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Současný fotbal v Mladé Boleslavi existuje v součin-
nosti dvou základních subjektů - občanského sdru-
žení FK Mladá Boleslav a akciové společnosti FK Mladá 
Boleslav. Občanské sdružení FK Mladá Boleslav zabez-
pečuje činnost všech mládežnických družstev za pomoci 
tří významných finančních zdrojů. Těmi jsou město Mladá 
Boleslav, Fotbalová asociace České republiky a akciová 
společnost FK Mladá Boleslav, která má na starosti zdejší 
profesionální fotbal. 
Pro mladoboleslavský fotbal je občanské sdružení  
FK Mladá Boleslav velmi důležité, dovoluji si tvrdit, že 
mnohem důležitější, než si veřejnost včetně pravidelných 
i občasných návštěvníků utkání Gambrinus ligy a České 
fotbalové ligy dovede představit. Byla bych ráda, kdyby 
fandové FK Mladá Boleslav dokázali projevit svoji přízeň 
i při střetnutích žákovských a dorosteneckých družstev. 
Zasloužili by si to mladí hráči v mladoboleslavských dre-
sech i jejich trenéři. 
Vím, že podmínky pro fotbal jsou v našem klubu velmi 
dobré. A kdo z mladých je pro svůj talent patřičně využije, 
prosadí se. Přeji všem mladým fotbalistům, ať dosáhnou 
vysněných cílů. A samozřejmě přeji úspěch i ligovým hrá-
čům, vždyť jejich vítězství jsou radostí nás všech, i těch, 
kteří k nim dnes vzhlížejí jako ke svým vzorům a kteří  
v jejich sportovních úspěších budou jednou pokračovat. 

Jana Veselá,
ekonomka FK Mladá Boleslav a.s.,
předsedkyně správní rady občanského sdružení 
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 4 0 27 0
27 Miroslav Miller 1980 24 0 176 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 9 1 162 11
4 Adrian Rolko 1978 26 2 175 11
5 Tomáš Janíček 1982 24 0 159 5
6 Václav Kalina 1979 14 1 135 8
7 David Brunclík 1985 5 1 66 3

13 Vladimir Dimitrovski 1988 6 0 25 1
25 Radek Šírl 1981 23 0 86 4

Záložníci
3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3

11 Ondřej Kúdela 1987 23 5 118 8
15 Jan Štohanzl 1985 23 1 138 12
17 Jasmin Ščuk 1990 17 2 20 2
18 Daniel Dudka 1990 1 0 5 0
20 Jan Kysela 1985 17 0 141 14
21 Ondřej Zahustel 1991 17 6 23 6
23 Martin Fillo 1986 20 1 110 21
30 Petr Wojnar 1989 11 1 31 1
33 Lukáš Opiela 1986 9 1 124 4

Útočníci
8 Ivo Táborský 1985 7 0 133 17
9 Jakub Mareš 1987 22 5 128 22

10 Marek Kulič 1975 23 6 364 87
14 Jan Bořil 1981 13 0 24 0
19 Jan Chramosta 1990 27 9 85 27
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

24 Marek Čech 1976 12 0 70 0
33 Roman Pavlík 1976 13 0 121 0

Obránci
4 Tomáš Hájovský 1982 2 0 36 4
8 David Limberský 1983 26 1 177 14

14 Radim Řezník 1989 15 0 107 2
15 František Ševinský 1979 17 0 161 8
21 Václav Procházka 1984 17 2 197 12
27 František Rajtoral 1986 26 2 196 21
28 Marián Čišovský 1979 24 5 24 5

Záložníci
6 Václav Pilař 1988 22 7 50 10
7 Petr Trapp 1985 9 0 129 8

10 Pavel Horváth 1975 26 3 362 72
11 Milan Petržela 1983 24 6 210 25
13 Tomáš Berger 1985 20 2 20 2
16 Vladimír Darida 1990 19 3 23 3
26 Daniel Kolář 1985 26 6 184 40

Útočníci
5 Michal Ďuriš 1988 26 6 49 9
9 Tomáš Wágner 1990 25 7 66 15

17 Jakub Hora 1991 11 0 39 2
23 Marek Bakoš 1983 25 15 74 31

Realizační tým:  hlavní trenér Pavel Vrba, asistent trenéra Karel Krejčí, asistent trenéra  Josef Čaloun, 
vedoucí mužstva Miroslav Jedlička, lékař MUDr. Petr Zeman, masér Zdeněk Sláma, kustod  Václav 
Rada

Číslo zpravodaje:
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FC Viktoria Plzeň  

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Mladoboleslavský trenér Miroslav 
Koubek měl před dnešním utká-
ním trochu zkomplikovaný výběr 
hráčů pro základní sestavu. Ke zra-
něným Kalinovi (sval) a Zahustelovi 
(operace kolena) přibyli z utkání na 
Julisce vykartovaní Fillo a Šírl. 

„Jsou to hráči základní sestavy a do zá-
pasu jdeme bez nich citelně oslabení.“ 

? Jistě vás uspokojilo, že mužstvo podobně jako na podzim 
zvládlo i na jaře bez ztráty pražský trojboj, když vyhrálo nad 
Bohemians, Spartou a Duklou?
„Bilance je to až pozoruhodná, což platí o všech zápasech s pražskými 
kluby. Z nich jsme remizovali jenom na Slavii, jinak jsme všechno vy-
hráli. Když by se liga hrála jenom s Prahou, tak by to pro nás bylo dobré.“

? Po Dukle jste dal hráčům dva dny volna, co jste tím sledoval?
„Dva dny volna dostali teprve podruhé v sezóně. Chtěl jsem, aby nabrali 
psychické síly před závěrečným programem, ve kterém tři zbývající li-
gové zápasy hrajeme v jednom týdnu. Po dnešním utkání s Plzní jedeme 
ve středu do Budějovic a v sobotu končíme s Jabloncem a není místo na 
žádnou pauzičku.“

? Jak si věříte na Plzeň, která v Boleslavi ještě ligový zápas 
nevyhrála?
„Tato pozitivní statistika podporuje naši víru ve vlastní schopnosti. 
Povšiml jsem si, že i Plzeňští uznávají, že se jim proti nám moc ne-
daří a že jsme pro ně těžký soupeř. Bylo by dobře, aby to tak zůstalo  
a pokračovalo.“

? Bude dnešní utkání v pohodové atmosféře bez stresových si-
tuací, když Boleslav má uklidňující náskok před pronásledovateli  
z páté a šesté příčky a Plzeň už je vzdálená obhajobě titulu?
„Opak je pravdou. My v žádném případě čtvrté místo nemáme jisté.  
V dnešním zápase chceme uspět, abychom ho měli jisté co nejdříve, 
takže o žádné pohodě pro nás se mluvit nedá. A co se týká Plzně, nesou-
hlasím, že je mimo hru o titul. Osobně si myslím, že Liberec ještě zaváhá 
a Plzeň i Sparta tak dostanou šanci vrátit se do boje o první místo.“

