live sázky Tipsportu
nejširší nabídka utkání

V nabídce Live sázek Tipsportu naleznete také basketbal, házenou 
i volejbal a rozšíøený poèet pøíležitostí na fotbal, hokej a tenis!

Aktuální nabídku Live sázek 
naleznete vždy na www.tipsport.cz 
pod záložkou LIVE SÁZKY.

Buïte od první až do poslední minuty souèástí dìní na høišti. 
Užijte si adrenalin Live sázek bez manipulaèního poplatku na 
webu www.tipsport.cz i v mobilním telefonu po zadání adresy 
mobil.tipsport.cz.



10

Dagmar Damková 
Dnešní utkání 2. kola Gambrinus ligy 2011/12 FK Mladá Boleslav – 
1.FC Slovácko řídí Dagmar Damková. Je to její derniéra s píšťalkou na 
fotbalovém trávníku. Loučí se s hráči i diváky, nikoliv však s fotbalem.
Aktivní činnosti musí zanechat, neboť se stala členkou komise roz-
hodčích UEFA, tudíž kolegyní Angela Marii Villara Llony, což je šéf 
komise a zároveň vicepresident UEFA, a bývalých vynikajících roz-
hodčích Pierluigiho Colliny, Hugha Dallase, Davida Ellerayho, Boa 
Karlssona nebo Herberta Fandela. 
Dagmar Damková spolu s Rudolfem Řepkou, jenž je členem kontrolní 
a revizní komise UEFA, jsou aktuálně jediní dva zástupci FAČR v nej-
vyšším evropském fotbalovém orgánu.

Plzeňská rodačka Dagmar Damková ve svých šestatřiceti letech do-
sáhla více, než kterýkoliv český fotbalový sudí před ní. Žena ovládající 
čtyři cizí jazyky byla rozhodčí od roku 1995, v roce 1999 získala statut 
mezinárodní rozhodčí FIFA a od roku 2003 pískala nejvyšší tuzemskou 
ligu. Řídila utkání ženské Ligy mistrů, dvou mistrovství Evropy, dvou 
mistrovství světa i dvou olympijských her. K vrcholným momentům 
s píšťalkou patřily finále ženské Ligy mistrů, finále evropského šam-
pionátu (Anglie-Německo) a finále ženského olympijského turnaje 
(Brazilie-USA). V Gambrinus lize zvládla i nejprestižnější duel Slavia-
Sparta.

Nominací do komise rozhodčích UEFA jste přišla o možnost 
aktivního pískání. To už opravdu nesmíte fouknout do píšťalky 
ani při přátelském utkání?
„Tak to přesně sama nevím, ale nějaké exhibice nebo něco podobného 
zřejmě ano.“

Zvažovala jste, že funkci nepřijmete, abyste mohla dál pís-
kat, nebo naopak jste uvítala, že můžete pískání zanechat tímto 
velmi důstojným a prestižním způsobem?
„Tím, že jsem kandidaturu na členství v komisi podala, jsem se musela 
připravit na variantu, že když budu vybrána, bude to znamenat konec s pís-
káním. Na mezinárodním poli jsem dosáhla opravdu hodně a u nás jsem 
všem dokázala, že pískat umím. Proto si myslím, že konec aktivní kariéry 
přišel ve správný okamžik.“

Nebude se vám po atmosféře fotbalových trávníků stýskat, 
nebo naopak už máte pískání plné zuby?
„Stýskat se mi asi bude. Když člověk něco dělá šestnáct let víkend co ví-
kend a v posledních letech i během týdne, tak se mu to prostě dostane pod 

kůži.“

Co vás v dráze fotbalové rozhodčí motivovalo, kdo vám úmysl 
prosadit se v tomto mužském světě nejvíce rozmlouval a měla 
jste nějaký vzor?
„Žádnou speciální motivaci jsem neměla, prostě mě to bavilo. A že by se mě 
někdo od toho snažil odradit, tak na to si nevzpomínám. Konkrétní osobu 
jako vzor jsem neměla, ono to ani nejde být jako někdo. Každý jsme originál. 

A tak i těžko bude druhá Damková.

Když si sednete s kamarádkami na kafe k běžné ženské drbárně, 
závidí vám, že chlapi poslouchají, jak vy pískáte?

