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Milí fanoušci,

uběhlo přesně 14 dnů od zápasu s FC Baník Ostrava, během 
kterého došlo na našem stadionu k výtržnostem, za které je 
zodpovědná skupina řádících „rádoby-fanoušků“ z Ostravska. 
Záměrně říkám rádoby-fanoušků, protože individua, která cíleně 
vyprovokovala tento incident, nepatří na stadiony. Tyto gaunery, 
kteří mají jediný cíl, a to přijít se poprat, bychom nejraději na sta-
dion vůbec nepouštěli. 
Bohužel pro takováto opatření nemáme právní podporu ve stá-
vajících zákonech, přestože o ně již dlouhou dobu žádáme. 
Rozhodnutí o tom, že Policie České republiky na stadionech ne-
bude přítomna a bude pouze za plotem byla jak všichni vidíme 
přinejmenším nešťastné. Přestože jsme bezpečnostní opatření 
na minulý zápas proti FC Baník Ostrava v žádném případě ne-
podcenili a velmi důkladně se na něj po všech bezpečnostních 
stránkách připravili, nestačilo to. 
 
Pevně věřím, že pokuta za údajné porušení povinností pořada-
telské služby udělená našemu klubu Fotbalovou asociací České 
republiky nebude jejím jediným krokem. S hodnocením, že jsme 
podcenili či porušili povinnosti pořadatele se navíc rozhodně 
neztotožňujeme. 

Věřím, že FAČR prosadí na parlamentní úrovni co nejdříve takové 
změny v zákonech, které nám již brzy umožní zbavit se na sta-
dionech takových živlů, jako byli ti, kteří k nám zavítali na utkání  
s Baníkem Ostrava. Ovšem ani my nezahálíme. Připravujeme 
pro vás na stadionu další technická opatření, která zvýší vaši bez-
pečnost a komfort při utkáních. Rozhodně se nenechte odradit 
těmito chuligány od návštěvy příštích zápasů.

Vám všem dnes přeji velký sportovní zážitek!

Sylva Hottková

“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 1 0 24 0
27 Miroslav Miller 1980 16 0 168 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 8 1 161 11
4 Adrian Rolko 1978 16 1 165 10
5 Tomáš Janíček 1982 13 0 148 5
6 Václav Kalina 1979 7 0 128 7

13 Vladimir Dimitrovski 1988 0 0 19 1
22 David Brunclík 1985 0 0 61 2
25 Radek Šírl 1981 13 0 76 4

Záložníci
3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3

11 Ondřej Kúdela 1987 12 0 107 3
15 Jan Štohanzl 1985 12 0 129 11
17 Jasmin Ščuk 1990 9 1 12 1
18  Daniel Dudka 1990 0 0 4 0
20 Jan Kysela 1985 13 0 137 14
21 Ondřej Zahustel 1991 11 2 17 4
23 Martin Fillo 1986 9 0 99 20
30 Petr Wojnar 1989 11 1 31 1
33 Lukáš Opiela 1986 9 1 124 4

Útočníci
8 Ivo Táborský 1985 2 0 128 17
9 Jakub Mareš 1987 14 2 120 19

10 Marek Kulič 1975 13 5 354 86
14 Jan Bořil 1981 11 0 22 0
19 Jan Chramosta 1990 16 7 74 25
22 Jakub Synek 1990 2 0 2 0

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.

č. 
hráče   jméno, příjmení

rok nar. utkání 
10/11

góly 
10/11

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Karel Hrubeš 1993 0 0 0 0
29 Martin Berkovec 1989 1 0 1 0
34 Kamil Čontofalský 1978 14 0 91 0

Obránci
4 David Hubáček 1977 16 0 244 2
5 Milan Nitranský 1990 17 0 34 2
8 Matúš Čonka 1990 2 0 2 0

24 Vitali Trubila 1985 15 1 98 4
26 Róbert Cicman 1984 9 0 9 0
28 Martin Latka 1984 9 1 134 11
30 Martin Dostál 1989 5 0 11 0

Záložníci
6 Bassirou Dembélé 1990 0 0 7 0

10 Tomáš Frejlach 1985 4 0 108 11
11 Štěpán Koreš 1989 6 1 30 5
12 Václav Prošek 1993 5 0 6 0
14 Ondřej Petrák 1992 12 0 13 0
15 Viktor Šimeček 1993 0 0 0 0
20 Lukáš Jarolím 1976 17 1 283 30
23 Martin Hurka 1993 17 2 18 2
32 Jan Blažek 1988 14 1 95 22
33 Zoran Milutinović 1988 14 0 26 1

Útočníci
7 Stanislav Vlček 1976 17 1 442 94
9 Jiří Böhm 1987 13 2 13 2

19 Martin Voráček 1992 3 0 3 0
21 Milan Škoda 1986 16 2 90 17
22 Jiří Vondráček 1993 1 0 1 0
27 Zbyněk Pospěch 1982 14 3 127 29

Realizační tým:  Hlavní trenér František Straka, asistent trenéra Petr Vrabec, asistent trenéra Martin 
Poustka, trenér brankářů Martin Vaniak, vedoucí mužstva Miroslav Držmíšek, lékař Petr Krejčí, masér Jiří 
Trenkwitz, kustod Roman Slavík. 

Číslo zpravodaje:
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SK Slavia Praha

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Trenér Miroslav Koubek neskrývá spo-
kojenost, jak se jeho mužstvu daří. Letos 
totiž ještě neprohrálo. V lednu a únoru bo-
leslavští fotbalisté nenašli přemožitele ani  
v jednom z přípravných, ani ve dvou do-
sud odehraných mistrovských utkáních. 