? Je však nesporné, že když Boleslav dnes porazí Plzeň, tak už 
má čtvrté místo jisté?
„Je to tak, že když si dnes připíšeme tři body, tak by celkový zisk pade-
sáti bodů byl definitivní pojistkou umístění na čtvrtém místě. Nikdo by 
nás už v závěrečných dvou kolech nemohl předhonit. Rádi bychom měli 
ten náš aktuální cíl splněný co nejdříve, ale máme dnes protivníka, který 
v posledních několika zápasech prokázal, že je jedním z nejlepších muž-
stev ligy, čili proti němu uspět bude velice těžký a složitý úkol.“

? Jak moc jste zklamaný, že případné umístění na čtvrté ligové 
pozici neumožní Boleslavi postup do předkola Evropské ligy?
„Zklamání to až tak velké není, to se nedá nic dělat. Čtvrté místo, pokud 
se nám ho podaří uhájit, je vrchol možností současného boleslavského 
mužstva i klubu. Domnívám se, že ta trojice před námi, Liberec, Sparta 
a Plzeň, je z ryze sportovního hlediska o krok před námi. Nechci hodno-
tit ekonomické síly klubů, to mi nepřísluší. Domnívám se však, že čtvrté 
místo je vykreslením skutečné výkonnosti Boleslavi v dnešním českém 
fotbale.“

osmačtyřicetiletý přerovský rodák 
Pavel Vrba už v žákovském věku pře-
stoupil s Přerova do Baníku ostrava. Do 
kádru jeho dospělého áčka patřil pouze 
jednu sezónu (1984-85). Před tím ko-
pal za Železárny Prostějov, RH Cheb, 
TJ Sušice, TJ Nýrsko a potom v Baníku 
Havířov (1985-93), kde strávil nejdelší 
čas své hráčské kariéry. Tu ukončil 
ročním angažmá v Přerově a tam za-
čal s trénováním. Následovaly prvoli-
gové štace v Baníku ostrava (asistent 
1996-2004) a Matador Púchov (2004-06). Jednu sezónu byl asistentem 
trenéra slovenské  reprezentace Jána Kociana (2006-07). V roce 2008 
získal slovenský titul s MSK Žilina, kterou trénoval necelé dva soutěžní 
ročníky (2006-08) a v roce 2011 český titul s Viktorií Plzeň, kde tré-
nuje od léta 2008. Dvakrát za sebou byl vyhlášený Trenérem roku (2010  
a 2011) v prestižní  tuzemské fotbalové anketě.

? Je málo trenérů, kteří  zažili slávu ze zisku českého i slovenského 
titulu. Prozraďte, kde byly oslavy bouřlivější, v Žilině či v Plzni? 
„Oba národy umí slavit, navíc v obou týmech byli zastoupeni čeští i slovenští 
hráči. Takže v tomto směru tam nebyly velké rozdíly. V Žilině i v Plzni to bylo 
bouřlivé a na oba tituly budu vždy rád vzpomínat.“

? Čím vás trenérsky obohatil pomalu končící nabitý soutěžní ročník, 
ve kterém Plzeň spolu s Gambrinus ligou a českým pohárem úspěšně 
zvládla i Ligu mistrů a Evropskou ligu?
„Skloubit evropské poháry s českou ligovou soutěží není v realitě kádrů čes-
kých klubů jednoduché, přesvědčili jsme se o tom sami na podzim, kdy jsme 
poztráceli dost bodů. Na druhou stranu konfrontace se špičkovými evrop-
skými týmy jsou obrovskou zkušeností, která může dlouhodobě hráče i celý 
klub posunout nahoru.“ 

? Je možné v českých podmínkách vybudovat tým zvládající nároč-
nou zápasovou porci tuzemské ligy a evropských pohárů dlouhodobě? 
„Budeme se o to snažit. Plzeň by chtěla evropské poháry pravidelně, už dnes  
v utkání v Boleslavi si můžeme zajistit účast v pohárové Evropě třetí rok po 
sobě, což by byl fantastický úspěch.“ 

? Na co se můžou těšit diváci při dnešním utkání?
„Ačkoliv se nám v Boleslavi dlouhodobě výsledkově nedaří, fanoušci vi-
děli vždy atraktivní fotbal. Přestože v dnešním zápase půjde oběma týmům  
o hodně, oba jsou útočné. Fanoušci by tak opět mohli vidět zajímavý zápas  
s šancemi na obou stranách. Já doufám, že tentokrát s úspěšným výsledkem 
pro Viktorii.“ 

? S jakým výsledkem budete v Mladé Boleslavi spokojený?
„Pokud nechceme ztratit šanci na obhajobu titulu, musíme bodovat naplno.“ 

? V aktuálním ligovém ročníku jste prohráli jen pět zápasů, která pro-
hra vás nejvíce mrzí?
„Mrzí mě každá ztráta, především porážky s týmy Slavie a Bohemians v Edenu 
v závěru podzimu nám hodně zkomplikovaly situaci před jarem.“ 

? Jaký je váš názor na zavedení samostatné soutěže pro juniorky  
prvoligových klubů?
„Nejsem velký příznivec. Myslím si, že se jedná pouze o prodloužení doroste-
neckého věku a z mého pohledu tato varianta hráčům v přechodu do dospě-
lého fotbalu nepomůže.“ 

Vrba: V Boleslavi 
musíme bodovat naplno

Koubek: Výhra nám 
zajistí čtvrté místo

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Plzeň letos venku 
ještě neprohrála
V bilanci na soupeřových hřištích je Plzeň třetí nejlepší tým 
v Gambrinus lize. Lépe na tom jsou jenom Liberec a Sparta. 
Na podzim Plzeň venku třikrát prohrála (s Bohemians, Slavií 
Praha a Příbramí shodně vždy 1:2 ), třikrát vyhrála (nad 
Duklou Praha 4:2, Olomoucí 3:2 a Slováckem 3:1) a jednou 
remizovala (v Českých Budějovicích 0:0). Na jaře Plzeň venku 
ještě neprohrála. Dosud pětkrát vyhrála (v Teplicích 4:3, 
Spartě Praha 3:1, Jablonci 2:0, Ostravě 3:2 a Hradci Králové 
1:0) a jednou remizovala (na Žižkově 0:0). Ve třinácti ven-
kovních zápasech nastřílela celkem 26 gólů, což činí průměr 
rovné dva góly na jeden zápas.