„To ne, spíš mě obdivují, že to s nimi a hlavně mezi nimi zvládám.“

Setkala jste se jistě s mnoha osobnostmi, které je možné potkat 
jenom ve fotbalovém prostředí, kterých setkání si nejvíce pova-
žujete a která se vám dosud nezdařila?
„Asi by to vydalo na pěknou řádku jmen, ale určitě si vážím setkání s před-
sedou FIFA Blatterem, s předsedou UEFA Platinim, s německou kancléřskou 
Merkelovou a na olympiádě s Ronaldinhem. Neměla jsem a nemám nikoho 
vytouženého, koho bych ráda potkala.“
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se loučí s píšťalkou

Jaké jsou podle vašich zkušeností 
hlavní rozdíly v rozhodování muž-

ského a ženského fotbalu? 
„Určitě v rychlosti a síle, to je prostě dané příro-
dou a nikdy se to nezmění. Co se týče techniky, 
krásných akcí a gólů, tak to je naprosto srovna-
telné. Ženy na rozdíl od mužů tolik nesimulují, 
neprotestují, nehádají se a nevytváří konfliktní 
situace.“

Jaký je váš názor na využívání vi-
deo techniky ve fotbale? 

„Jsem pro.“

Máte nějaký konkrétní příklad z 
osobní praxe, kdy jste si nebyla 

jistá gólem, penaltovým faulem či ji-
ným fatálním rozhodnutím a pocítila v 
tu chvíli potřebu mít ku pomoci kolegu 
či kolegyni u televizní obrazovky, jako je 
tomu třeba v hokeji?
„Takových situací bylo hodně. Ale osobně si 
myslím, že video by se mělo využívat jen k vy-
hodnocení situace, zda míč skončil v brance 
či ne, stejně jako je tomu v hokeji. Protože jak 
znám lidi v našem fotbale, tak bychom pak pi-

tvali každé upadnutí v pokutovém území…“

Kam jste se podívala, nebo co jste za-
žila jenom díky tomu, že jste se věno-

vala fotbalu?
„S fotbalem jsem procestovala kus světa, po-
znala spoustu lidí, nových přátel, zažila slávu, 
úspěch, ale na druhou stranu poznala, že těch 
opravdových přátel je strašně málo. V  roz-
hodcovském světě není místo na přátelství, i 
když samozřejmě nějaké světlé výjimky jsou. 
Většinou si však ve fotbalovém zákulisí roz-
hodčí na přátelství jen hrají, přetvařují se a pak 
by vám nejraději vrazili kudlu do zad.“ 

Co vám naopak fotbal vzal, o co vás 
případně ochudil?

„Vzal mi anonymitu, část mého soukromí. V de-
vadesáti procentech je to příjemné, ale někdy 
jsou chvilky, kdy si přeji, aby mě nikdo neznal 
a mohla jsem jít kamkoli, nebo udělat cokoli a 
neslyšela k tomu komentáře typu: hele podívej, 
to je ona, no ta Damková, ta rozhodčí. I když je 
pravda, že pořád jsem na tom určitě lépe než 
například Karel Gott. Ale jinak si myslím, že pře-
važovaly pozitivní dojmy.“

Vidíte nějakou svoji nástupkyni 
mezi českými rozhodčími, která by 

měla na hlavní sudí v Gambrinus lize, 
případně na nominaci k mezinárodním 
zápasům a turnajům?
„V blízké budoucnosti asi ne. Probojovat se 
na nějaký velký šampionát není záležitost jed-
noho roku, ale třeba šesti až sedmi let a na 
Gambrinus ligu musí žena být lepší než většina 
chlapů, aby měla šanci uspět a brali ji. A k tomu 
musí být i mimořádně psychicky odolná. Není 
to jednoduchý svět.“

Když by vaše dcera či dívka z pří-
buzenstva nebo od blízké kama-

rádky chtěla pomoct v dráze fotbalové 
rozhodčí, rozmlouvala byste jí to, nebo 
využila všech zkušeností a kontaktů, 
aby mohla jít ve vašich stopách?
„Určitě bych ji pomohla, jak nejlépe bych uměla. 
Pro mě to byl krásný kus života se spoustou zá-
žitků, dobrých i špatných, z nichž ty dobré pře-
važují, a na to nikdy nezapomenu.“