? Kazí vám nějaká drobnost spokojenost 
z dobrého vstupu do Gambrinus ligy?
„Co se týče počtu bodů, jsme jediní  
s Libercem, kteří získali plný počet. A to 

Liberec na rozdíl od nás hrál oba zápasy doma. Ani jeden z prvních dvou zápasů 
nebyl lehký, protože jsme hráli proti soupeřům bojujícím o holý ligový život, jehož 
hráči byli patřičně motivovaní trenéry i menagmenty svých klubů. My na ně narazili 
ve fázi maximální motivace, která s nevydařenými zápasy může v průběhu soutěže 
kolísat nebo klesat. V obou zápasech byly pasáže hodně líbivé a jiné naopak méně 
vydařené. Abychom měli všechny body a ještě dvakrát devadesát minut hráli po-
hledný fotbal, tak dokonalí nejsme. Takže mi radost nekazí nic.“ 

? Do prvních dvou ligových zápasech jste poslal mužstvo ve shodné zá-
kladní sestavě, bude tomu tak i do třetice proti Slavii, nebo zvažujete změny?
„Není u mě dogma, že se sestava z vítězného utkání nemění. Hodně důležité ten-
tokrát bude, v jakém stavu se z reprezentačních srazů vrátí Chramosta, Zahustel  
a Dimitrovski.“

? Věříte, že boleslavští hráči zvládnou opravdu náročný březen se čtyřmi 
ligovými a případně i čtyřmi pohárovými zápasy?
„Věřit jim musím, vždyť všichni trénovali v zimě poctivě. Březnový program by se 
nedal zvládnout jenom s jedenácti hráči. Síly v náročném programu musíme roz-
ložit na hráče celého kádru. Čili úspěch je podmíněný vytížeností všech hráčů.“ 

? Slavia zatím letos  uhrála dvě bezgólové remízy, co od ní očekáváte na 
boleslavském trávníku?
„Slavia bude velmi těžký protivník, který má dobře organizovanou defenzívu. Jsou 
organizovaní a trénovaní, tudíž není pochyb, že to bude velmi těžké utkání. Chceme 
vyhrát a tak si s její kompaktností musíme poradit.“ 

? Protože je Slavia brejkovým mužstvem, uvidí diváci podobný fotbal jako 
při střetnutí s ostravským Baníkem?
„Označení soupeře za brejkové mužstvo nevyjadřuje přesně skutečný herní projev 
mužstva. Soupeři se projevují podle vývoje hry. Když jsou pod tlakem, nezbývá jim, 
než hrát na brejky. Osobně Slavii necharakterizuji jako brejkové mužstvo.“ 

? O přestávce utkání na Žižkově jste musel hráče bouřlivě probouzet, do-
mníváte se, že na špatný vstup do utkání měl zásadní vliv nezvyklý dopo-
lední termín?
„Dopolední termín v profesionálním fotbale je česká rarita, nikde na světě nic po-
dobného není. I já sám jsem musel o hodinu dříve vstát, abych se dostal do svého 
obvyklého stavu. I když v podobných dopoledních časech trénujeme, je přeci jenom 
trénink něco jiného než ostrý mistrovský zápas, to se nedá srovnat.“

? Které hráče máte mimo hru ze zdravotních důvodů?
„Dlouhodobě Opielu s Fabiánem, mimo hru je stále Johana. Mrzí mě, že není zdravý 
Synek, který se jevil dobře. Aktuálně je potěšitelný stav, že máme k dispozici až de-
vatenáct lidí do pole. Nemocní a zranění hráči chybí, ale ne tak, aby to byl závažný 
problém.“

František Straka letos v květnu oslaví čty-
řiapadesátiny. Fotbal začal hrát v Českých 
Budějovicích, ale jméno si udělal v praž-
ské Spartě. Po devíti letech v rudém dresu 
odešel do Německa, kde kopal za Borussii 
Mönchengladbach, Hansu Rostock, 
Wuppertal a Viktorii Kolín nad Rýnem. 
Trenérskou kariéru odstartoval ve Wuppertalu 
a postupně pracoval s týmy Teplic, pražské 
Sparty, Ahlenu, Plzně, Wacker Tirolu, Českých 
Budějovic, OFI Kréta, české reprezentaci, 
Ružomberoku, North Queenslandu, Gdyni a od 
loňského podzimu je ve Slavii Praha.

? Jakých úspěchů a ocenění si ze své dosavadní fotbalové kariéry nejvíce 
považujete?
„Co se týká hráčské kariéry, tak jsou to čtyři mistrovské tituly, které jsme získali se Spartou, 
tehdy tam byla vynikající parta hráčů. Ohledně mé trenérské kariéry bych zatím bilancovat 
ještě nechtěl.“ 

? Máte ještě nějaký nesplněný fotbalový sen?
„Fotbalových snů mám hodně, ale zatím si je nechávám pro sebe.“ 

? Když se blížil konec hráčské kariéry, měl jste jasno, že zasednete na trenérskou 
lavičku, nebo jste zvažoval i jiné možnosti působení ve fotbale?
„Když jsem ještě aktivně hrával fotbal, tak jsem dokonce začal i pískat, bylo to docela fajn  
a úplně něco jiného, v podstatě jsem se ocitl, jak se říká, na opačné straně barikády. Ale po-
měrně rychle jsem toho nechal. Když se už potom blížil konec mé hráčské kariéry, tak jsem 
věděl naprosto přesně, co chci dál ve fotbale dělat a kam se budou ubírat mé další kroky.“ 
Dovedete si představit život bez fotbalu, kterému jste dal tolik energie a věnoval tolik času? 

? Co byste asi dělal, nepotkat se s fotbalem?
„Vůbec si to neumím představit. Fotbal pro mě znamená všechno. Už jako malý kluk jsem 
nade vše miloval fotbal, fotbal stále miluji a doufám, že u fotbalu také zůstanu. Fotbal je neu-
věřitelný fenomén, když vidíte, jakým způsobem dokáže fotbal dát dohromady masy lidí, jak 
mají z fotbalu lidé radost a jak fandí, tak je to něco úžasného.“   

? Máte osobní přátele i mimo fotbal a pokud ano, jaké?
„Samozřejmě že mám a rozhodně jich není málo. Ale to je otázka opravdu velice soukromá, 
takže bych nerad někoho jmenoval, nebo byl nějak konkrétnější. Mí přátelé určitě vědí moc 
dobře, o koho se jedná.“ 

? Co schází fotbalu v Česku k dosažení podobné společenské prestiže, jakou má 
ve většině evropských států?
„Myslím si, že v porovnání s fotbalovými zeměmi zejména západní Evropy nám toho zatím 
hodně chybí. Tam je skutečně fotbal prestižní společenskou záležitostí, lidé se na něj chodí 
bavit, v ochozech vidíte jak ty nejvěrnější a skalní příznivce, tak babičky, nebo rodiny s malými 
dětmi. Myslím si, že nám také chybí pokora, větší respekt, úcta a sebereflexe. Český fotbal 
měl vynikající a silnou generaci hráčů, kterou reprezentovali Pavel Nedvěd, Honza Koller a 
další skvělí hráči. Musíme mít trpělivost, aby nám podobná generace zase vyrostla. V Česku 
jsou a vyrůstají další vynikající fotbalisté, doufám, že po této generaci převezmou tu pomysl-
nou štafetu a že český fotbal bude mít zase tu uznávanou prestiž jako v minulosti.“  

