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Před týdnem jsem se byl podívat na setkání býva-
lých hráčů mladoboleslavské Aston Villy, konalo se již 
po sedmatřicáté. Sešlo se na něm i několik dosud žijí-
cích hráčů proslulého klubu, který prosperoval v létech 
1919 – 1949. Byli to pánové ve značně pokročilém dů-
chodcovském věku a s nimi na tento sraz přišla i celá 
řada dalších pamětníků slavného klubu. Vše připravoval  
s Fančou Markem devadesátiletý Míla Kubelka a ke 
všem také promluvil MUDr. Karel Záruba, který přijel 
na pravidelný sraz. Byl tady znám nejen jako fotbalista, 
ale především jako dětský lékař a ředitel ústavu národ-
ního zdraví. Právě on pochválil snahu zdejšího fotbalo-
vého klubu věnovat se talentovaným dětem. Prohlásil, 
že zejména rodiče by se měli starat o to, aby se jejich 
ratolesti věnovaly aktivně sportu, protože tlusťochy  
a závisláky na počítačích naše země rozhodně nepotře-
buje. Organizátoři pozvali také představitele FK Mladá 
Boleslav, protože náš klub pomáhá tomuto setkání pa-
mětníků finančně. Již před tím byli za prezidentem klubu 
Josefem Dufkem oba organizátoři srazu bývalých stou-
penců Astonky s tím, že v jejich věku těžko podobnou 
akci zvládají. A tak se oživil nápad, aby se toto setkání 
rozšířilo na další hráčskou generaci, tedy i bývalé hráče 
Spartaku AZNP, Auto Škody či FK Mladá Boleslav. Znám 
garnituru hráčů, kteří přišli do Mladé Boleslavi nejen za 
fotbalem, ale získali zde zaměstnání a bydlení, takže jsou 
z nich dnes již Boleslavané. Dokud je nezlobila kolena či 
jiný zdravotní neduh, proháněli míč ve volných chvílích  
i za mladoboleslavskou starou gardu, která vyhrávala kde 
co. Myslím, že by se měl zrodit kruh přátel bývalých hráčů  
a fanoušků boleslavského fotbalu z různých generací. 
Což samozřejmě není nic proti srazu Astoňáků, ten se 
může v rámci tohoto seskupení scházet i nadále. I tohle 
téma se přetřásalo na srazu bývalých hráčů.

Josef Donát,
novinář a autor historie 
mladoboleslavského fotbalu

“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 2 0 25 0
27 Miroslav Miller 1980 24 0 176 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 8 1 161 11
4 Adrian Rolko 1978 24 2 173 11
5 Tomáš Janíček 1982 22 0 157 5
6 Václav Kalina 1979 14 1 135 8
7 David Brunclík 1985 4 0 65 2

13 Vladimir Dimitrovski 1988 6 0 25 1
25 Radek Šírl 1981 21 0 84 4

Záložníci
3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3

11 Ondřej Kúdela 1987 21 5 116 8
15 Jan Štohanzl 1985 21 1 136 12
17 Jasmin Ščuk 1990 15 2 18 2
18 Daniel Dudka 1990 1 0 5 0
20 Jan Kysela 1985 16 0 140 14
21 Ondřej Zahustel 1991 17 6 23 6
23 Martin Fillo 1986 18 1 108 21
30 Petr Wojnar 1989 11 1 31 1
33 Lukáš Opiela 1986 9 1 124 4

Útočníci
8 Ivo Táborský 1985 6 0 132 17
9 Jakub Mareš 1987 20 4 126 21

10 Marek Kulič 1975 21 6 362 87
14 Jan Bořil 1981 13 0 24 0
19 Jan Chramosta 1990 25 7 83 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 Daniel Zítka 1975 0 0 5 0
26 Milan Švenger 1986 16 0 25 0
31 Tomáš Vaclík 1989 22 0 22 0

Obránci
3 Manuel Pamič 1986 23 0 90 4
5 Jakub Brabec 1992 5 0 6 0

13 Ondřej Kušnír 1984 7 0 99 9
17 Martin Frýdek 1992 1 0 1 0
20 Tomáš Zápotočný 1980 16 1 146 19
21 Erich Brabec 1977 9 0 208 4
24 Vlastimil Vidlička 1981 16 1 236 9
39 Jiří Jarošík 1977 21 2 162 24