FK Mladá Boleslav
Gambrinus liga 2011/2012
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V úvodním utkání nového ročníku Gambrinus ligy 2011/12 FK Baumit 
Jablonec – FK Mladá Boleslav 0:0 nepadl gól ani do jedné branky, přestože 
příležitostí ke skórování bylo dost na obou stranách.
Obávaný jablonecký kanonýr Lafata netrefil branku a nepřesně na Millera pálil i 
Kopic. Na druhé straně se neprosadili Táborský, Řezníček ani Chramosta. Po pře-
stávce jasné boleslavské šance nedali Wojnar a Štohanzl, brankář Miller vychytal 
jabloneckého Vošahlíka. Čtvrt hodiny před koncem Janíček hlavičkoval do břevna 
a o chvíli později jablonecký vyhlášený technik Piták zakopl trestňák z hranice 
vápna. V předposlední minutě těsně minul cíl Táborský.
Boleslav tak podeváté v řadě nepřemohla Jablonec a desátý pokus ji čeká až 
příští rok v květnu. „I když utkání skončilo dietně nula nula, tak oba týmy chtěly 
zvítězit a góly střílet. Mrzí mě, že jsme neproměnili ani jednu příležitost v gól. Bodu 
z Jablonce si vážím,“ prohlásil bezprostředně po ligové premiéře trenér Miroslav 
Koubek. 
„Střetla se dvě vyspělá mužstva, která budou bojovat o špičku ligy. Remíza byla 
zasloužená,“ řekl jablonecký kouč František Komňacký s dodatkem, že  obě muž-
stva se znají příliš dobře na to, aby se mohla vzájemně překvapit.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Jablonci: Miller – Kysela, Rolko, Janíček, Šírl 
– Táborský (90. Procházka), Kúdela, Opiela – Chramosta (72. Zahustel), Řezníček, 
Wojnar (52. Štohanzl). 

14

V Jablonci brali bod 
bez vstřeleného gólu
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FANDA BOLEK

Fotbal je velký společenský fenomén. V Česku to 
možná tak nevypadá, ale ve většině ostatní Evropy o 
tom není pochyb. Z tohoto faktu vychází i marketingová 
síla fotbalu. Kdo o ní v případě Boleslavi pochybuje, 
tomu nabízím dva zážitky z letošního července, kdy 
jsem byl za humny Česka přítomen propagaci Mladé 
Boleslavi a firmy Škoda Auto prostřednictvím fotbalistů.
První zážitek pochází z Rakouska, z letního soustře-
dění mladoboleslavských fotbalistů. Trénovali v Kaprunu 
a hráli přípravná utkání v Uttendorfu, Bischfhofenu 
a Angerbergu. V Uttendorfu porazili rumunský Astra 
Ploiesti, v Bischfhofenu remizovali se skotským 
Dumfermline United a v Angerbergu přehráli turecký 
Manisaspor. Všude je vnímali jako vyslance Mladé 
Boleslavi i automobilky. 
Zářným příkladem tohoto tvrzení byl slovní referát hla-
satele v Angerbergu při nástupu fotbalistů na místní hři-
ště. V souvislosti s FK Mladá Boleslav zdůraznil, že je 
čerstvým vítězem národního poháru, účastníkem před-
kola Evropské ligy a reprezentuje město čtyřicet kilo-
metrů severně od Prahy, ve kterém je továrna vyrábějící 
auta známé evropské značky Škoda. 
Načež hráči v modrobílých dresech s viditelným logem 
Škoda Auto na hrudi spustili fotbalový kvapík, jemuž 
přítomní diváci několikrát uznale tleskali na otevřené 
scéně. Nejvíce při třech gólech do turecké branky, které 
byly opravdu parádní. 
Druhý zážitek pochází z Kypru, kde mladoboleslavští 
fotbalisté hráli třetí předkolo Evropské ligy. Na tiskové 
konferenci pro české i kyperské novináře nizozem-
ský trenér boleslavského soupeře AEK Larnaka Ton 
Caanen, jenž byl s patřičným předstihem v Česku na 
fotbalové špionáži, vysekl poklonu nejen fotbalistům, 
ale i občanům Mladé Boleslavi a zaměstnancům au-
tomobilky. Řekl, že fotbalový tým z Mladé Boleslavi je 
velmi pracovitý, což je charakteristické pro celé město, 
ve kterém sídlí známá automobilová firma Škoda Auto. 
Doslova prohlásil, že ve městě a především v automo-
bilce jsou pracovití lidé a ve fotbalovém mužstvu pilní 
hráči.
I ten, kdo nekope do balonu a nevyrábí auta, jistě uzná, 
že se taková slova hezky poslouchají. A každému je 
hned zřejmé, že logo Škoda Auto na fotbalových dre-
sech není pro parádu, ale že má opravdu patřičnou ve-
řejnou odezvu za hranicemi všedních dnů. K tomu není 
skoro co dodat, snad jenom ještě to, že v té souvislosti 
je na místě být hrdým fandou mladoboleslavskou fot-
balu. Boleslav do toho! 