6

Vzájemná ligová bilance 
Boleslavi s Plzní
Podzim 2005  Boleslav – Plzeň  2:2 
Jaro  2006         Plzeň – Boleslav  0:1 
Podzim  2006   Boleslav – Plzeň  0:0
Jaro 2007        Plzeň – Boleslav   0:0
Podzim  2007   Plzeň – Boleslav  2:0 
Jaro  2008       Boleslav – Plzeň   3:0 
Podzim  2008   Plzeň – Boleslav  2:0 
Jaro  2009         Boleslav – Plzeň  1:1 
Podzim  2009   Plzeň – Boleslav  2:1 
Jaro  2010        Boleslav – Plzeň   4:0 
Podzim  2010   Boleslav – Plzeň  4:3  
Jaro  2011        Plzeň – Boleslav  3:1 
Podzim  2011   Plzeň – Boleslav  3:2 

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

Doma jsme Plzeň 
vždy zdolali
Mladá Boleslav má v domácích utkáních s Viktorií Plzeň 
pozitivní bilanci. Střetnutí o body do Gambrinus ligy z do-
savadních šesti ani jednou neprohrála. Boleslavští na svém 
trávníku čtyřikrát vyhráli a dvakrát remizovali. Body napo-
sledy ztratili na podzim 2009. Ve dvou posledních domácích 
zápasech nastříleli Plzeňským dvakrát po čtyřech gólech. 
Navíc v uplynulých dvou ročnících českého poháru plzeňský 
tým vyřadili. Ve čtvrtfinále ročníku 2010/11 dvěma výhrami 
2:1 a 2:1, v osmifinále ročníku 2011/12 po remíze v Plzni 1:1 
výhrou v Boleslavi 2:0. I v pohárových duelech doma dvakrát 
vyhráli. 
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Čtveřice hostující 
v druholigových 
klubech
Z FK Mladá Boleslav hostuje  
v jiných klubech několik desítek 
hráčů. Z toho čtyři sbírají zku-
šenosti v druholigových týmech. 
Michal Sedláček, Marek Volf a Pavel 
Tvaroha fotbalově vyrostli v žákov-
ských a dorosteneckých družstvech 
FK Mladá Boleslav. Kristián Zbrožek 
přišel do FK Mladá Boleslav z AC 
Sparta Praha v dorosteneckém 
věku.

Všichni mají otevřenou cestu do 
prvoligového týmu Mladé Boleslavi. 
Jejich výkonnost odpovědní lidé  
z mladoboleslavského klubu pravi-
delně sledují, takže záleží na pra-
covitosti, schopnostech a touze 
prosadit se jednotlivých hráčů.  
A samozřejmě na aktuálním zájmu 
trenéra áčka.   

Třiadvacetiletý ofenzivní středo-
polař Michal Sedláček, který 
v Gambrinus lize nastoupil ve 42 
zápasech a dal 4 góly, hostuje  
v FC Zbrojovka Brno, kde nastupuje 
střídavě za áčko a béčko, neboť ho 
přibrzdily zdravotní problémy.

Dvacetiletý útočník Marek Volf  
hostuje v FK Varnsdorf a do mis-
trovských utkání dosud nastupoval 
řidčeji, než by si přál on i jeho ma-
teřský klub. 

Dvacetiletý univerzální hráč Pavel 
Tvaroha hostuje v FK Varnsdorf  
a v letošní jarní sezóně hrál ve 
většině mistrovských zápasech na 
kraji obrany.

Dvaadvacetiletý stoper Kristián 
Zbrožek hostuje v MAS Táborsko 
a tamní trenér jej pravidelně vyu-
žívá ve středu obranné formace.   



9

Zaregistrujte se do 30. 6. 2012 a 

STAŇTE SE POJIŠTĚNCI ZPŠ

 losování o hodnotné ceny 
k oslavám 20 let ZPŠ 
– hlavní cenou je vůz ŠKODA Citigo,

 2 hodiny plavání v týdnu zdarma 
v bazénech v Jablonci n. N., Rychnově n. K., 
Jilemnici a Jičíně,

 kufřík plný CHICCO produktů pro 
maminky s dětmi do 2 let,

 ultrazvukové vyšetření prsou pro ženy,

 elektronický přístup k osobnímu účtu pro 
pojištěnce – Kartu mého srdce, kde 
naleznete např. výpis poskytnuté zdravotní 
péče, poradnu užívaných léčiv atd.,

 dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč 
(bude proplácen na pobočkách a kontaktních 
místech ZPŠ oproti účtům za nákup v lékárnách 
a za úhradu pohybových aktivit). Všichni  
pojištěnci tak mohou dosáhnout v lednu 2013 
stejných možností, jako naši dosavadní pojištěnci, 
kteří takový produkt již v minulosti čerpali.

…a využijte následující výhody:
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Mrzí nás, že 
Šestadvacetiletý brankář Jan Šeda patří do prvoligového 
kádru FK Mladá Boleslav od roku 2005. Tudíž není žádným 
zelenáčem. V Gambrinus lize však má odchytaných zatím jen 
27 utkání, neboť dosud většinou kryl záda z lavičky náhrad-
níků o šest let staršímu a zkušenějšímu Miroslavu Millerovi.
Jan Šeda v aktuálním ročníku 2011-12 naskočil do mistrov-
ského utkání v loňském podzimu jenom jednou, když v srp-
novém duelu na ostravských Bazalech vystřídal zraněného 
Millera. A potom až v polovině letošního dubna. Po sérii pěti 
nepovedených mistráků, jej trenér Koubek postavil proti 
Bohemians. Chytal i v následujících zápasech doma proti 
Spartě a na Julisce proti Dukle. V těchto třech ligových zápa-
sech udržel čisté konto 267 minut, než jej prostřelil Lietava. 

Mimo ligu nastupoval do branky při poháro-
vých utkáních.

Cítíte se jako současná brankářská 
jednička mladoboleslavského týmu?

„Cítím se docela dobře, ale ne jako jednička, 
jenom jako gólman, který nastupuje pravi-
delně v ligových zápasech.“ 

Jak je brankáři, který čeká na svoji 
šanci, přeje kolegovi neúspěch, 

závidí mu nebo trpělivě a bez závisti vy-
čkává?

„Nechávám události plynout. Změny na gólmanském postu se 
moc často nedělají, jedině při zranění a nebo po hodně nevyda-
řené šňůře zápasů, jako tomu bylo letos na jaře, když jsme pět-
krát za sebou nevyhráli.“

Jak jste si tři ligové zápasy v brance užil?
„Zápasy s Bohemians a Spartou jsem skončil s čistým 

kontem, ale neměl jsem moc práce. V porovnání s předchozími 
prohranými zápasy se mančaft v plnění defenzivních povinností 
zlepšil a tak na mě moc práce nezbylo, snad jenom kromě centrů. 
S Duklou těch centrů bylo hodně a přibylo i soubojů, ze dvou střel 
byla jedna gólová.“

Říkáte to, jako by jste ani neměl co zkazit? 
„Vzdušné souboje při centrech jsou těžké, při nich byly situ-

ace, které se daly pokazit, ale nepokazil jsem je.“

Věříte, že dochytáte letošní jarní sezónu?
„Když se bude dařit týmu, tak snad ano. A taky samozřejmě, 

když se mi budou vyhýbat zranění, už půl roku jsem zdravý a tudíž 
v pohodě.“

Když hrála Boleslav proti 
Spartě, připravoval jste se 

nějak speciálně na střety s fotba-
lovým halamou Kweukem?
„Jenom při sledování videa společně 
se všemi hráči. Jinak nic zvláštního. 
Je nebezpečným útočníkem, ale zá-
roveň má ve své mohutnosti nevý-
hodu v menší koordinaci. Přehnaný 
respekt ze soupeře do fotbalu 
nepatří. Je sice nepříjemné jít do 
souboje s takovým hráčem jako je 
Kweuke, ale uhnout nemůžu.“

Sbíráte informace o různých útočnících soupeře, nebo spolé-
háte na ponaučení od trenéra?
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„Zápas od zápasu nám 
trenér řekne, kdo je čím 
nebezpečný a to mně 
stačí, sám soupeře ne-
sleduji.“

Jste pověrčivý 
třeba na barvu 

dresu nebo na do-
držování  nějakého 
p ř e d z á p a s o v é h o  
rituálu?