Záložníci
4 Martin Abena 1986 1 0 7 0
7 Libor Sionko 1977 19 1 201 41
8 Marek Matějovský 1981 24 1 153 8

11 Martin Juhar 1988 12 1 12 1
16 Pavel Kadeřábek 1992 13 0 13 0
22 Josef Hušbauer 1990 18 5 80 11
23 Ladislav Krejčí 1992 17 6 22 6
25 Mario Holek 1986 7 0 74 4
27 Luboš Hloušek 1984 10 0 122 4
28 Zdeněk Folprecht 1991 12 0 19 0
34 Róbert Valenta 1990 9 0 17 2
37 Peter Grajciar 1983 18 5 49 10

Útočníci
6 Tomáš Přikryl 1992 17 3 34 6
9 Léonard Kweuke 1987 23 10 50 24

10 Miroslav Slepička 1981 10 1 161 32
14 Václav Kadlec 1992 14 3 80 15
15 Andej Kerič 1986 20 2 114 36

Realizační tým:  generální sportovní manažer Jaroslav Hřebík, první trenér Martin Hašek, druhý trenér 
Václav Jílek, trenér brankářů Pavel Srníček, vedoucí mužstva Miroslav Baranek, lékař David Erhart, kus-
tod David Matěka.

Číslo zpravodaje:
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AC Sparta Praha    

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Trenér Miroslav Koubek si v posledních 
dnech užil fotbalové radosti ze dvou důvodů. 
Po pěti smolných zápasech slavil vítězství 
a v přípravě na nejbližší ligové utkání měl  
k dispozici téměř kompletní hráčský kádr 
bez trestanců a téměř bez marodů.

? Jak se na náladě týmu projevilo výrazné 
vítězství nad Bohemians?
„Vítězství tři nula venku nikdy nemůže přinést 
něco špatného, takže i tentokrát se atmosféra 

zklidnila po té smolné sérii nepovedených výsledků, i když jsme v tom období nehráli 
špatně. Proto taky v kabině nepropukla žádná hysterie, bylo v ní i přes neúspěchy slušné 
klima.“

? Bylo vítězství nad Bohemians důležité vzhledem k dnešnímu náročnému 
utkání  se Spartou?
„Vzpomínám si na podzimní sérii s pražskými mužstvy. Všechny tři jsme vyhráli a kdyby 
ta série měla jarní paralelu, vůbec bych se nezlobil. První tři body z utkání s Bohemkou už 
máme, nyní by to chtělo v tomto stylu pokračovat.“

? Má nějaký vliv na dnešní ligové utkání nedávné dva duely čtvrtfinále Poháru 
České pošty?
„Myslím si, že vliv má a to oboustranný. Studnici podnětů a informací ze dvou pohárových 
zápasů využijí určitě obě strany. My špatné poznatky nemáme. Byla pasáž v tom prvním 
pohárovém duelu, kdy jsme měli výpadek a umožnili v několika málo minutách Spartě ně-
kolik šancí a to by se nemělo opakovat. Naopak v odvetě na Spartě jsme měli pět až šest 
gólových situací. V týdnu jsme zpracovali negativní podněty, vyzvedli  pozitivní a dobře se 
takticky připravili.“

? Očekáváte podobně jako diváci oboustranně ofenzivní fotbal, protože Sparta 
nepřijede jen bránit?
„Uvidíme, s čím přijede. Boleslav má dlouhodobě ofenzivní fázi silnější než defenzivní,  
i když se nám podařilo obranu hodně vylepšit, stále ještě není zcela podle mých představ. 
Ale je lepší než vloni, protože si soupeři nevytvářejí tolik příležitostí. V náš prospěch jasně 
vyznívá v každém utkání poměr, kolik si vytvoříme šancí my a kolik šancí má soupeř. Jiná 
věc je, že jsme na jaře byli málo efektivní, když jsme trefovali tyče a Chramosta nepro-
měňoval nájezdy. Ofenzívní síla nám však zůstala a uvidíme, jakou proti nám zvolí Sparta 
strategii. Například v Liberci hrála hodně zezadu. My jsme se dobře takticky připravili  
a chceme být aktivní.“