 Váš fanda Bolek

FC Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav
sobota 13.srpna, start 17.00 hodin 

Cena zájezdu 300 Kč, členové fan klubu 280 Kč
v ceně doprava Mladá Boleslav – Ostrava – Mladá Boleslav
vstupenka na utkání
odjezd autobusů od hlavní brány Městského stadionu v 11.00 hodin

Platící fanoušek si může vzít jednoho rodinného příslušníka
za poloviční cenu
z důvodu limitovaného počtu sedadel v autobuse
je nutná rezervace předem

Uzávěrka přihlášek – pátek 12. srpna 12.00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo OSTRAVA

JEDEME DO 
OSTRAVY !!
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Hodinu hry odolávali boleslavští fotbalisté soupeři a vedru. Na po-
čátku druhého poločasu Kúdelovu přízemní ránu larnacký brankář 
Negri v poslední chvíli vyrazil na levou tyčku a uhájil tak čisté konto. 
„Být to gól, třeba by se utkání v dalším průběhu odvíjelo pro nás 
příznivěji,“ uvažoval střelec a s ním všichni příznivci mladobole-
slavských barev. 

Kúdelovo zazvonění na tyč probudilo v hráčích Larnaky dřímající aktivitu. 
De Cler z deseti metrů přestřelil boleslavskou branku a Mrdakovič nepro-
střelil v jasné šanci Millera. Boleslavský kolaps začal přesně po hodině 
hry. Belgický sudí Del Reier posoudil souboj Janíčka s De Clerem jako 
penaltový a Van Dijk pokutový kop proměnil ve vedoucí gól. Potom v 73. 
minutě boleslavská defenzíva dopřála Garciovi luxusní pozici, aby ze dvou 
metrů zvýšil vedení. Třetí gól dal v posledních vteřinách utkání bombou 
k levé tyči De Cler. Boleslavští dohrávali závěrečnou desetiminutovku v 
oslabení bez Chramosty, který odstoupil zraněný v době, kdy už trenér 
Koubek vyčerpal všechny tří možností ke střídání.
„První poločas se nám ještě dařilo pokrýt útočnou kombinaci soupeře. 
Ovšem v přechodové fázi jsem byl nemile překvapen, jakým způsobem 
jsme přicházeli o míče a ztráceli nadějné pozice,“ pravil Miroslav Koubek, 
který v nezvyklém vedru příčinu prohry neviděl. Za fatální zlom označil 
přísně nařízenou penaltu. „Za stavu nula dva byla ještě naše pozice na-
dějná. Na hráče se však zlobím, že si nechali dát třetí gól v nastavené 
minutě utkání,“ dodala smutně boleslavský kouč. 
„Všichni na hřišti i u obrazovek viděli zajímavou hru. Byla vyrovnaná, 
protože oba týmy hrály dobře, ale my měli štěstí a vyhráli,“ zářil štěstím 
larnacký kouč nizozemského původu Ton Kaanen.