„Na dres pověrčivý nejsem, je 
mně úplně jedno, v čem budu chytat. Nechávám na 
kustodovi Pavlu Uhlířovi, co vybere a v tom nastou-
pím. V noci před zápasem chodím spát zásadně až 
po půlnoci. Dodržuji tento zvyk od doby, co jsem v 
prvoligovém áčku, čili už sedm let.“

Máte přehled o všech mladoboleslav-
ských brankářích, tedy i o těch mladých, 

kteří vám můžou brzo šlapat na záda?
„Vím o Knoblochovi, který nyní chytá v béčku, ale 
jestli mi v něm roste konkurence, to nevím, tak moc 
ho zase neznám.“

Vás konkurence neznervózňuje?
„Konkurence na posty v mužstvu patří k fot-

balu.“

Jak vycházíte s Millerem, jen se tiše re-
spektujete, nebo si radíte a fandíte?

„Ve dvojici jsem u áčka s Millerem třetí rok a klacky 
pod nohy si neházíme. Vycházíme spolu dobře  
a vzájemně si i přejeme. Poradíme si a samozřejmě 
více se učím já od Mirka. Hodně mi dá třeba jen 
okukování při společných trénincích.“

Boleslav zase letos vypadla z boje o titul 
i Evropu nepovedenou jarní sezónou, jak 

moc na to mělo vliv smůlovaté utkání v Liberci?
„Mrzí mě hodně,  že jsme zase vypadli ze hry  
o titul. Kromě dvou sezón, kdy jsme byli v lize na 
druhém a třetím místě, se nám pravidelně moc na 
jaře nedaří a po dobrých rozjezdech skončíme v prů-
měru. Těžko říct, čím to je. Letos nás ten nešťastný 
Liberec trochu skopnul dolů, ale že by nás ovlivnil 
pro pět zápasů, které jsme prohráli, to si nemyslím. 
To je prostě fotbal, že se vyhrává nebo prohrává.“

Když jste před týdnem na Julisce dostal 
gól tři minuty před koncem, nebál jste se, 

že se bude opakovat kolaps podobný prohře  
v Liberci?
„Na Dukle jsem si opravdu vzpomněl na Liberec. 
Stále ke mně lítaly centry z jedné i z druhé strany, 
nechal jsem si dát i žlutou kartu za zdržování  
a v duchu si přál, ať těsné vedení o jeden gól udr-
žíme. Byly to opravdu nervy, ale věřil jsem, že po-
druhé se podobný závěr, jako v nastaveném čase  
v Liberci,  nestane.“

Považujete se za zkušeného gólmana?
„Možná už jsem trochu zkušený, ale určitě 

nePostouPíMe do evroPy, 
tvrdí Šeda
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toho mám více před sebou, než 
za sebou. Především si však 
uvědomuji, že kariéra fotba-
lového brankáře není neko-
nečná.“

V čem se to poznání 
konkrétně proje-

vuje?
„Trošku jsem si srovnal  
v hlavě priority a zájmy. Už jsem jiný, než jsem 
byl v době přibližně od osmnácti do dvaadvaceti let, 
kdy jsem  v trénincích trošku lajdačil a ulevoval si, 
dnes si to už nedovoluji. Nechci zůstat v Gambrinus 
lize, rád bych se dostal do světa, i když vím, že gól-
mani to mají těžší než hráči, ale zase mají o několik 
let delší životnost. Tak uvidím, co se povede.“

Jaká je spolupráce se současným trené-
rem brankářů Toncarem, který je znám 

sbíráním zkušeností na zahraničních stážích?
 „Je opravdu znát, že nasbíral zkušenosti v Chelsea 
a Barceloně. Tréninky jsou jiné, než s předchozími 
trenéry a jsou hodně pestré. Navíc má hodně teore-

tických znalostí, sleduje pečlivě útočníky 
soupeřů a jeho rady fungují. Jako napří-
klad když radil Millerovi při chytání penalt 
ve finále českého poháru, který jsme vy-
hráli nad Olomoucí.“ 

O co Boleslav v posledních třech 
ligových zápasech ještě hraje?

„O devět bodů. Vždycky chceme vyhrát a nyní 
hůře než čtvrtí v ligovém pořadí nechceme 
skončit. Mrzí mě, že jsme se nedostali do 

Evropy a podobně to cítí i všichni v týmu. Proto je to 
pro nás ročník zklamání.“

Už víte, kde a jak strávíte dovolenou?
„Pojedu asi na pět dnů ke známému na 

Moravu do vinného sklípku a potom na tchánovu 
chalupu v Kuksu u Jaroměře. Nejvíce si odpočinu 
na chalupě při drobné pracovní činnosti, než kdy-
bych se vyvalil u moře, kde bych asi nabral zby-
tečná kila. Plavání a válení ve vodě mě unavuje, 
nejlépe relaxuji v sauně, ta mi pomáhá od únavy 
celou sezónu po každém náročném tréninku.“ 
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MÓDNÍ 
GILOTINA 

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

České mužstvo sice neobhájilo prvenství na brněnském turnaji, 
ale nedělní výhrou 2:1 nad Ruskem si zajistilo po 14 letech triumf v Euro Hockey Tour. 

Když kapitán Tomáš Plekanec přebíral vítěznou trofej, 
sklidil mohutný aplaus vyprodané KajotAreny. 

O vítězství nad velkým rivalem rozhodly dva české góly v rozpětí 77 vteřin. 
Každá výhra nad Ruskem nás těší, ne? 

No a teď budeme čekat na úspěch na MS v hokeji (Stockholm, Helsinky). 
Tahle parta má ducha a my držíííííme palce!!!