? Radost vám jistě dělá, že tentokrát nemá Boleslav nikoho v trestu a také ma-
rodka se téměř vyprázdnila?
„Je to tak, proti Spartě máme téměř kompletní kádr, mimo dlouhodobě zraněných Opiely  
a Fabiána jsou ze zdravotních důvodů mimo hru  jenom  Kalina a Zahustel.“

? Máte pocit, že se čelo ligy zamotává tak, že by Boleslav ještě mohla hrát o třetí 
místo?
„Buďme realisty. Máme už opravdu jen minimální naději. Když pět kol před koncem na 
třetího ztrácíme devět bodů, tak má Plzeň vlastně tři kola náskok. Bavme se o čtvrtém 
místě, které ještě bude velmi těžké uhájit vzhledem k tomu, jakým výborným způsobem 
se v posledních zápasech prezentuje Příbram, jak hraje celé jaro Dukla, určitě jsou ve hře 
Teplice a ani Jablonec neřekl poslední slovo.“

? Odvážíte se nahlas vyslovit prognózu, kdo bude letos mistrem?
„Je těžké posuzovat, co se stane ve zbývajících pěti kolech. Kdyby Plzeň před týdnem na 
Žižkově vyhrála, byl bych přesvědčený, že Plzeň letošní ligu dotáhne k obhajobě, její prohra 
na Žižkově mě hodně překvapila. Domnívám se, že zkušenost Sparty může hrát rozhodu-
jící roli, i když Liberec má také zkušené hráče. Nedokážu dnes říct, kdo ligu vyhraje a budu 
to sledovat se stejným zájmem, jako všichni fandové fotbalu. Liga je hodně zamotaná.“

Martin Hašek (11. října 1969) se na rozdíl 
od svého staršího bratra Dominika prosa-
dil nikoliv v hokeji, ale ve fotbale. V žákov-
ských a dorosteneckých kategoriích kopal  
v Pardubicích, kde podepsal i svoji první pro-
fesionální smlouvu. Později působil v Unionu 
Cheb (1990-91), Slovanu Liberec (1991-97  
a 2005), Spartě Praha (1997-2001 a 2005-
06), Austrii Wien (2002-03), Sturm Graz 
(2003), Dynamu Moskva (2004) a Marile 
Příbram (2006-07). Za reprezentační  tým 
Česka nastoupil ve čtrnácti utkáních. 
Trenérskou kariéru začal v roce 2007 jako asistent Michala Bílka ve Spartě Praha, 
rok vedl druholigový Baník Sokolov (2008), odkud se vrátil do Sparty Praha na 
pozici asistenta a od roku 2011 je hlavním trenér zpočátku pod sportovním ma-
nažer Josefem Chovancem a nyní pod Jaroslavem Hřebíkem.

? Čím si vysvětluje přibývání překvapivých až senzačních výsledků v letošní 
Gambrinus lize?
„Nejsem přesvědčený, že v letošním ročníku je více překvapivých výsledků než v předcho-
zích ročnících Gambrinus ligy, proto na tuto otázku nedovedu odpovědět.“

? S jakým cílem přijíždí Sparta do Mladé Boleslavi?
„Máme cíl zvítězit v každém utkání, ať už je přípravné, ligové, pohárové v tuzemsku nebo v 
Evropě. Vždycky je naším cílem vyhrát. V Boleslavi tomu bude také tak, navíc matematika 
nám jasně velí, že jestli chceme získat titul, nesmíme do konce soutěže už ztratit ani bod.“

? Toužíte po odvetě za podzimní prohru 0:3?
„Dobře víme, že jsme na podzim s Boleslaví doma prohráli, ale už jsme jí od té doby sta-
čili vyřadit z poháru, před tím se dalo na tu podzimní prohru možná ještě myslet. Ale já na 
ni dnes už nemyslím. Myslel jsem jenom na to, jak mužstvo připravit, aby dnešní utkání  
v Boleslavi zvládlo.“

? Máte něčím mimořádnou či zajímavou vzpomínku na setkání s mladobole-
slavským fotbalem v hráčské či trenérské kariéře?
„Na Boleslav mám příjemnou vzpomínku z utkání, kdy jsme na jejím hřišti nula jedna 
prohrávali a v posledních deseti minutách výsledek otočili góly Kušníra a Sionka, který se  
v předposlední minutě trefil parádními nůžkami přes hlavu. Hráli jsme to utkání na jaře  
a na konci té sezóny slavili titul.“