Sestava FK Mladá Boleslav: Miller – Procházka, Rolko, Neuwirth (11. 
Janíček), Šírl – Opiela, Procházka, Kúdela – Kulič (61. Štohanzl), Řezníček 
(77. Táborský), Chramosta.
Sestava AEK Larnaca: Negri – Demetriou, Serran, Hofland, De Cler 
– Priso (88. Gomez), Van Dijk, Linssen, Pavlov (62. Eken) – Mrdakovič, 
Garcia (85. Skopelitis). 
Góly: 61. Van Dijk, 73. Garcia, 89. De Cler
ŽK: Linssen, Demetriou – Chramosta, Šírl
Rozhodčí: Sebastian Del Reier z Belgie

Čtvrtek 28.7. 
AEK Larnaca – 
FK Mladá Boleslav 
3:0 
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Ani odvetu nevyhráli  
a z Evropy vypadli
Odvetné utkání třetího předkola Evropské ligy FK Mladá 
Boleslav – AEK Larnaca 2:2 potvrdilo kvalitu kyperského 
soupeře, jehož tým vedený nizozemským koučem tvoří 
hráči najmutí téměř z celé Evropy.
„Naším záměrem bylo, dostat soupeře pod tlak. Úvodní 
půlhodinu nám scházela kvalita v předfinální fázi útočných 
akcí. Vývoj zápasu ovlivnil nevyužitý průnik Štohanzla  
a vzápětí inkasovaný gól. Poločas skončil opačně než 
měl,“ povzdechl si boleslavský kouč Miroslav Koubek.
Ve 43.minutě Štohanzl prokličkoval mezi třemi beky  
a z jasné gólové pozice nastřelil brankáře. Z protiútoku na-
opak Primo s jistotou Millera prostřelil. Boleslavští neslo-
žili zbraně a po přestávce skóre otočili. Nejprve vyrovnal 
Řezníček z penalty nařízené za své podražení a později 
Štohanzl doklepl Kyselovu zblokovanou ránu. Larnacký 
Mrdakovic však záhy vyrovnal z penalty za Janíčkův faul. 
„Hráčům nemám co vytknout, zaslouží si pochvalu,“ pro-
hlásil po domácí remíze trenér Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav v domácí odvetě proti AEK 
Larnaca: Miller – Kysela, Rolko, Janíček, Šírl – Zahustel 
(64. Táborský), Kúdela, Opiela, Štohanzl –   Kulič (46. 
Chramosta), Řezníček.
Sestava AEK Larnaca: Fortin - Demetriou, Serran, 
Hofland, De Clear - Priso, Van Dijk, Linssen (83. Dimechi), 
Ekeh (61. Gomez) - Mrdakovic, Garcia (67.Skopelitis)

Čtvrtek 4.8. 
FK Mladá Boleslav - AEK Larnaca 2:2 
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Z cesty do Larnacy



Boleslavští  dorostenci 
vyhráli Tesco CEE Cup
Dorostenci FK Mladá Boleslav U-19 vyhráli první ročník tur-
naje Tesco CEE Cup, který se konal poslední červencový týden v 
Praze. V mezinárodní konkurenci nenašli přemožitele a ve čty-
řech zápasech se čtyřikrát radovali z vítězství. 
V úvodním duelu přestříleli slovenský Slovan Bratislava 6:4, ačko-
liv v poločase prohrávali 2:4. Boleslavské góly stříleli jen dva hráči. 
Klobása a Boček dali v první půli po jednom a po změně stran každý 
z nich po dvou gólech.
Ve druhém utkání porazili slovinský Triglav těsně 1:0. Jediný gól dal 
už v prvním poločase Boček. Boleslavští dohrávali bez Vraštila, který 
byl po druhé žluté kartě vyloučen. Podobně přišel o hráče i soupeř, 
který se však s oslabením vyrovnal lépe. Ze závěrečného tlaku však 
vytěžil jen nastřelené břevno.
V semifinále Boleslavští vyhráli nad vršovickými Bohemians 6:3, když 
první poločas vyhráli jedinou trefou Nováka. Po změně stran se strhla 
kanonáda, ve které měli boleslavští střelci neustále navrch. Jednou 
skóroval Tvrzník a po dvou gólech přidali Lancz a Boček.
Finále bylo kvalitní a bojovné. Boleslavští v něm přemohli bulharský  
PFC Levski Sofia 1:0. V prvním poločase nejprve hlavičkoval Novák 
do břevna a těsně před přestávkou skóroval Mižič. Technicky zdatní 
Bulhaři si vynutili převahu, ale boleslavskou defenzívu nepřemohli ani 
jednou. Krátce před koncem boleslavský gólman Hankič završil svůj 
vynikající výkon vyražením penalty nařízené za Vraštilovu ruku. 