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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FANDA BOLEK

sparta vyřadila z obhajoby poháru Boleslav, přestože 
ve dvou zápasech lepším mužstvem nebyla. Boleslav ji 
za to zarazila cestu k ligovému titulu, neboť po podzimní 
výhře v Praze o tři góly vyhrála i doma, tentokrát o dva 
góly, aniž by od sparťanských střelců nějaký inkasovala. 
Série naschválů vyvrcholila tím, že Sparta prohrála po-
hárové finále s Olomoucí, čímž uťala boleslavské tou-
žení po postupu do předkola Evropské ligy ze čtvrtého 
místa v Gambrinus lize. A tak získává bramborová me-
daile v zanedlouho končícím ročníku hořkou příchuť. 
Když boleslavští fotbalisté uhájí současné čtvrté místo, 
bude to třetí nejúspěšnější umístění v osmi prvoligových 
letech. Ovšem při ohlédnutí za ročníkem 2011/12 
jsme všichni, kdo mladoboleslavskému fotbalu fandíme, 
smutní a naštvaní, že tým před devíti měsíci vypadl  
z předkola Evropské ligy nečekaně hladce, skoro jako 
by bez boje s kyperskou Larnakou. Právě proto hráči, 
trenéři i fandové toužili po evropském reparátu v letoš-
ním podzimu. Bohužel se tak nestane a nejméně o rok 
se tento úkol odkládá. 
Kritiku si zaslouží i fakt, že mužstvo neobhájilo loňskou 
úspěšnou pouť pavoukem českého poháru. Mrzí to 
o to více, že našemu tehdejšímu finálovému soupeři 
Olomouci se to povedlo. 
A čtvrté místo v Gambrinus lize sice není ostuda, ale 
důvodem k výskání taky ne. Spíše je k vzteku vzhledem  
k tomu, že je nad námi v pořadí spolu s Libercem  
a Plzní pražská Sparta.
O Liberci není pochyb, ten nás dvakrát pokořil, na pod-
zim doma čtyřmi góly, na jaře u Nisy jenom dvěma góly, 
ale poučným stylem ve dvou minutách nastavení. Plzeň 
nás na podzim přehrála a ať dnešní odveta dopadne 
jakkoliv, nebude nejspíše o její kvalitě pochyb. To praž-
ská Sparta současnosti je jiné kafe. Dvakrát jsme ji jasně 
přejeli s nulou. Proto by bylo spravedlivější, kdyby bram-
borovou medaili za čtvrté místo v Gambrinus lize brala 
právě Sparta Praha a tím pádem byla Mladá Boleslav 
třetí. 
Bohužel tomu tak není a nebude, protože spravedlnost 
v životě i ve fotbale dost často pokulhává za realitou…
  Váš fanda Bolek

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

SK České Budějovice – FK Mladá Boleslav
středa 9. května, start 18,00 hodin 
Cena zájezdu 250 Kč, členové fan klubu 230 Kč
v ceně doprava 
Mladá Boleslav – České Budějovice – Mladá Boleslav
vstupenka na utkání
odjezd autobusů od hlavní brány Městského stadionu v 14,30 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 – úterý 8. května 12,00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo Budějovice

JEDEME DO 
ČEských BuDěJOvic !!!



V dramatické podívané porazili Spartu

Nejpovedenější podívanou jarní sezóny 
bylo utkání 26. ligového kola FK Mladá 
Boleslav – AC Sparta Praha 2:0. Dramatické 
chvíle se střídaly před oběma brankami od 
první do poslední minuty. V prvním poločase 
k úplné spokojenosti diváků chyběly góly, 
neboť Chramosta trefil jen tyč. Po přestávce 

Boleslavští využili půlhodinovou přesilovku 
po vyloučení Pamiče za faul na Štohanzla. 
V 68. minutě po spolupráci s Marešem 
odcentroval z levé strany Šírl a Chramosta 
hlavou otevřel skóre. Deset minut před 
koncem Hušbauer nastřelil tyč boleslavské 
branky a v poslední minutě Chramostovu 

ránu vyraženou Vaclíkem dorazil do spar-
ťanské branky Brunclík.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Spartě 
Praha: Šeda – Kysela, Rolko, Janíček, Šírl – 
Kúdela, Ščuk (60. Brunclík) – Štohanzl, Fillo 
(65. Kulič), Mareš – Chramosta (90. Bulut).

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

o výhře rozhodli v prvním poločase
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Střetnutí 27. ligového kola FK Dukla Praha – FK Mladá 
Boleslav 1:2 mělo dva rozdílné poločasy. V prvním 
Boleslavští využili své převahy, ve druhém si Dukla vy-
nutila tlak, ale nevyrovnala. V 11. minutě po Štohanzlově 
centru a nepovedeném Fillově zakončení usměrnil hlavou 
Chramosta míč do soupeřovy branky. Druhý gól dal  ve 
34. minutě Mareš z penalty nařízené za faul Gedeona na 

Štohanzla. Dukla se do hry o body vrátila až tři minuty před 
koncem přičiněním svého kanonýra Lietavy. Závěrečnému 
ostřelování boleslavské branky disciplinovaná boleslavská 
defenzíva se zády krytými brankářem Šedou odolala.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Dukle Praha: Šeda – 
Janíček, Rolko, Johana, Šírl (59. Táborský) – Kúdela, Ščuk 
– Štohanzl, Fillo, Mareš (75. Kulič) – Chramosta (67. Bulut).



slabší, že pro boleslavské fotbalisty je téměř 
povinnost nad nimi vyhrávat, vyhlásil boj o ti-
tul. „Tím jsem je dostal pod potřebný tlak, jenž 
jim prospěl natolik, že v každém utkání jdou 
za vítězstvím a i se slabšími protivníky hrají na 
plno.“
Než začala jarní mistrovská sezóna, posadil 
mladíky k video produkci, kterou osobně při-
pravil. „Sestříhal jsem do dvanáctiminutového 
dokumentu různé oslavy vítězných týmů z 
fotbalu a hokeje a řekl jim, ať společně dělají 
všechno pro to, aby něco podobného také za-
žili. Bylo zajímavé, jak video sledovali a ještě 
zajímavější bylo, jak hned na prvním tréninku 
po promítání byli natěšení a netajili se touhou 
oslavy fotbalového úspěchu zažít na vlastní 
kůži. A v jarních trénincích a zápasech za ním 
jdou. Je to nejkvalitnější mančaft, jaký jsem 
dosud trénoval.“
Všichni hráči současného družstva sedmnác-
tiletých v této věkové kategorii letos končí a 
přejdou k nejstarším dorostencům. Martin 
Mrvík tvrdí, že mladí fotbalisté nemají tak 
snadný život, jak se většina veřejnosti z nezna-
losti domnívá. Zdaleka nejsou zcela vyzrálými 
osobnostmi, mají spousty nedostatků, občas 
se ještě stydí za neznalosti života i za emoce, 
které je zaskočí nepřipravené. Na fotbalové 
tréninky chodí často psychicky unavení, mnozí 
z prospěchových problémů ve škole, někteří z 
každodenního náročného cestování, kdy z do-
movů odjíždějí ráno a vracejí se až večer, jiní, 
kteří jsou přes týden na internátu, pro změnu 
postrádají každodenní zázemí rodiny, i když si 
to sami nepřiznají. 
Mají dnešní mladí chlapci vztah ke klubu, jehož 
barvy reprezentují?
„Úplně jedno jim není, že hrají za Boleslav, ale 
v dřívějších generacích mi klubismus připadal 
silnější a zřejmější. Třeba minižáci svůj vztah 
ke klubu projevují zřetelněji, když se vidí třeba 
v Kuličovi nebo Kúdelovi. Dorostenci si už na 
ně nehrají. Myslím si, že mnozí nemají klubis-
mus vrozený a my trenéři je do něho musíme 
tlačit. Osobně klubismus nepovažuji za přeži-
tou ani zbytečnou emoci.“
Pro pěstování mimořádného vztahu ke klubu 
u mladých fotbalistů je nezbytný příklad do-
spělých fotbalistů a to současné mužstvo FK 
Mladá Boleslav patřící do špičky Gambrinus 
ligy splňuje. „Jenom by to možná chtělo pro-
myslet více neotřelých programů, aby všichni 
fotbalisté v modrobílých dresech byli hrdými 
Boleslaváky.“ Významným předpokladem v 
pěstování klubové hrdosti jsou v neposlední 
řadě podmínky pro trénování a hraní fotbalu. 
„Jsem přesvědčený, že v Mladé Boleslavi 
máme v rámci Česka jedny z nejlepších, a to 
nejen pro profesionální týmy, ale i pro výchovu 
mládeže, s kvalitním sociálním zázemím 
včetně posilovny a regenerační linky. Dovoluji 
si dokonce tvrdit, že úplně nejlepší podmínky 
jsou u nás v Boleslavi a na Spartě.“