? S jakým cílem přijíždíte do Mladé Boleslavi, na co se můžou diváci v provedení 
současné Slavie těšit?
„Diváci se můžou těšit na Slavii, protože Slavia vždycky přitahuje diváky, když někam při-
jede. Mělo by to být něco výjimečného a atraktivního nejen pro fotbalové fanoušky, ale i pro 
mančafty, které proti Slavii hrají. Naším cílem je samozřejmě konečně plně bodovat. Věřím, 
že oproti předchozím zápasům s Příbramí a s Teplicemi tentokrát nevyjdou naši střelci 
naprázdno.“  

Straka věří  
v probuzení střelců

Koubkovi 
radost nic nekazí

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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V přípravě nejlépe 
střílel Milutinovič
Ze sedmi utkání zimní přípravy vyhrála Slavie čtyři. Začala 
porážkou od Sezimova Ústí 0:1, potom remizovala s Kladnem 
2:2, porazila Pardubice 4:0, podlehla Slovanu Bratislava 0:2 
a nakonec se radovala ze tří vítězství nad Brnem 2:1, Las 
Palmas 1:0 a Vecindario 3:2. Poslední dvě utkání sehrála  
v rámci soustředění na Kanárských ostrovech. 
Nejpilnějším střelcem zimní přípravy byl Milutinovič, jenž dal 
tři góly. Böhm, Vlček a Blažek dali po dvou gólech a Voráček, 
Nitrianský, Hůrka po jednom. 
V prvních letošních dvou kolech Gambrinus ligy hrála Slavia 
Praha dvakrát 0:0. Nejprve v Příbrami a potom i doma  
s Teplicemi. Na první jarní ligový gól teprve čeká.

V předchozích zápasech 
převažovaly remízy
Mladá Boleslav se Slavií Praha hrála o prvoligové body dosud patnáctkrát  
a z toho sedmkrát nerozhodně. Z výhry se radovala pražská Slavia pětkrát  
a Mladá Boleslav jen dvakrát. Jenom jednou se hrálo bez gólů, plichtou 
0:0 skončil duel na mladoboleslavském hřišti před necelými čtyřmi lety. 
Nejčastějším výsledkem byla remíza 1:1, hrálo se tak pětkrát. Celkové skóre 
19:21 je pro Boleslav nepříznivé, ale vykazuje střelecký průměr bezmála tří 
gólů na jedno utkání (přesněji 2,66).
V současnosti má Boleslav na střílení gólů Jana Chramostu nebo Marka Kuliče, 
i když ve dvou letošních mistrácích se dvakrát prosadil nečekaně pouze Ondřej 
Kúdela. V ročníku 2011/12 nastřílel Chrmaosta devět a Kulič pět gólů. Za Slavii 
nejvíce gólů nastříleli Petr Janda a Zbyněk Pospěch, oba se trefili třikrát. Janda 
však letos v lednu přestoupil do tureckého Antalyaspor Kulübü.
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Bilance vzájemných ligových utkání Boleslavi se Slavií

Podzim  2004  Mladá Boleslav  – Slavia Praha  1:1 
Jaro   2005 Slavia Praha – Mladá Boleslav  2:2 
Podzim  2005  Slavia Praha – Mladá Boleslav  2:1 
Jaro   2006 Mladá Boleslav – Slavia Praha  4:1 
Podzim  2006  Mladá Boleslav – Slavia Praha  1:3 
Jaro  2007 Slavia Praha – Mladá Boleslav  1:1 
Podzim  2007  Slavia Praha – Mladá Boleslav  1:1 
Jaro  2008 Mladá Boleslav – Slavia Praha  0:2  
Podzim  2008  Mladá Boleslav – Slavia Praha  0:0
Jaro  2009 Slavia Praha - Mladá Boleslav  3:3 
Podzim  2009   Slavia Praha – Mladá Boleslav  1:1 
Jaro  2010 Mladá Boleslav – Slavia Praha  0:1
Podzim  2010   Slavia Praha – Mladá Boleslav  1:0 
Podzim  2010   Mladá Boleslav – Slavia Praha  3:1 
Podzim  2011   Slavia Praha – Mladá Boleslav  1:1 110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Nový interaktivní webový portál Výletníci Online Vám přináší 
atraktivní pobytové balíčky služeb, které nikde jinde nenajdete. Vše za bezkonkurenční ceny. 

Jste sportovec, romantik nebo dobrodruh? Máte rádi historii, kulturu nebo přírodní krásy? 
Z nabídky portálu si vybere naprosto každý. Stačí naše webové stránky navštívit a balíček dle Vašich 

představ najít krátkým zadáním kritérií, která vyhovují právě Vám. 
Celá rezervace je velmi rychlá a jednoduchá, nemusíte nikam chodit, 

probíhá online z pohodlí Vašeho domova.

chtěli byste se o vašem cíli dozvědět více? 
Na našem webovém portálu naleznete také informace nejen o hotelu a jeho balíčku služeb, 

ale také o oblasti, či destinaci, ve které se daný hotel nachází. 
Tipy na výlety Vás tedy zcela jistě neminou.

A pozor, chystáme novinky …… 
Připravovanou novinkou k 1.12.2011 jsou zvýhodněné lyžařské balíčky v Česku a na Slovensku, 

a exklusivně pobytové balíčky na zápasy Kontinentální hokejové ligy, hrané na Slovensku, KHL!!!!!  