Boleslavské výsledky v mezinárodním turnaji Tesco CEE Cup 2011

Pondělí 25.7. hřiště Satalice: FK Mladá Boleslav – Slovan Bratislava 
6:4 (2:4) Boček 3, Klobása 3
Úterý 26.7. hřiště Satalice: FK Mladá Boleslav  – Triglav 1:0 (1:0) 
Boček
Pátek 29.7. hřiště Satalice: FK Mladá Boleslav – Bohemians 6:3 (1:0) 
Boček 2, Lancz 2, Novák, Tvrzník
Neděle 31.7. hřiště Ďolíček: FK Mladá Boleslav – PFC Levski Sofia 
1:0 (1:0) Mižič

Nejproduktivnějšími střelci turnaje byli se šesti góly Jan Boček z FK 
Mladá Boleslav a Karol Meszároš ze ŠK Slovan Bratislava.
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Bohemians 1905 – Slavia 2:0

Dukla – Olomouc   0:0

Jablonec – Ml. Boleslav 0:0

Č.Budějovice – Sparta 2:4

Ostrava – Teplice 3:4

Slovácko – Příbram 2:3

Plzeň – Liberec 2:2

H.Králové – Žižkov 1:0

GAMBRINUS LIGA 2011/2012
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8.
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6.
ko

lo 
26

.1
1.
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Bohemians 1905 – Plzeň 

Dukla – Č.Budějovice

Liberec – Slavia

Příbram – Žižkov

Teplice – H.Králové 

Ml. Boleslav – Slovácko 

Olomouc – Ostrava 

Sparta - Jablonec 3.
ko

lo 
13

.8
.2

01
1

Jablonec – Bohemians 1905  

Ostrava – Ml. Boleslav 

Č.Budějovice – Olomouc 

Slovácko – Sparta

Plzeň – Teplice

H.Králové – Liberec

Slavia – Příbram

Žižkov - Dukla 4.
ko

lo 
20

.8
.2

01
1

Bohemians 1905 – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Žižkov

Dukla – Plzeň

Jablonec – Ostrava

Příbram – Liberec

Teplice – Slavia

Olomouc – Slovácko

Sparta – Hradec

5.
ko

lo 
27

.8
.2

01
1

Č.Budějovice - Jablonec 

Slavia – Ml. Boleslav

Ostrava – Bohemians 1905 

Slovácko – Dukla 

Plzeň – Sparta 

H.Králové – Příbram

Žižkov – Olomouc

Liberec - Teplice 6.
ko

lo 
10

.9
.2

01
0

Sparta – Žižkov

Olomouc - Plzeň

Ml. Boleslav – Liberec

Teplice – Příbram

Č.Budějovice – Ostrava

Jablonec – Slavia

Dukla – H.Králové

Bohemians 1905 - Slovácko 7.
ko

lo 
17

.9
.2

01
1

Příbram – Ml. Boleslav

Ostrava – Sparta

Slovácko – Č.Budějovice

Plzeň – Jablonec

H.Králové – Bohemians 1905

Slavia – Dukla

Žižkov – Teplice

Liberec - Olomouc 8.
ko

lo 
25

.9
.2

01
1

Bohemians 1905 – Liberec

Dukla - Příbram

Ml. Boleslav – H.Králové

Jablonec – Žižkov

Č.Budějovice – Plzeň

Ostrava – Slovácko

Olomouc – Teplice

Sparta - Slavia

9.
ko

lo 
1.

10
.2

01
1

Slovácko – Jablonec

Plzeň – Ostrava

H.Králové – Č.Budějovice

Slavia - Olomouc

Teplice – Ml. Boleslav

Žižkov – Bohemians 1905

Liberec – Dukla

Příbram – Sparta 10
.ko

lo 
15

.1
0.

20
11

Olomouc – Ml.Boleslav 

Sparta – Liberec

Bohemians 1905 – Dukla

Jablonec – Příbram

Č.Budějovice – Teplice

Ostrava – H.Králové

Slovácko – Plzeň

Žižkov – Slavia 11
.ko

lo 
23

.1
0.