Sedmadvacetiletý Martin Mrvík je hlavním trené-
rem FK Mladá Boleslav U17 a také jedním z asistentů 
Milana Pechance, trenéra juniorského týmu FK Mladá 
Boleslav“B“. „Prioritní je pro mě práce s dorostenec-
kým družstvem,“ zdůrazňuje Martin Mrvík a připomíná, 
že jak mu čas dovolí, ještě hraje středočeský přebor za 
Dobrovici, která usiluje o postup do divize. 
Do mladoboleslavského fotbalového klubu přišel v do-
rosteneckém věku z Pardubic v roce 2000. Před třemi 
lety se rozhodl, že aktivnímu hraní se bude věnovat jen 
tehdy, když to nebude na úkor jeho trenérské profesi. 
„Pro nejbližší dobu mě baví a bude nejspíše bavit práce 
s dorosteneckými hráči. Vzhledem k současnému vlast-
nímu věku mě to zatím k dospělým neláká.“
Po sezóně u nejstaršího dorosteneckého družstva pře-
vzal tým sedmnáctiletých, se kterými nyní vede tabulku 
české ligy. „Hráči jsou druhou sezónu pohromadě a je 
to znát na jejich herním projevu. Jsou hodně talento-
vaní a ctižádostiví. Nejméně polovina má předpoklady 
prosadit se zanedlouho mezi dospělými, když budou 
zdraví a pracovití. Jsou opravdu silnou generací mla-
doboleslavského fotbalu. Je mezi nimi hodně osobností 
toužící být lídry mančaftu a občas je musím krotit a 
usměrňovat.“
Proto před kluky v zimní přípravě postavil nejvyšší 
možný cíl. S vědomím, že ze soupeřů je pět až šest 
družstev srovnatelné výkonnosti a ostatní jsou o tolik 
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Martin Mrvík vede kluky k titulu
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ÚTERÝ 8. května 2012 od 9 hodin

Turnaj fotbalových nadějí se uskuteční v areálu Městského stadionu 
v Mladé Boleslavi za účasti deseti družstev s hráči narozenými po 
1. lednu 2001. Ve dvou základních skupinách se soupeři střetnou 
každý s každým a podle vybojovaného pořadí ve skupinách budou 
pokračovat v nadstavbových duelech o konečné turnajové umístění. 

Všichni zúčastnění malí fotbalisté obdrží vstupenky na závěrečné 
utkání Gambrinus ligy ročníku 2011/12 FK Mladá Boleslav – FK 
Baumit Jablonec. Vítězné družstvo získá putovní prezidentský pohár 
a hráči družstev na prvních třech místech medaile a věcné ceny od 
sportovní firmy Nike. Zvláštní ocenění  dostanou nejlepší hráč, nej-
lepší brankář, nejproduktivnější střelec, nejsympatičtější fotbalista a 
nejmladší účastník turnaje.

ŠKo-ENERGo CUP 2012
VII. ročník turnaje fotbalových nadějí 
o pohár prezidenta FK Mladá Boleslav

Skupina  A : Skupina B :

FK Dobrovice SK Karbo Benátky nad Jizerou
Dolnobousovský SK SK Bakov nad Jizerou
SK Kosmonosy SK Bělá pod Bezdězem
FK Krnsko  TJ Luštěnice
TJ Sokol Chotětov FK Zdětín

Sled zápasů ve skupinách :
09.00    FK Dobrovice – Dolnobousovský SK SK Karbo Benátky n.J. – SK Bakov n.J.
09.23 SK Kosmonosy – FK Krnsko SK Bělá p.B. – TJ Luštěnice
09.45 TJ Sokol Chotětov – FK Dobrovice FK Zdětín – SK Karbo Benátky n.J.
10.07 Dolnobousovský SK – SK Kosmonosy SK Bakov n.J. – SK Bělá p.B.
10.29 FK Krnsko – TJ Sokol Chotětov TJ Luštěnice – FK Zdětín
10.51 FK Dobrovice – SK Kosmonosy SK Karbo Benátky n.J. – SK Bělá p.B.

11.13 Dolnobousovský SK – FK Krnsko SK Bakov n.J. – TJ Luštěnice
11.35 SK Kosmonosy – TJ Sokol Chotětov SK Bělá p.B. – FK Zdětín
11.57 FK Dobrovice – FK Krnsko SK Karbo Benátky n.J. – TJ Luštěnice
12.19 TJ Sokol Chotětov – Dolnobousovský SK FK Zdětín – SK Bakov n.J.     

Utkání o umístění: 
13.00 zápas 1A  3. skupina A – 4. skupina B zápas 1B  3. skupina B – 4. skupina A   
13.27 zápas 2A  1. skupina A – 2. skupina B zápas 2B  1. skupina B – 2. skupina A
13.54 5. skupina A – 5.skupina B poražený zápasu 1A – poražený zápasu 1B
 (o 9.-10. místo)  o 7.-8. místo)
14.21 vítěz zápasu 1A – vítěz zápasu 1B poražený zápasu 2A – poražený zápasu 2B                
 (o 5.-6. místo)  (o 3.-4. místo)
14.48 finálový zápas 
15.15 vyhlášení výsledků a předání cen

Rozlosování VII. ročníku turnaje fotbalových nadějí ŠKo-ENERGo CUP 2012 
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Nejstarší dorostenci v uplynulých dvou týdnech sehráli tři mistrov-
ská utkání celostátní ligy bez jediné výhry. S pražskými rivaly Slavií a 
Spartou doma shodně remizovali a v Mostu těsně prohráli.

Utkání 26. kola FK Mladá Boleslav – SK Slavia Praha 1:1 začali bole-
slavští dorostenci špatně, neboť již ve 4. minutě inkasovali z kopačky 
Bazala. Za Boleslav nejprve v 10. minutě Mehanovič nastřelil tyč a ve 
34. minutě Klobása vyrovnal. Krátce před přestávkou se v sóle nepro-
sadil Mižič a po změně stran šance na vítězný gól neproměnili opa-
kovaně Mehanovič a také Eliáš s Mižičem. Boleslavští zřejmou herní 
převahu ve druhém poločase nedokázali střelecky zúročit.
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Slavii Praha: Hankič – 
Geissler, Hošťálek, Hůlka, Boček (64. Tvrzník) – Vraštil, Láncz (72. 
Novák) – Mižič, Mehanovič, Eliáš (90. Fidrich) – Klobása (80. Křapka).