Poznávejte krásy Čech, Moravy a Slovenska s Výletníky.    
www.vyletnicionline.cz

1. cena - VÝLET DO HISTORIE | 2 osoby, 2 noci
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní | dobová večeře při svíčkách, lahev vína | pro-
hlídka Státního zámku Sychrov a zámecké zahrady | prohlídka Klenotnice | piknik v dobo-

vých 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

POLOČASOVÁ SOUTĚŽ

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi



8

Reprezentační nováček 
Zahustel řádil v Rumunsku

Pro přípravné utkání v Rumunsku jedna-
dvacetiletých reprezentantů trenér Jakub 
Dovalil nominoval dva mladoboleslavské 
fotbalisty, útočníka Jana Chramostu a zá-
ložníka Ondřeje Zahustela. Oba hráli jen 
první poločas. V něm se však rozhodlo  
o konečném výsledku utkání Rumunsko 
U21 – Česko U21 0:3. A dvěma góly k tomu 
přispěl Ondřej Zahustel. Na rozdíl od repre-
zentačně ostříleného Chramosty nastoupil 
Zahustel ke svému prvnímu reprezentač-
nímu utkání za jednadvacítku. Trémou vů-
bec netrpěl, neboť v 5. a 19. minutě skó-
roval, třetí gól ještě před přestávkou přidal 
Lecjaks. 

Sestava ČR U21: Štěch (46. Koubek) 
- Čmovš, Kalas, Frydrych (46. Novák), 
Lecjaks - Kopic, Hušbauer (65. Folprecht), 
Darida (46. Pavelka), Zahustel (46. Navrátil) 
- Wágner, Chramosta (46. Hála). 

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Kulič, Miller i Rolko prodloužili smlouvy
v průběhu února se vedení FK Mladá Boleslav 
domluvilo se třemi oporami prvoligového kádru, 
Markem Kuličem, Miroslavem Millerem a Adrianem 
Rolkem, na ročním prodloužení profesionálních 
kontraktů, které jim platily do konce letošního 
června.

Šestatřicetiletý kapitán prvoligového mužstva MAReK 
KuLIČ je nespornou osobností nejen mladoboleslav-
ského fotbalu, ale i celé Gambrinus ligy. V ní dosud ode-
hrál 356 utkání a nastřílel 86 gólů. Český reprezentační 

dres oblékl dvanáctkrát a dal v něm tři góly.
Odchovanec hradeckého fotbalu prošel Bohdančí, 
Drnovicemi, Příbramí, Českými Budějovicemi, Mladou 
Boleslaví a Spartou Praha. Do FK Mladá Boleslav poprvé 
přestoupil v létě 2005 z Českých Budějovic. Po roce  
a půl odešel do pražské Sparty. Od června 2009 hraje 
opět za Mladou Boleslav.

Třiatřicetiletý stoper ADRIAN ROLKO fotbalově vyrostl 
také v Hradci Králové, odkud do Mladé Boleslavi pře-
stoupil v létě 2006. Od té doby v mladoboleslavském 

dresu odkopal 131 mistrovských utkání v Gambrinus 
lize (před tím za Hradec jen 22). Soupeřovy brankáře 
překonal desetkrát. 

Jednatřicetiletý brankář MIROSLAV MILLeR přišel  
z pražské Admiry do tehdy druholigové Mladé Boleslavi 
v lednu 2001. Znamená to, že v našem klubu letos načal 
dvanáctý rok bez přerušení. V Gambrinus lize odchy-
tal celkem 170 utkání, všechny za FK Mladá Boleslav. 
Podílel se na boleslavském postupu z druhé do první ligy 
i opakovaných působeních v evropských pohárech. 



1110

FILLo: FotBaLově Mě 
v letošní zimě mediálně sledovanou rošádou na přestu-
povém trhu byl příchod Martina Filla z viktorie Plzeň na 
hostování do Mladé Boleslavi a zároveň přestup václava 
Procházky opačným směrem. oba hráči, Martin Fillo  
i václav Procházka jsou odchovanci plzeňského klubu. 

Martin Fillo se narodil v únoru 1986 v západočeské Plané. 
Do fotbalového míče začal kopat v Sokole Košutka, ale 

záhy už v žákovském věku působil v FC Viktoria Plzeň. 
„V Plzni mě fotbalově vypiplal pan Žaloudek, který mě 
trénoval pět let,“ hrdě prohlásil Martin Fillo. O osobním 
kouzle trenéra malých plzeňských fotbalistů ví celá Česká re-
publika přičiněním Pavla Nedvěda, laureáta Zlatého míče pro 
nejlepšího evropského fotbalistu, jenž trenéra Žaloudka ozna-
čil za strůjce svých fotbalových úspěchů. 
„U pana Žaloudka nebylo od rána do 
večera nic jiného, než škola a fotbal. 
Choval se k dětem jako k dospělým 
a snažil se nám vštípit profesionální 
přístup k fotbalu. A také v nás pěs-
toval lásku k fotbalu. Říkal nám, 
že jestli toužíme po tom, aby z nás 
něco bylo, musíme neustále tréno-
vat. Každý den jsme trénovali před 
školou i po škole. Jemu vděčím za 
fotbalové základy a díky němu jsem 
to dotáhl až do ligy.“

Martin Fillo v nejvyšší tuzemské lize debutoval v plzeňském 
dresu na jaře 2004, kdy mu bylo osmnáct let. V lednu 2005 
odešel z Plzně na zkoušku do AC Sparta Praha. I když uspěl, 
vrátil se do  Plzně. „Neměl jsem ve Spartě jistotu, že 
budu pravidelně hrát. A taky jsem chtěl dokončit střední 
školu,“ vysvětlil nečekané rozhodnutí, proč místo angažmá  
v předním českém klubu zůstal v tehdy druholigové Plzni. 
O tři roky později však západočeskou metropoli opustil. Už 
jako hotový absolvent plzeňského sportovního gymnázia se 
v lednu 2008 upsal norskému klubu Viking Stavanger. „V té 

době už jsem si více věřil a německý 
trenér, který se na mě byl opakovaně 
podívat, mě měl za posilu číslo jedna 
a tak jsem mu věřil, že mě v cizím 
prostředí podrží.“ 
Věřil si mimojiné také proto, že k pů-
sobení v osmnáctiletém reprezentač-
ním výběru pod trenérem Michalem 
Bílkem přidal účast na evropském 
šampionátu jednadvacetiletých v roce 
2007. Tehdejším trenérem Lvíčat byl 
Ladislav Škorpil a Fillovým spoluhrá-
čem mladoboleslavský Jan Kysela.