20
11

Dukla – Jablonec

Plzeň – Žižkov

H.Králové – Slovácko

Slavia – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Bohemians 1905 

Liberec – Ostrava

Příbram – Olomouc

Teplice – Sparta 12
.ko

lo 
 2

9.
10

.2
01

1

Sparta – Ml. Boleslav  

Bohemians 1905 – Olomouc

Jablonec – Teplice

Č.Budějovice – Příbram

Ostrava – Dukla

Slovácko – Slavia

Plzeň – H.Králové

Žižkov – Liberec

13
.ko

lo 
5.

11
.2

01
1

H.Králové – Jablonec

Slavia – Plzeň

Žižkov – Ostrava

Liberec – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Dukla

Příbram – Bohemians 1905

Teplice – Slovácko

Olomouc - Sparta 14
.ko

lo 
12

.1
1.

20
11

Bohemians – Sparta

Dukla – Teplice

Jablonec - Olomouc

Plzeň – Ml. Boleslav

Č.Budějovice – Žižkov

Ostrava – Příbram

Slovácko – Liberec

H.Králové - Slavia 15
.ko

lo 
19

.1
1.

20
11

Slavia – Ostrava

Žižkov – Slovácko

Liberec – Jablonec

Příbram - Plzeň

Ml. Boleslav – Č.Budějovice

Teplice – Bohemians 1905

Olomouc – H.Králové

Sparta - Dukla 

GAMBRINUS LIGA PO 1. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. AC Sparta Praha 1 1 0 0 4:2 3

2. Bohemians 1905 1 1 0 0 2:0 3

3. FK Teplice 1 1 0 0 4:3 3

4. 1. FK Příbram 1 1 0 0 3:2 3

5. FC Hradec Králové 1 1 0 0 1:0 3

6. FC Slovan Liberec 1 0 1 0 2:2 1

FC Viktoria Plzeń 1 0 1 0 2:2 1

8. FK Dukla Praha 1 0 1 0 0:0 1

FK Baumit Jablonec 1 0 1 0 0:0 1

FK Mladá Boleslav 1 0 1 0 0:0 1

SK Sigma Olomouc 1 0 1 0 0:0 1

12. FC Baník Ostrava 1 0 0 1 3:4 0

13. 1. FC Slovácko 1 0 0 1 2:3 0

14. FK Viktoria Žižkov 1 0 0 1 0:1 0

15. SK Dynamo České Budějovice 1 0 0 1 2:4 0

16. SK Slavia Praha 1 0 0 1 0:2 0

20
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Juniorka pod vedením trenéra Milana Pechance 
předchozí ročník dohrála na druhém místě ČFL a 
na počátku června se spekulovalo o jejím mož-
ném postupu do II. ligy, pokud by některý s pro-
fesionálních klubů neobhájil u licenční komise 
FAČR profesionální statut. 

Nakonec tým FK Mladá Boleslav“B“ zůstal ve třetí 
nejvyšší lize, kde příští rok skončí bez ohledu na ko-
nečné umístění. Od podzimu 2012 budou juniorky 
profesionálních klubů mít totiž vlastní soutěž.  
V červenci boleslavští junioři absolvovali soustře-
dění v Horním Maršově a sehráli sedm přípravných 

utkání. Pětkrát vyhráli a dvakrát prohráli. Nastříleli 
celkem dvacet gólů. Letním střelcem byl řecký 
ofenzivní záložník Kostakis, který se trefil čtyřikrát. 
Mehanovič a Dudka dali po třech, Čech a Bulut 
po dvou gólech. Basič, Wojnar, Synek, D.Šťastný, 
Schubert a Volf přidali po jednom gólu.