? Čeho si na své hráčské a dosavadní trenérské kariéře nejvíce ceníte?
„Nejvíce toho, že čeho jsem jako hráč dosáhl, tak především tím, že jsem si to tvrdě odpra-
coval. I když mi něco možná trvalo déle, než jiným hráčům, o to více to bylo zaslouženější a 
trvalejší. Protože se považuji stále ještě za začínajícího trenéra, neboť trénuji teprve pátým 
rokem, tak bych zatím o nějaké trenérské kariéře nemluvil.“

? Čeho byste rád ve fotbale ještě dosáhl?
„Určitě bych jako trenér rád dosáhl vynikajících výsledků s mužstvem, které bych vedl, na-
příklad něčeho podobného, co se povedlo Plzni.“

? Který z trenérů ve vaší éře aktivního fotbalisty vás nejvíce ovlivnil?
„Bylo jich více, ale abych jmenoval někoho konkrétního, uvedu Šmardu, Petrželu, 
Ščasného a Hřebíka.“

? Toužíte, podobně jako většina českých fotbalistů, po zahraničním angažmá 
jako trenér?
„Není to tak, že bych snil o zahraniční, ale na položenou otázku odpovídám, že až mně 
vyrostou děti, umím si představit, že bych trénoval někde v zahraničí, že by šla se mnou 
manželka a žili jsme spolu v cizí zemi a naučili se cizí jazyk. To si dovedu docela dobře 
představit.“

Hašek: Nesmíme už 
ztratit ani bod

Koubek: Proti Spartě 
chceme být aktivní

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Venku je Sparta 
nejlepší
Sparta je v ročníku 2011-12 překvapivě rozdílně úspěšná v do-
mácím a venkovním prostředí. Na svém hřišti vyhrála jen polovinu 
zápasů a ztratila nečekaně hodně bodů ve čtyřech prohrách a dvou 
remízách. Jednou z porážek byla i podzimní 0:3 od Mladé Boleslavi. 
V pořadí sestaveném pouze z domácích utkání je Sparta devátá. 
Ovšem v bilanci utkání na soupeřových hřištích je jasně nejlepší 
v Gambrinus lize. Ze třinácti venkovních utkání jedenáct vyhrála  
a pouze na Slavii v derby remizovala a v Hradci Králové prohrála.
V domácích zápasech Sparta nastřílela 16 a venku 29 gólů. Ve 
třinácti dosud odehraných venkovních zápasech tak dosáhla prů-
měru více než dvou gólů (2,23) na jeden zápas. Nejvíce v jednom 
utkání nastřílela čtyři góly a to se jí povedlo třikrát. Hned v prvním 
kole v Českých Budějovicích, potom v listopadu v Synottip aréně 
Bohemians a v prosinci v Jablonci. Úplně střelecky naprázdno vyšla 
jenom v jediném prohraném zápase v Hradci Králové.

6

Vzájemná bilance ligových utkání
Mladé Boleslavi se Spartou Praha
Podzim  2004   Sparta Praha – Mladá Boleslav   0:1 
Jaro  2005 Mladá Boleslav – Sparta Praha  2:1 
Podzim  2005 Sparta Praha – Mladá Boleslav  4:2  
Jaro  2006 Mladá Boleslav – Sparta Praha  2:0 
Podzim  2006 Mladá Boleslav – Sparta Praha  3:0 
Jaro  2007 Sparta Praha – Mladá Boleslav  4:1 
Podzim  2007   Sparta Praha – Mladá Boleslav  0:1 
Jaro  2008 Mladá Boleslav – Sparta Praha  1:4 
Podzim  2008   Sparta Praha – Mladá Boleslav  1:0 
Jaro  2009 Mladá Boleslav – Sparta Praha  0:3 
Podzim  2009   Sparta Praha – Mladá Boleslav  1:0 
Jaro 2010         Mladá Boleslav – Sparta Praha  1:2 
Podzim  2010   Sparta Praha – Mladá Boleslav  1:1 
Jaro  2011         Mladá Boleslav – Sparta Praha  1:2 
Podzim  2011   Sparta Praha – Mladá Boleslav  0:3 

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi



7110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU A ZA KAŽDÉHO POČASÍ

CENTRUM BABYLON
Nabízí ideální propojení zábavy, relaxace a sportu. Stačí jen využít pestrou nabídku.

CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12 LIBEREC, +420 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz, www.facebook.com/centrumbabylon

v ČR jediná 4D produkce. Nechte se pohltit dějem 
a prozkoumejte cizí planety, podzemní bludiště… 
Připraveny jsou filmy pro malé i velké. 

ZÁBAVA – TURISTIKA – GOLF
 RELAX – WELLNESS 

Ani ti odrostlejší u nás nepřijdou zkrátka. Součástí 
komplexu je i WELLNESS CENTRUM s rozličnou 
nabídkou  procedur  ve  stylu  antických  lázní, 
SAUNY, MASÁŽE. Můžete si zahrát BOWLING, 
kde na vás dýchne atmosféra Hollywoodu, nebo 
zkusit své hráčské štístko v KASINU LAS VEGAS. 
K  CENTRU  BABYLON  neodmyslitelně  patří 
i golfové hřiště GOLF CLUB JEŠTĚD. Je usazené 
pod hřebenem Ještědu, kde každá z jamek nabízí 

Přijeďte  a  vezměte  s  sebou  rodinu  a  přátele! 
V  komplexu  CENTRA  BABYLON  naleznete 
hotelové služby nadstandardní úrovně,  restau-
race, bary a kavárny. Při procházce hotelem na-
čerpáte originální atmosféru. Každá část kom-
plexu má své téma, svou příchuť.

Hlavním cílem CENTRA BABYLON je však „ZÁ-
BAVA“. Pro nejmenší je připraven LUNAPARK ve 
stylu staročeské pouti, starším je určen iQPARK – 
interaktivní poznávací centrum, kde i věda je zá-
bava, a nechybí ani tematicky zaměřený AQUA-
PARK. Součástí komplexu jsou i menší zábavní 
centra LASERSHOT, ZRDCADLOVÉ BLUDIŠTĚ 
(největší v České  republice) či XD THEATER – 

jedinečný golfový zážitek. A právě zde se nachází 
první ADVENTURE GOLF,  který  byl  vybudován 
na golfovém hřišti. Pro vstup a hru na adventure 
golfu není  třeba oprávnění ke hře ani  registrace 
(zelená  karta).  Naopak,  hřiště  slouží  k  zábavě 
a případně i k výuce golfu a jeho pravidel. Zájemci 
všech  věkových  kategorií  si  právě  zde  mohou 
vyzkoušet a osvojit základy golfové hry.
Možností, jak strávit volný čas, je spousta - ne-
váhejte, přijeďte a vyzkoušejte. 
Ocenění agentury CZECH TOURISM „Nejlepší 
turistický  produkt  v  ČR“,  které  v  roce  2010 
CENTRUM BABYLON získalo, je příslibem toho, 
že budete spokojeni a příjemně překvapeni.

KOpEjTE NA BRáNU
A vYhRAjTE sKvěLé CENY
   CENTRa BaBYLON v LiBERCi

1. místo
Ubytování v HOTELU****
BABYLON pro 4 osoby 
HOTEL**** BABYLON – největší mimopražský 
hotel v České republice s kapacitou více než ti-
síc lůžek, klasifikovaný evropskou asociací jako 
**** Superior. Je známý originální architekturou 
a výzdobou. V ceně pobytu  jsou zahrnuty: bo-
hatá snídaně formou bufetu, neomezené vstupy 
do AQUAPARKU, LUNAPARKU,  iQPARKU po 
celou dobu pobytu, ranní koupání v AQUAPAR-
KU a hra BOWLINGU.

2. místo
Dva poukazy
na celodenní jednorázový pobyt
ve WELLNESS CENTRU BABYLON 
WELLNESS  CENTRUM  –  rozsáhlý  areál  ve 
stylu antických lázní, kde si můžete dosyta užít 
různých procedur, relaxovat a nechat se hýčkat 
třeba celý den. Je v něm k dispozici na dvacet 
různých  procedur  –  sauny,  aromaterapie,  re-
laxační  klidové  prostory  k  odpočinku,  hamam, 
solární  louka,  solný  důl...  i  malé  občerstvení. 
Zkrátka komfort, který jinde nenajdete.