V Norsku žil a hrál fotbal více než tři roky. „Velký zážitek  
a velká zkušenost. Nic jsem o Norsku nevěděl a úplně po-
prvé se tam jel podívat na tři dny. Viděl jsem nádherný 
stadion, prohlédl si zázemí a rozhodl se k přestupu. Udělal 
jsem dobře. Na každý zápas bylo plné hlediště, fandové 
byli trpěliví a i když nám to někdy nešlo, fandili nám.“
A co nefotbalové Norsko?
„Seznámil jsem se tam se spoustou lidí, s nimž jsem 
dodnes v kontaktu a navštívil jsem spoustu míst, napří-
klad města Oslo a Bergen, nebo jedinečné přírodní rarity. 
Nejkouzelnější z nich jsou Kjerag a Preikestolen.“
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Kjerag je vlastně 
balvan zachycený 
v bezmála tisí-
cimetrové výšce 
mezi dvěma ská-
lami. Místo je 
hojně navštěvo-
vané domácími 
i zahraničními 
turisty a také 
vyznavači jun-
pingu. 

Preikestolen (česky Kazatelna) je vyhlíd-
ková plošina na skalním bloku v šesti stech 
metrech nad hladinou mořského fjordu. 
Patří k nejnavštěvovanějším přírodním pa-
mátkám Norska.
Ve třetím roce norského angažmá Viking 
Stavanger propustil německého trenéra, 
který si Filla přivedl, a postupně rozprodal 
všechny zahraniční fotbalisty. „Mezi mla-
dými Nory jsem zůstal jediným cizincem, 

přestali jsem usilovat o evropské poháry 
a tak když se ozvala Plzeň, bez velkého 
rozmýšlení jsem se vrátil,“ vysvětlil 
Martin Fillo konec norské anabáze.
Ve Viktorii Plzeň pod trenérem Vrbou se 
však nečekaně těžko prosazoval do sestavy. 
„Za rok jsem jenom ve dvou zápasech 
nastoupil od začátku. Těžce se mi kouše, 
že jsem se v Plzni neprosadil,“ přiznal. 
A tak v letošní zimě využil nabídky Mladé 
Boleslavi. „Šel jsem do Boleslavi rád. 
Dohodl jsem se na hostování pro jarní 
sezónu a momentálně neřeším, co bude 
za tři měsíce. Soustřeďuji se na každý 
zápas, abych ho odehrál co nej-
lépe. Pro mě je 
důležité abych 
hrál a vyhrávali 
jsme. Osobně 
budu spokojený, 
když se Mladá 
Boleslav dostane 

do evropského poháru 
a já na jaře odehraji 
všechny zápasy.“ 
Martin Fillo je mezi fot-
balisty velká rarita zá-
libou v četbě. „Jsem 
velký čtenář,“ tvrdí 
o sobě a dodává, že 
čte romány nejen v 
českém, ale i v an-
glickém jazyce. S 
výběrem dá na man-
želku a její rodiče. Mezi oblíbenými autory 
vyjmenoval například brazilského Paolo 
Coelho, švédského Stiga Larssona či brit-
ského Irvine Welshe. Když nehraje fotbal 
a nečte knížku, věnuje se rodině, to zna-
mená přítelkyni Dáše, tříměsíčnímu synkovi 
Nikolasovi a psu rasy Jack Russel pojmeno-
vaným hezky česky Špunt.

vypIpLaL tREnéR ŽaLoudEk

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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MÓDNÍ 
GILOTINA 

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Vyhlášení Ankety Fotbalista roku 2011 se konala ve stejný den 
jako Sportovec mladoboleslavska.

Na obou akcích byli vidět zajímavé róby. 
Sice to nebylo jako na plese v Opeře, ale musím říct, 

že pánům jako je Horváth, Ryba, Čech a Krejčí 
to slušelo a dali si na oblečení záležet.

Za předváděné výkony si ceny jistě zaslouží a ode mě dostávají plný počet!

No a příště by jsme mohli hodnotit „outfit“ jejich partnerek 

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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FANDA BOLEK

Jistě jste si všimli, jak se někteří fanoušci Baníku 
Ostrava ohradili vůči nařčení, že jsou rváči, hulváti 
a vypatlané hlavy bez vztahu k fotbalu. „Skutečný 
fanoušek Baníku nedělá bordel, to jenom pár pu-
berťáků vyvádí a dělá nám ostudu,“ zní z Ostravy.
Kdo však před dvěma týdny na vlastní oči viděl 
sektor vyhrazený ostravským fanouškům v Mladé 
Boleslavi, je jiného mínění. Nepříčetně vyvádějící 
dav vůbec nešel oddělit na opravdové a nežádoucí 
fandy. Ostravští návštěvníci mladoboleslavského 
Městského stadionu tvořili jednu hordu násilníků, 
která nešla zkrotit jinak, než mimořádnými policej-
ními prostředky. Jen tak mimochodem - z pohledu 
naštvaného laika nepochopitelně ohleduplnými 
a mírnými. „Měli dostat takovou nakládačku, aby 
sem už příště raději nejezdili,“ mínil hlas lidu.
Ovšem, my všichni, kteří máme rádi fotbal, si 
uvědomme, že podobně jako vnímáme příz-
nivce Baníku Ostrava jednoduchou optikou po-
hledu, vnímá tuzemská společnost celé fotbalové 
prostředí. 
Po televizním zpravodajství marně skutečný fa-
noušek fotbalu vysvětluje, že se nechodí na hřiště 
rvát, ale bavit se z povedených akcí a parádních 
gólů. Například takových, jaký dal do ostravské 
branky Kúdela po předchozím ťukesu na jeden 
dotyk. To byla akce hodná bílého baletu, neboť si 
jistě vybavíte, že Boleslavští hráli celí v bílém jako 
Real Madrid. Fillo, Chramosta, Kulič a Kúdela se  
v tu chvíli lišili od madridských hvězd jenom výšemi 
platů. 
Za normálních okolností by tato gólová akce byla 
ozdobou fotbalového zpravodajství. Ale nebyla, ne-
boť ji přehlušily nefotelové události, jež vyvolaly pře-
rušení zápasu. A tak ve všech  zprávách jste se  
o fotbale Mladá Boleslav – Baník Ostrava dozvěděli 
především o rvačkách v hledišti, ale o parádním 
góle minimum.
A to je přesně to, co spolu s hulváty škodí fotbalu 
nejvíce. 
 Váš fanda Bolek

FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav
sobota 10. března, start 19,30 hodin 

Cena zájezdu 130 Kč, členové fan klubu 100 Kč
v ceně doprava Mladá Boleslav – Liberec – Mladá Boleslav
vstupenka na utkání
odjezd autobusů od hlavní brány Městského stadionu v 18,00 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 9. března 12,00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo LIBEREC

JEDEME DO 
LibErcE !!