Za týden začnou poslední rok v ČFL

Rozlosování ČFL podzim 2011

13.08. 10:15 FC Písek - FK Mladá Boleslav “B” 
20.08. 17:00 FK OEZ Letohrad - FK Mladá Boleslav “B” 
27.08. 10:15 FK Mladá Boleslav  - “B”FK Kunice 
03.09. 10:15 FK Pardubice - FK Mladá Boleslav “B” 
10.09. 10:15 FK Mladá Boleslav -  “B”FK Králův Dvůr 
14.09. 17:00 FK Mladá Boleslav “B” - FC Chomutov
18.09. 16:30 Sokol Ovčáry - FK Mladá Boleslav “B” 
23.09. 14:30 FK Mladá Boleslav  - “B”FC Viktoria Plzeň “B”
 02.10. 16:00 1. FC Karlovy Vary - FK Mladá Boleslav “B” 
08.10. 10:15 FK Mladá Boleslav “B” - SK Hlavice 
16.10. 10:15 FC Slovan Liberec “B” - FK Mladá Boleslav “B” 
22.10. 10:15 FK Mladá Boleslav “B” - Arsenal Česká Lípa
 30.10. 14:30 SK Roudnice nad Labem - FK Mladá Boleslav “B” 
05.11. 10:15 FK Mladá Boleslav “B” -  SK Kladno 
12.11. 10:15 MFK Chrudim - FK Mladá Boleslav “B” 
20.11. 10:15 FK Mladá Boleslav “B” - Loko Vltavín 
27.11. 13:30 Jiskra Domažlice - FK Mladá Boleslav “B” 
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Letní příprava FK Mladá Boleslav “B“
Středa 13.7. FK MB“B“ – FK Graffin Vlašim 1:4 (Dudka)

Sobota 16.7.FK MB“B“ – SK Slovan Varnsdorf  3:1  (Basič, Čech, Dudka)

Úterý 19.7. FKMB“B“–FK Meteor Praha  5:0 (Kostakis 2, Wojnar,  
  Synek, Bulut)
Středa 20.7. FK MB“B“ – FK Dobrovice 3:1 (Mehanovič 2,
  D. Šťastný) 
Sobota 23.7.FK MB“B“ – FK Baník Most  3:2 (Bulut, Kostakis, 
  Schubert)
Středa 27.7. FK MB“B“ – TJ Dvůr Králové  3:1 (Volf, Kostakis, 
  Mehanovič)
Sobota 30.7. FK MB“B“–FC Hradec Králové“B“ 2:3 (Dudka, Čech)

Poslední přípravné utkání hráli junioři včera s divizním Turnovem. Za týden již 
zahajují podzimní mistrovskou sezónu ČFL. První dvě kola jedou ven a doma se 
představí až v poslední srpnové sobotě.
V novém soutěžním ročníku 2011/12 v porovnání s předchozím chybí střížkovští 
Bohemians (postup do II.ligy), juniorská družstva Slavia Praha“B“ (sestup do 
divize), Baumit Jablonec“B“ (sestup do divize), Viktoria Žižkov“B“ (sestup do 
pražského přeboru) a České Budějovice“B“(zrušené).
Nováčky ČFL jsou Kladno spadnuvší z II. ligy, Letohrad, Roudnice nad Labem, 
Chrudim a Domažlice postoupivší z divizí.
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...Vaše nejlepší dovolená v Česku...

SMS Zpravodajství  
z boleslavského fotbalu

Nová moderní služba fanouškům FK Mladá Boleslav je 
srovnatelná se servisem, který nabízejí přední evropské 
kluby. Spočívá v zasílání aktuálních zpráv z dění v klubu 
a také nejčerstvějších informací z průběhů soutěžních 
utkání do osobních mobilních telefonů. 

Jak si tuto službu zajistíte?
Přes klubový web www.fkmb.cz se prokliknete na  
www.bolekmobil.cz a tam již najdete přesné instrukce, 
jak a za kolik si tuto službu objednat.

Zajistěte si informace o boleslavském fotbalu 
z první ruky!

Oficiální distributor týmových produktů
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Dobrodružství na dotek

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Yeti Fresh: 5,4–8,0 l/100 km, 140–189 g/kmwww.skoda-auto.cz

Limitovaná edice ŠKODA Yeti Fresh. Čím déle žijeme ve městě, tím více nás lákají dobrodružné výpravy do divoké přírody. 
Proto jsme tento vůz vybavili pro oba Vaše světy. Má jak svěží moderní design, tak výborné jízdní vlastnosti. A když se 
dotknete tlačítka systému Off-road, můžete se vydat i do obtížně sjízdného terénu. K tomu si přičtěte ještě bohatou 
výbavu jako centrální zamykání s dálkovým ovládáním, stříbrný střešní nosič, boční ochranné lišty s ozdobným chromovým 
proužkem, SunSet a 17" kola z lehké slitiny Matterhorn v černo-stříbrném provedení atd. Ať už se vydáte do velkoměsta, 
nebo divočiny, na vůz Yeti Fresh se můžete absolutně spolehnout.

SIMPLY CLEVER
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