3. místo
Čtyři poukazy
na ADVENTURE GOLF
v golfovém areálu Ještěd 

Podještědský  adventure  golf  je  prvním  svého 
druhu v ČR, který byl vybudován na golfovém 
hřišti. Tvoří ho dvakrát devět greenů s jamka-
mi. Greeny  jsou ohraničeny kamennými man-
tinely  a  každý  má  „svůj“  PAR.  Jejich  povrch 
tvoří  umělá  tráva  a  hraje  se  pouze  putterem. 
Cílem  hry  je  dostat  golfový míček  na  co  nej-
menší  počet  ran  do  jamky. Adventure  golf  je 
společenská hra se sportovními prvky pro děti, 
dospělé  i  seniory,  pro  celou  rodinu. Přijďte  si 
hru vyzkoušet a pobavit se.
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Fotbalová charita 
udělala radost dětem

Děti obdarované z finanční sbírky, která 
byla součástí benefičního koncertu ko-
naného loňského prosince v kostele sva-
tého Bartoloměje v Bakově nad Jizerou 
ze společné iniciativy FK Mladá Boleslav  
a Římskokatolické farnosti, si radostně uží-
vají nových pomůcek. 

Sedmiletá Elizabeth Kubíková má nový vozík 
se speciální konstrukcí pro dítě, které stále 
ještě roste. Je vybavené speciálním pols-
trováním a na Elizabethino výslovné přání 
pestře barevným designem kolových disků. 
Invalidní vozík pro Elizabeth Kubíkovou stál 
57 tisíc Kč. Z této částky 24 tisíc Kč činil dar 
FK Mladá Boleslav a zbytek doplatila zdra-
votní pojišťovna.

Třináctiletý Martin Tříska si splnil sen  
o jízdním kole. Protože zdravotní postižení 
mu nedovoluje, aby jezdit na samostatném 
bicyklu, vyrobila mu pražská firma dvojkolo 
podobné konstrukce jako je sajdkárový mo-
tocykl. Umožňuje mu v doprovodu s tatín-
kem podnikat cyklistické výlety. „Jsem rád, 
že můžu s tátou jezdit na kole, když je venku 
hezky,“ řekl šťastný Martin. Jeho speciální 
dvojbicykl stál 24 tisíc Kč, což byla přesně 
částka poskytnutá FK Mladá Boleslav.

Charitativních koncertů uspořádaly FK 
Mladá Boleslav spolu s Římskokatolickou 
farností zastoupenou farářem Jiřím Veithem 
celkem čtyři vždy v adventním období uply-
nulých let. Každý rok fotbalisté obdarovali 
děti s tělesným postižením. A letos tomu 
nebude jinak.

8
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Rodí se Klub přátel fotbalu 
v Mladé Boleslavi

Z party pamětníků prvních mladoboleslavských klubů  
v Mladé Boleslavi vzešla iniciativa, která vedení FK Mladá 
Boleslav inspirovala k vypracování projektu nazvaného Klub 
přátel fotbalu v Mladé Boleslavi. „Měl by navázat na dosa-
vadní aktivity Astoňáků a vzbudit zájem u bývalých hráčů 
všech generací i u opravdových příznivců mladoboleslav-
ského klubu,“ prohlásil manažer komunikace FK Mladá 
Boleslav Jiří Koros. 
V návrhu zakládací listiny se píše:
Vážení sportovní příznivci a fotbalový fanoušci, 
v roce 2012 si Mladá Boleslav připomněla 110 let fotbalu 
v našem městě. U této příležitosti jsme založili KLUB 
PŘÁTEL FOTBALU V MLADÉ BOLESLAVI. Každoročně  
v měsíci dubnu fotbalové pamětníci vzpomínají na ně-
kdejší Aston Villu. A naším záměrem je v této tradici po-
kračovat a sdružovat i evidovat bývalé hráče, činovníky, 
ale i příznivce a fanoušky fotbalu, kteří pamatují Aston 
Villu, Mlado, Slavoj, Spartak, Auto Škodu i FK Mladá 
Boleslav. KLUB PŘÁTEL FOTBALU V MLADÉ BOLESLAVI 
je dobrovolnou organizovanou skupinou příznivců zdej-
šího fotbalu, ke které se může připojit každý fotbalový 
nadšenec. 