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Při ligovém startu se povedl jen poločas

Na úvodním utkání jarního programu 
Gambrinus ligy FK Mladá Boleslav – FC 
Baník Ostrava 2:1 ulpěla kaňka řádění 
příznivců ostravského klubu. Kvůli nim 
rozhodčí Kovařík na začátku druhé půle 
přerušil utkání na čtvrt hodiny. V té době 
Boleslavští vedli 2:0 proměněnou pe-
naltou Kuliče a gólem Kúdely po parádní 
kombinační akci ve stylu madridského 
Realu. Vynucená pauza Boleslavským 
neprospěla, naopak Ostravské vyhecovala  
k aktivitě, kterou zužitkovali gólem Tomáše 
Marka deset minut před koncem. Tři body 
však zůstaly v Mladé Boleslavi. Utkání se 
hrálo 106 minut.
Sestava FK Mladá Boleslav proti 
Baníku ostrava: Miller – Kalina, Rolko, 
Dimitrovski, Šírl – Ščuk, Kúdela – 
Zahustel, Kulič (83. Štohanzl), Fillo (104. 
Janíček) – Chramosta (98. Jakub Mareš).
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Špatně začali, dobře skončili

Při utkání hraném v nedělním dopoledni  
FK Viktoria Žižkov – FK Mladá Boleslav 1:2 
zaspali boleslavští fotbalisté začátek a v už  
v první minutě inkasovali gól od Sivriče. 
Manko doháněli celý první poločas. Těsně 
před přestávkou se pěkně k pravé tyči tre-
fil Ščuk ranou ze dvaceti metrů. Vítězný gól 
dal v 70. minutě Kúdela po Marešově centru. 
Přestože měli Boleslavští několik dalších vý-
tečných střeleckých příležitostí, tři body v du-
elu s beznadějně posledním mužstvem brali 
za těsnou jednogólovou výhru.
Sestava FK Mladá Boleslav proti viktorii 
Žižkov: Miller – Kalina, Rolko, Dimitrovski, 
Šírl – Kúdela, Ščuk (67. Janíček) – Zahustel 
(64. Mareš), Kulič, Fillo – Chramosta (84. 
Štohanzl). 
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Prezident dufek Pochválil Policisty 
a Pořadatele

Disciplinární komise FAČR se zabývala nepří-
četnostmi příznivců ostravského klubu při utkání 
17. kola Gambrinus ligy FK Mladá Boleslav – FC 
Baník Ostrava. Na své jednání přizvala zástupce 
obou klubů a pokud padl nějaký verdikt, stalo se 
tak až po uzávěrce textů pro tento zpravodaj.
„Pečlivě jsme vyhodnotili záznamy z kamer, 
zpracovali hodnocení celé události a průběžně 
sledovali stavy zraněných pořadatelů,“ uvedl ma-

nažer klubové komunikace Jiří Koros. Zdůraznil, 
že všichni z vedení klubu si velice cení pomoci 
všech složek integrovaného záchranného sys-
tému. „Zejména policisté si s přesilou často opi-
lých a agresivních ostravských násilníků rychle 
poradili,“ dodal Jiří Koros. 
„Děkuji státní policii za opravdu profesionální vý-
kon a také všem pracovníkům agentury, městské 
policie a hasičům za zvládnutí závažné situace,“ 

řekl prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek. 
Podle něho byla přesila agresivních fanoušků 
obrovská a těžko by si se vzniklou mimořádnou 
situací někdo jiný poradil lépe. „Policie odvedla 
velký kus dobré práce, obdivuji každého, kde se 
takovému zuřícímu davu postaví čelem a za-
sáhne,“ poděkoval odvážným policistům Josef 
Dufek. 
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Pohár České pošty 
místo Ondrášovka cupu

Program odloženého osmifinále
Středa 7. března od 17.15 hodin: FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav
Středa 14. března od 15,30 hodin: FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň

Čtvrtfinále Poháru České pošty 
Středa 21. března FK Mladá Boleslav/FC Viktoria Plzeň – AC Sparta Praha
                            SK Dynamo České Budějovice – FK Baumit Jablonec
                            SK Sigma Olomouc – FC Baník Ostrava
                            FK Teplice – FC Slovan Liberec

Středa 28.března AC Sparta Sparta – FK Mladá Boleslav/FC Viktoria Plzeň
                            FK Baumit Jablonec - SK Dynamo České Budějovice
                            FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc
                            FC Slovan Liberec - FK Teplice

Semifinále ve středu 11. dubna, odveta 18. dubna.

Finále ve středa 2. května.

Tuzemská pohárová soutěž uprostřed svého programu změnila titulárního spon-
zora a tím pádem logicky i oficiální název. Na podzim 2011 ještě ondrášovka 
cup a od letošního února Pohár České pošty. obhájce pohárové trofeje FK Mladá 

Boleslav se v nejbližším týdny střetne o postup do čtvrtfinále s úřadujícím čes-
kým mistrem Fc viktoria Plzeň.
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PřeTradiční anketa Boleslavského deníku, v níž čtenáři hlasují  
o nejlepší sportovce Mladoboleslavska, potvrdila dominantní po-
stavení FK Mladá Boleslav. Jeho osobnosti obsadily první příčky  
v hodnocení uplynulého roku 2011.
Slavnostní večer s vyhlášením oficiálních výsledků se konal  
v pondělí 27. února večer v mladoboleslavském Domě kul-
tury. Za rok 2011 jsou Jan Chramosta nejlepším jednotlivcem, 
Lukáš Opiela nejlepším cizincem, Josef Eliáš nejlepším talen-
tem, Milan Pechanec nejlepším trenérem a Marek Kulič hvězdou 
Boleslavského deníku. Prvoligové mužstvo FK Mladá Boleslav vy-
hrálo v kategorii kolektivů.

Fotbalisté jsou nejlepšími 
sportovci mladoboleslavska
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Mladší dorostenci FK Mladá Boleslav U17 pod vedením trenéra 
Martina Mrvíka v deseti přípravných utkáních v průběhu ledna  
a února se sedmkrát radovali z výhry, pouze dvakrát prohráli a jednou 
remizovali. Pilně trénovali střelbu a v zimních zápasech dosáhli vyso-
kého průměru 3,9 gólů na jedno utkání. 