V utkání 27. kola FK Baník Most – FK Mladá Boleslav 1:0 sice byl bo-
leslavský tým jednoznačně lepší, ale jeho hráči ze spousty příležitostí 
nedali ani jeden gól. Mostecký soupeř jednou povedenou Künzlovou 
ranou ve 36. minutě šťastně skóroval a vyhrál. V 19. minutě rozhodčí 
Bílek neuznal boleslavskému Novákovi gól. V prvním poločase se sami 
před mosteckým brankářem neprosadili Eliáš, Geissler, Láncz, Tvrzník 
a Novák, jenž nastřelil tyč. Ve druhém poločase v zahazování jasných 
šancí pokračovali Mehanovič, Vraštil, Geissler, Prieložný a Hošťálek.
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Baníku Most: Hankič – 
Geissler (86. Fidrich), Hošťálek, Šimek, Hůlka – Vraštil, Láncz  – Mižič 
(71. Prieložný), Tvrzník, Eliáš (53. Mehanovič) – Novák.

Při utkání  28. kola FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 1:1 navzdory 
májovému vedru předváděli aktéři svižný a kvalitní fotbal. Boleslavští 
se druhého nejlepšího ligového týmu nezalekli a proháněli ho. V prv-
ním poločase na sebe upozornil technicky vyspělý Mehanovič. Nejprve 
ve 23. minutě lobem přes brankáře do levé tyče a potom ve 39. mi-
nutě, když po Bočkově přihrávce elegantní patičkou zaskočil sparťan-
ského brankáře. Bezprostředně před Mehanovičovým gólem nastře-
lil sparťanský Pešek břevno boleslavské branky. Hned po přestávce 
mohli, ale nenavýšili vedení Mehanovič, Vraštil i Eliáš a tak v 58. mi-
nutě sparťanský Nový vyrovnal.
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Spartě Praha: Hankic – 
Šimek, Hošťálek, Hůlka, Geissler – Láncz, Vraštil (77. Novák) – Boček 

dorostenci ze tří zápasů 
ani jeden nevyhráli

AKTUáLNí TABULKA DOROSTU

1.  SK Sigma Olomouc  28  23  1 4  100:30  70 
2.  AC Sparta Praha  28  14  9 5  60:32  51 
3.  FC Baník Ostrava  28  13  9 6  59:41  48 
4.  FC Viktoria Plzeň  28  15  2 11  67:50  47 
5.  SK Dynamo Č. Budějovice  28  12  9  7  46:36  45 
6.  1. FC Slovácko  28  13  5  10  64:45  44 
7.  FC Zbrojovka Brno  28  12  5  11  64:55  41 
8.  SK Slavia Praha  28  12  5  11  55:48  41 
9.  FC Hradec Králové  27  13  2  12  42:53  41 
10. FK Mladá Boleslav 28 10 8 10 51:41 38
11.  FC Hlučín  28  11  4  13  51:64  37 
12.  FK Teplice  28  10  5  13  43:54  35 
13.  FK Baník Most  28  10  4  14  40:74  34 
14.  Bohemians 1905  28  9  5  14  47:54  32 
15.  FC Vysočina Jihlava  28  9  3  16  52:56  30 
16.  SFC Opava  28  7  4  17  34:81  25 
17.  FC Zlín  27  5  9  13  28:57  24 
18.  FK Pardubice  28  7  3  18  28:60  24

(65. Mižič), Mehanovic (87. Tvrzník), Eliáš – Horák (85. Prieložný).

Po utkání v Mostu trenér mladoboleslavských dorostenců Jiří 
Saňák prohlásil: „Fotbal je někdy takový, že prohraje i lepší 
tým. Před svými svěřenci smekám, makají, dřou, v poli hrají 
výborně, dodržují principy naší hry, přidávají nadstavbu. Musí 
však být důslednější a rozhodnější ve finální fázi.“ Poslední 
větou popsal největší slabinu družstva. Neproměňováním vylože-
ných gólových příležitostí se hráči připravili o lepší výsledek nejen 
v Mostu, ale i doma proti Slavii i Spartě.

Boleslavští dorostenci včera hráli mistrovské utkáni v Opavě a 
doma se představí za týden v sobotu 12. května od 13,30 hodin 
v zajímavém duelu FK Mladá Boleslav U19 – FC Zbrojovka Brno 
U19.
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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
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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
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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
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Jablonec - Č.Budějovice 1:1 5:1

Ml. Boleslav – Slavia 3:2 1:1

Bohemians 1905 – Ostrava 0:1 1:0

Dukla – Slovácko 2:0 0:1

Sparta – Plzeň 1:3 2:0

Příbram – H.Králové 0:0 1:0

Olomouc – Žižkov 2:1 2:2

Teplice - Liberec 1:0 2:0

20
.ko

lo 
10

.3
.2

01
2 

| 6
.ko

lo 
10

.9
.2

01
0

Žižkov – Sparta 0:2 1:4

Plzeň - Olomouc 0:4 3:2

Liberec – Ml. Boleslav 2:1 4:1

Příbram – Teplice 0:0 1:2

Ostrava – Č.Budějovice 1:1 0:0

Slavia – Jablonec 0:0 0:4

H.Králové – Dukla 0:2 0:4

Slovácko - Bohemians 1905 3:2 1:1 21
.ko

lo 
17

.3
.2

01
2 

| 7
.ko

lo 
17

.9
.2

01
1

Ml. Boleslav – Příbram 2:2 0:2

Sparta – Ostrava 2:0 2:0

Č.Budějovice – Slovácko 2:2 0:2

Jablonec – Plzeň 0:2 2:4

Bohemians 1905 – H.Králové 0:0 0:2

Dukla – Slavia 0:0 0:0

Teplice – Žižkov 0:0 1:0

Olomouc -  Liberec 2:4 1:1 22
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Liberec – Bohemians 1905 3:0 1:1

Příbram - Dukla 2:2 1:2

H.Králové – Ml. Boleslav 2:0 1:1

Žižkov – Jablonec 4:2 1:3

Plzeň – Č.Budějovice 4:0 0:0

Slovácko – Ostrava 1:0 1:0

Teplice – Olomouc 3:1 0:1

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

Ostrava – Plzeň 2:3 1:1

Č.Budějovice – H.Králové 1:0 0:0

Olomouc - Slavia 1:0 0:1

Ml. Boleslav – Teplice 0:1 3:1

Bohemians 1905 – Žižkov 1:2 1:0

Dukla – Liberec 1:2 2:1

Sparta – Příbram 0:2 3:0
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Ml.Boleslav – Olomouc 2:3 1:1

Liberec – Sparta 1:3 3:0

Dukla – Bohemians 1905 2:0 0:0

Příbram – Jablonec 4:3 1:5

Teplice – Č.Budějovice 0:1 1:1

H.Králové – Ostrava 0:1 0:1

Plzeň – Slovácko 1:0 3:1

Slavia – Žižkov 2:0 0:1 25
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Žižkov – Plzeň 0:0 1:4