S pozdravem 
Josef Dufek, předseda 

představenstva FK Mladá Boleslav

Řádným členem Klubu přátel fotbalu v Mladé Boleslavi se 
může stát každý, kdo fandí mladoboleslavskému fotbalu. 
Přihláška je k dispozici na www.fkmb.cz . Na tomto klubo-
vém webu se také budou objevovat aktuální informace týka-
jící se organizačních záležitostí i aktuálních zpráv o činnosti. 
Kontaktní osobou je Jiří Koros, manažer komunikace  
FK Mladá Boleslav a ředitel Klubu přátel fotbalu v Mladé 
Boleslavi.

KoNtAKt Pro KluB PřátEl FotBAlu 
V MlADé BolESlAVi
Jiří Koros
FK Mladá Boleslav, a. s. 
U Stadionu 1118/II          
293 01 Mladá Boleslav
mobil: +420 603 557 797
tel: +420 326 211 455
jiri.koros@fkmb.cz

Astoňáci, čili pamětníci klubu Aston Villa Mladá Boleslav, ale i dalších mla-
doboleslavských klubů z pravěku místního fotbalu, Mladoboleslavský SK  
a Slavoj, to znamená předchůdců dnešního FK Mladá Boleslav, si dali dosta-
veníčko v sobotním dopoledni 14. dubna 2012 v salónku restaurace Domu 
kultury v Mladé Boleslavi. „Scházíme se každý rok vždy v druhé dubnové 
sobotě,“ prozradil jeden z organizátorů František Marek. Letošní sraz byl  
v pořadí již sedmatřicátý.
Pozvanými hosty byli představitelé současného vedení FK Mladá Boleslav, 
prezident Josef Dufek a manažer klubové komunikace Jiří Koros.
„Děkuji za pozvání, rád mezi vás chodím,“ řekl s nepředstíranou upřímností 
Josef Dufek. V odpovědích na dotazy mluvil nejen o aktualitách ze zákulisí 
prvoligového mužstva, ale především o perspektivách mladoboleslavského 
fotbalového klubu. 
Jiří Koros představil projekt Klubu přátel fotbalu v Mladé Boleslavi. Měl by 
navázat na dosavadní aktivity Astoňáků a vzbudit zájem u bývalých hráčů 
všech generací i u opravdových příznivců mladoboleslavského klubu. 

Astoňáci 
před týdnem 
zavzpomínali

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Mareš Má Dvě 
Pětadvacetiletý ofenzivní záložník a případně i útočník 
Jakub Mareš má bohaté zkušenosti nejen z tuzemských 
hřišť, ale i z mezinárodních klání, neboť v dorostenecké ka-
tegorii oblékl celkem pětašedesátkrát reprezentační dres 
Česka. „Na reprezentaci mám jenom krásné vzpomínky, 
jsem český vlastenec a každou chvíli v národním dresu jsem 
si užíval. Zpívání české hymny s týmem jsou nepopsatelné  
a nezapomenutelné zážitky,“ pravil přesvědčivě držitel dvou 
cenných medailí. Bronzové z mistrovství Evropy 2006 devate-
náctiletých a stříbrné z mistrovství světa 2007 dvacetiletých 
fotbalistů. 

Jakub Mareš je odchovanec teplic-
kého fotbalu a do prvoligového kádru 
poprvé nakouknul  v podzimní se-
zóně 2004. Potom hostoval v Ústí nad 
Labem (2005-06) a Slovácku (2006-
07).  V létě 2007 se ze Slovácka vrá-
til do teplického kádru. V červenci 
2011 odešel na hostování do pražské 
Sparty, která však na něho neuplatnila 
opci. Do Teplic se nevrátil a přestoupil 
do Mladé Boleslavi, které se upsal na 
tři a půl roku, čili do 30. června 2015.
„Chtěl jsem do týmu s perspektivou evropských pohárů. Boleslav 
hraje stabilně nahoře a kádr má dobře poskládaný,“ vysvětlil své 
rozhodnutí. „Mrzí mě, že jsem se ve Spartě neprosadil do sestavy, 
protože v tréninku jsem viděl, že na ni mám,“ netají rozmrzelost 
nad zmařenou misí v nejslavnějším tuzemském klubu.