Přípravná utkání FK Mladá Boleslav U17 v zimě 2012
FK MB – Slovan Liberec      6:0
FK MB  - KosmonosyU19    4:2 
FK MB -  Bohemians 1905   2:3 
FK MB -  Trutnov                 6:4 
FK MB  - Hradec Králové     3:2 
FK MB – Baumit Jablonec    4:0
FK MB  - Dukla Praha           4:5

Sedmnáctiletým dorostencům 
to v zimě střílelo

FK MB  - Slovan Varnsdorf  4:1 
FK MB  - Pardubice              5:1 
FK MB – Baník Most            1:1

Přehled střelců zimních gólů FK Mladá Boleslav U17: 
6 - Hodač, Lacek, 5 - Zemánek, Martínek, 3 – Kozma, Holeček, 
Horváth, 2 – Razák, Bora, Kateřiňák, 1 – Kocourek, Kubelka. 

Do zahájení mistrovské soutěže jim zbývají ještě dva týdny. Podle 
slov trenéra Martina Mrvíka má kádr FK Mladá Boleslav U17 kva-
litu a odhodlání na boj o mistrovský titul. K němu je však cesta 
dlouhá. Začne v sobotu 17. března v Horních Počernicích proti do-
rostencům Viktorie Žižkov. Doma se poprvé představí až v neděli 
25. března proti Kolínu. 

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

Starší dorostenci FK Mladá Boleslav U19 pod vedením trenéra Jiřího 
Saňáka v deseti zimních přípravných zápasech polovinu sehráli  
s dospělými a další dva s juniorskými týmy. Přestože nastupovali vět-
šinou Proti starším fotbalistům, tak šestkrát vyhráli, třikrát prohráli  
a jednou remizovali. Nejproduktivnějším hráčem byl Mehanovič, rodák  
z bosenské Srebenice, jenž nastřílel sedm gólů.

Přípravná utkání FK Mladá Boleslav U19 v zimě 2012 
Slavoj Vyšehrad (muži) – FK MB    0:3                         
FK MB – Motorlet Praha                  3:1
Čižová (muži) - FK MB                    0:2
Dvůr Králové (muži) – FK MB        2:1 
Slovan Liberec”B” - FK MB           3:3
FK MB – Dukla Praha                       2:1 

Starší dorostenci už začali 
mistrovskou sezónu

Baumit Jablonec”B” - FK MB.         1:3  
Pěnčín Turnov (muži) - FK MB       2:1
Ústí nad Orlicí (muži) - FK MB       3:1
Hradec Králové - FK MB                 1:6 

Střelecká tabulka zimní přípravy družstva FK Mladá Boleslav 
U19: 7 – Mehanovič, 4 – Mižič, Klobása, Vraštil, 2 - Prieložný, 
Láncz, 1 – Eliáš, Hošťálek. 

Nejvyšší celostátní dorostenecká liga začala jarní sezonu tento 
víkend. Boleslavští hráli včera ve východočeské Ohrazenici 
proti Pardubicím. Domácí utkání o body FK Mladá Boleslav – FC 
Tescoma Zlín hrají již v pátek 9.března od 14,30 hodin v areálu 
Městského stadionu.
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Slavia – Bohemians 1905 0:2

Olomouc – Dukla   0:0

Ml. Boleslav – Jablonec 0:0

Sparta – Č.Budějovice 4:2

Teplice – Ostrava 4:3

Příbram – Slovácko 3:2

Liberec – Plzeň 2:2

Žižkov – H.Králové 0:1

GAMBRINUS LIGA 2011/2012
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Plzeň – Bohemians 1905 4:1 1:2

Č.Budějovice – Dukla 3:2 2:4

Slavia – Liberec 1:3 1:2

Žižkov – Příbram 1:2 1:2

H.Králové – Teplice 3:2 3:0

Slovácko –  Ml. Boleslav 1:0 0:1

Ostrava –  Olomouc 0:0 0:3

Jablonec - Sparta 2:4 1:2 17
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Bohemians 1905 – Jablonec 1:2 0:5

Ml. Boleslav –  Ostrava 2:1 4:1

Olomouc – Č.Budějovice 0:0 2:1

Sparta – Slovácko 1:0 2:0

Teplice – Plzeň 3:4 0:2

Liberec – H.Králové 3:1 3:0

Příbram – Slavia 0:0 1:3

Dukla - Žižkov 3:0 0:1 18
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Č.Budějovice – Bohemians 1905 3:1 1:2

Žižkov – Ml. Boleslav 1:2 0:2

Plzeň – Dukla 1:1 4:2

Ostrava – Jablonec 2:2 0:4

Liberec – Příbram 2:0 3:2

Slavia – Teplice 0:0 0:0

Slovácko – Olomouc 0:1 1:1

H.Králové – Sparta 1:0 0:1 19
.ko

lo 
3.

3.
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Jablonec - Č.Budějovice 5:1

Ml. Boleslav – Slavia 1:1

Bohemians 1905 – Ostrava 1:0

Dukla – Slovácko 0:1

Sparta – Plzeň 2:0

Příbram – H.Králové 1:0

Olomouc – Žižkov 2:2

Teplice - Liberec 2:0
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Žižkov – Sparta 1:4

Plzeň - Olomouc 3:2

Liberec – Ml. Boleslav 4:1

Příbram – Teplice 1:2

Ostrava – Č.Budějovice 0:0

Slavia – Jablonec 0:4

H.Králové – Dukla 0:4

Slovácko - Bohemians 1905 1:1 21
.ko

lo 
17

.3
.2

01
2 

| 7
.ko

lo 
17

.9
.2

01
1

Ml. Boleslav – Příbram 0:2

Sparta – Ostrava 2:0

Č.Budějovice – Slovácko 0:2

Jablonec – Plzeň 2:4

Bohemians 1905 – H.Králové 0:2

Dukla – Slavia 0:0

Teplice – Žižkov 1:0

Olomouc -  Liberec 1:1 22
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Liberec – Bohemians 1905 1:1

Příbram - Dukla 1:2

H.Králové – Ml. Boleslav 1:1

Žižkov – Jablonec 1:3

Plzeň – Č.Budějovice 0:0

Slovácko – Ostrava 1:0

Teplice – Olomouc 0:1

Slavia - Sparta 0:3 23
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Jablonec – Slovácko 0:1