Slovácko – H.Králové 0:3 1:0

Č.Budějovice – Slavia 1:0 0:2

Bohemians 1905 –  Ml. Boleslav 0:3 0:2

Ostrava – Liberec 1:3 2:3

Olomouc – Příbram 4:4 1:4

Sparta – Teplice 2:2 1:0 26
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11 Ml. Boleslav – Sparta 2:0 3:0

Olomouc – Bohemians 1905 4:0 1:1

Teplice – Jablonec 3:2 1:0

Příbram – Č.Budějovice 1:2 1:4

Dukla – Ostrava 4:1 2:1

Slavia – Slovácko 0:1 3:1

H.Králové – Plzeň 0:1 0:5

Liberec – Žižkov 4:0 4:1 27
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Plzeň – Slavia 3:0 1:2

Ostrava – Žižkov 3:1 3:0

Č.Budějovice – Liberec 0:4 0:4

Dukla – Ml. Boleslav 1:2 1:3

Bohemians 1905 – Příbram 2:0 0:3

Slovácko – Teplice 0:0 1:2

Sparta – Olomouc 1:0 1:0
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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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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 27. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. FC Slovan Liberec 27 19 4 4 66:29 55

2. AC Sparta Praha 27 18 3 6 46:24 54

3. FC Viktoria Plzeň 27 17 5 5 60:33 50
4. FK Mladá Boleslav 27 14 5 8 46:32 41

5. Dukla Praha 27 11 8 8 40:28 39

6. FK Teplice 27 11 8 8 31:29 38

7. FK Baumit Jablonec 27 11 6 10 53:37 37

8. 1. FK Příbram 27 11 6 10 43:45 36

9. 1. FC Slovácko 27 10 4 13 23:31 30

10. Dynamo České Budějovice 27 8 8 11 29:46 30

11. FC Hradec Králové 27 8 6 13 20:30 29

12. SK Slavia Praha 27 6 10 11 20:30 28

13. SK Sigma Olomouc (-9 b.) 27 9 9 9 37:35 24

14. Bohemians 1905 27 6 5 16 19:50 20

15. FC Baník Ostrava 27 5 6 16 25:46 18

16. FK Viktoria Žižkov 27 4 3 20 19:52 15

20 110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Junioři vystříleli rekordní 
jarní vítězství

Ve 24. kole soupeření juniorek prvoligových týmů FC Viktoria Plzeň“B“ – FK Mladá 
Boleslav“B“ 1:1 skončilo bez vítěze. Oba týmy předváděly svižný kombinační fotbal. 
Plzeňští svoji první vážnější příležitost v 18. minutě proměnili ve vedoucí gól. Šípek technic-
kou ranou k tyči překonal brankáře Knoblocha. Hra byla nadále vyrovnaná, ale vyrovnávací 
gól padl až deset minut před koncem, když Schubert zužitkoval přetažený centr.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti FC Viktoria Plzeň“B“: Knobloch – Bořil, Charuza, 
Šťastný, Tvrdý – Rozsíval, Dudka (76. Honc) – Synek (76. Horák), Wojnar (89. Mach), 
Sedláček – Schubert.

Utkání 25. kola FK Mladá Boleslav“B“ – 1.FC Karlovy Vary 5:0 bylo jednoznačnou záleži-
tostí boleslavských fotbalistů, kteří dosáhli rekordního jarního vítězství. Po promarněných 
šancích Dudky a Wojnara (trefil břevno) první gól dal ve 21. minutě Synek. O minutu poz-
ději a navíc i ve 31. minutě dvakrát rázně skóroval Tvrdý. Po přestávce přidali další dva góly 
v 54. minutě Dudka z penalty a v 78. minutě dorostenec Horák. Šance zmařili Schubert, 
Synek a Borovička. Karlovarští byli blízko čestnému úspěchu těsně před koncem. Tichotův 
cizelérsky provedený trestný kop za hráčskou zeď zneškodnil u pravé tyče bravurním zá-
krokem Knobloch.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti 1.FC Karlovy Vary: Knobloch – Kysela, Šťastný, 
Charuza, Tvrdý – Rozsíval (57. Horák), Sedláček – Synek, Wojnar, Dudka (78. Mach) – 
Schubert (69. Borovička). 

V předehrávce 32. kola Loko Vltavín – FK Mladá Boleslav“B“ 1:3 přivezli Boleslavští ze 
hřiště čtvrtého týmu tabulky nečekaně tři body. Po bezgólovém poločase se po návratu 
z kabiny rozstříleli a dali tři góly v rozmezí necelé desetiminutovky. V 50. minutě kiks vl-
tavínského Krimláka potrestal po spolupráci se Synkem Wojnar, za čtyři minuty zdařilou 
kombinaci završil gólově Dudka  a v 57. minutě po Synkově přesném centru se podruhé 
do střelecké bilance zapsal Dudka. Šokovaný soupeř z pražských Holešovic se vzpamato-
val až v 60. minutě, kdy snížil Franěk z trestného kopu. 
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Loko Vltavínu: Knobloch – Bořil (84. Borovička), 
Charuza, Dimitrovski, Tvrdý – Sedláček – Wojnar (87. Mach), Rozsíval – Synek, Schubert 
(80. Šťastný), Dudka.

1. MFK Chrudim 26 20 4 2 54:19 64
2. FK AS Pardubice 26 15 5 6 52:28 50
3. Kunice 26 12 10 4 43:23 46
4. Loko Vltavín 27 12 5 10 41:38 41
5. FK Mladá Boleslav B 27 11 7 9 56:39 40
6. SK Roudnice nad Labem 26 12 4 10 54:45 40
7. Ovčáry 26 12 3 11 43:37 39
8. Domažlice 26 11 4 11 52:43 37
9. 1. FC Karlovy Vary 26 10 6 10 29:39 36
10. Viktoria Plzeň B 27 10 5 12 45:49 35
11. Králův Dvůr 26 9 8 9 26:36 35
12. FC Písek 26 9 5 12 31:41 32
13. FC Slovan Liberec B 27 10 2 15 36:52 32
14. FC Chomutov 26 10 2 14 36:53 32
15. Česká Lípa 26 10 1 15 27:41 31
16. SK Kladno 26 8 3 15 42:50 27
17. SK Hlavice 26 7 4 15 28:46 25
18. FK OEZ Letohrad 26 5 8 13 31:47 23

TABULKA ČFL 

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

Juniorský tým FK Mladá Boleslav“B“ včera hrál o body v Hlavici a ve středu 9. května jede do 
Chomutova k předehrávce 34. kola. Po jejím absolvování bude mít už předehrané poslední tři 
utkání jarní sezóny (32. kolo s Vltavínem, 33. kolo s Domažlicemi a 34. kolo s Chomutovem). 
Nejbližším domácím utkáním z programu ČFL bude v neděli 13. května od 10.15 hodin FK 
Mladá Boleslav“B“ – FC Slovan Liberec“ B“. 
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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!

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

...Vaše nejlepší dovolená v Česku...

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.
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