Ostrava – Plzeň 1:1

Č.Budějovice – H.Králové 0:0

Olomouc - Slavia 0:1

Ml. Boleslav – Teplice 3:1

Bohemians 1905 – Žižkov 1:0

Dukla – Liberec 2:1

Sparta – Příbram 3:0
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Ml.Boleslav – Olomouc 1:1

Liberec – Sparta 3:0

Dukla – Bohemians 1905 0:0

Příbram – Jablonec 1:5

Teplice – Č.Budějovice 1:1

H.Králové – Ostrava 0:1

Plzeň – Slovácko 3:1

Slavia – Žižkov 0:1 25
.ko

lo 
13
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11 Jablonec – Dukla 3:1

Žižkov – Plzeň 1:4

Slovácko – H.Králové 1:0

Č.Budějovice – Slavia 0:2

Bohemians 1905 –  Ml. Boleslav 0:2

Ostrava – Liberec 2:3

Olomouc – Příbram 1:4

Sparta – Teplice 1:0 26
.ko

lo 
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20
11 Ml. Boleslav – Sparta 3:0

Olomouc – Bohemians 1905 1:1

Teplice – Jablonec 1:0

Příbram – Č.Budějovice 1:4

Dukla – Ostrava 2:1

Slavia – Slovácko 3:1

H.Králové – Plzeň 0:5

Liberec – Žižkov 4:1 27
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1 Jablonec – H.Králové 0:0

Plzeň – Slavia 1:2

Ostrava – Žižkov 3:0

Č.Budějovice – Liberec 0:4

Dukla – Ml. Boleslav 1:3

Bohemians 1905 – Příbram 0:3

Slovácko – Teplice 1:2

Sparta – Olomouc 1:0

28
.ko

lo 
5.

5.
20

12
 | 1

4.
ko

lo 
19

.1
1.

20
11

Sparta – Bohemians 4:0

Teplice – Dukla 0:0

Olomouc - Jablonec 0:2

Ml. Boleslav – Plzeň 2:3

Žižkov – Č.Budějovice 0:1

Příbram – Ostrava 2:0

Liberec – Slovácko 2:1

Slavia – H.Králové 1:1 29
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lo 
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Ostrava – Slavia 0:0

Slovácko – Žižkov 1:0

Jablonec – Liberec 2:2

Plzeň - Příbram 1:2

Č.Budějovice – Ml. Boleslav 1:3

Bohemians 1905 – Teplice 0:2

H.Králové – Olomouc 2:0

Dukla – Sparta 0:0

GAMBRINUS LIGA PO 18. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. AC Sparta Praha 18 14 1 3 34:13 43

2. FC Slovan Liberec 18 12 4 2 43:20 40

3. FC Viktoria Plzeň 18 10 4 4 43:26 34

4. FK Mladá Boleslav 18 10 4 4 31:19 34

5. FK Baumit Jablonec 18 9 4 5 42:21 31

6. 1. FK Příbram 18 9 1 8 28:30 28

7. FK Teplice 18 7 4 7 21:23 25

8. Dukla Praha 18 6 6 6 24:21 24

9. 1. FC Slovácko 18 7 2 9 16:20 23

10. SK Slavia Praha 18 5 7 6 15:20 22
11. FC Hradec Králové 18 6 4 8 15:23 22

12. Bohemians 1905 18 5 4 9 14:32 19

13. Dynamo České Budějovice 18 4 5 9 20:33 17

14. SK Sigma Olomouc (-9 b.) 18 4 8 6 16:20 11

15. FC Baník Ostrava 18 2 5 11 15:31 11

16. FK Viktoria Žižkov 18 2 1 15 11:36 7
20 110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Junioři začnou hrát o body za týden

už v minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali, že tým FK Mladá Boleslav“B“ 
vyhrál Vyšehrad cup 2012, ačkoliv tehdy do skončení zimního turnaje ještě scházelo 
sehrát pár duelů. 
V posledním utkání turnaje Kunice – FK Mladá Boleslav“B“ 3:3 boleslavští remízou udr-
želi neporazitelnost a po zásluze od pořadatelů převzali trofej pro vítěze. Za Boleslavské 
se střelecky prosadili Wojnar, jenž se trefil dvakrát, a David Šťastný. 
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Kunicím: Jakubov – Honc, Tvrdý, M. Šťastný (46. 
Mižič), Boček – Rozsíval, Wojnar – D. Šťastný, Horák, Kozma – Schubert. 
Trenér FK Mladá Boleslav“B“ Milan Pechanec byl s úrovní posledního utkání na vyše-
hradském turnaji spokojený: „Narazili jsme na zkušeného protivníka a k vidění bylo dost 
fotbalově zdařilých momentů. Zkoušeli jsme hrát na brejky, a to nám vcelku vycházelo, 
takže remíza je spravedlivá.“ Jeho kunický protějšek Zdeněk Hašek uznal kvalitu bole-
slavské juniorky, když prohlásil: „Vyhrála turnaj zaslouženě.“

Další příprava juniorů, tentokrát proti diviznímu soupeři, 1.FC Nová Paka - FK Mladá 
Boleslav„B“ 1:4, byla opět bohatá na góly, kterých však více nastříleli Boleslavští. Skóre 
začal v 17. minutě Táborský. Potom se ve druhém poločase dvakrát v rozpětí pěti minut 
prosadil Horák a deset minut před koncem skóroval Schubert. Boleslavští měli spousty 
příležitostí, výhra mohla být větší, než jen o tři góly.
Sestava FK Mladá Boleslav„B“ proti Nové Pace v I. poločase: Kanaval – Rozsíval, 
Charuza, M. Šťastný, Táborský – Dudka, Brunclík – Honc, Wojnar, Bořil – Bulut.
Sestava FK Mladá Boleslav„B“ proti Nové Pace v II. poločase: Kanaval – Boček, Šimek, 
Borovička, Tvrdý – Dudka, Sedláček – Wojnar, Táborský, Horák – Schubert.

Poslední přípravné utkání, čili generální zkoušku na mistrovskou sezónu ČFL si mladobo-
leslavská juniorka naplánovala na dnešní dopoledne proti přednímu týmu středočeského 
přeboru FK Dobrovice. A o body hraje za týden na domácím hřišti v sobotu 10. března od 
10,15 hodin proti předposlednímu Písku.

21110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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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

YetiFresh_ad_210x297.indd   1 22.7.11   11:19