Budete se proti Spartě v dnešním utkání snažit dokázat 
jejich trenérům, že udělali chybu, když vám nedali více 

šancí?
„V každém fotbalistovi v podobné situaci asi trošičku  touhy po 
satisfakci je, ale pro mě bude sladkou odměnou, když utkání 
zvládneme jako tým, ne jen já sám.  V kabině všichni věříme, že 
dnes Spartu porazíme a taky doufáme, že vyhraje pohár a umožní 
čtvrtému mužstvu Gambrinus ligy postoupit do evropského po-
háru.“ 

Celou boleslavskou kabinu mrzí, že si nezopakují loňskou euforii 
spjatou se ziskem pohárové trofeje. „Je to škoda, protože jsme 
měli na to, abychom přešli přes Spartu do semifinále. Přesto stále 
věřím, že se do Evropy protlačíme. Rád bych si s Boleslaví na 
evropské scéně zahrál,“ přeje si Jakub Mareš rozšířit paletu fot-
balových prožitků a případně i úspěchů. Osobně si jejich přehled 
nevede, na to má pečlivou babičku. „Ta mi vede archiv velmi peč-
livě, vystřihuje z novin všechny články i fotky a ví o mně víc, než 
já sám.“

Aktivita babičky zcela zapadá do faktu, že Jakub 
Mareš je z fotbalové rodiny. Táta hrál 
druhou ligu za Neratovice, což bylo 
jeho rodné město, a strejda Rolinger 
kopal první ligu v teplickém dresu. 
„Když kolem mě všichni kluci slyšeli 
na nábor hokejového klubu, tak moji 
rodiče prohlásili, že kvůli mně nebudou 
vstávat zbytečně brzo ráno, kdy začí-
naly hokejové tréninky, a přihlásili mě 
na fotbal. Začínal jsem ve čtyřech letech 
a trenéři v klubu tak malého kluka zprvu 
nechtěli. Nakonec mě přijali a jako úplně 
ze všech nejmenší jsem zpočátku jenom 
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trénoval a nehrál zápasy,“ popisuje s pobaveným 
úsměvem ty úplně nejranější začátky.

rady od táty se strejdou s ligovými zku-
šenostmi vám nejspíše hodně pomohly?

„Když jsem byl mladý, moc jsem je neposlou-
chal. Samozřejmě mi radili oba, i když trenéři ne-
mají rádi, když jim rodiče do práce brumlají. Táta  
i strejda byli ve svých kariérách především defen-
zivní hráči a tak především radili, co na obránce 
platí a co je pro ně těžké v soubojích s útočníky. 
Výrazně přispěli k mému fotbalovému vývoji. Otec 
mě také naučil, že mám být svůj, nemám lhát a ne-
bát se říct svůj názor. I když se to v Čechách moc 
nenosí…“

radili vám táta se strejdou i při změnách 
dresů?

„Při prvním hostování, kdy se mi moc nechtělo  
z Teplic do Ústí, mě přesvědčili, ať 
jdu a ukázalo se, že měli pravdu a že 
jsem udělal dobře, když jsem je po-
slechl. V Ústí jsem se vyhrál a zorien-
toval se v dospělém fotbalu. A taky 
jsem tam narazil na trenéra Plíška  
a ten si mě později vzal na Slovácko. 
Spartu a Boleslav jsem si už řešil 
sám, i když jsem se o tom s tátou  
i strejdou bavil.“

V boleslavském dresu jste 
však nezačal nejlépe, ne-

boť vám trenér přiřkl část viny za nešťast-
nou porážku v liberci?  
„V Liberci jsem nedal šanci, kterou kdybych pro-
měnil, vedli bychom dva nula a to už by soupeř 
neotočil.“

Spal jste po libereckém utkání?
„Nespím po každém zápase a ten liberecký 

nebyl výjimkou. Hodně jsem přemýšlel o té situaci,  
i když jsem ji neřešil úplně špatně. Jenom jsem 
měl smůlu a brankář Bičík štěstí, že zasáhl konečky 
prstů. Moji smůlu a jeho štěstí dělily centimetry.“

Nyní prožíváte mnohem příjemnější ob-
dobí, neboť jste ve dvou zápasech, proti 

olomouci i proti Bohemians, skóroval. Vnímáte 
to tak, že jste těmi góly napravil liberecký ne-
úspěch? 
„Nikdy se nekoukám nazpátek, 
vždycky koukám jen dopředu. Olomouc 
jsme neporazili, i když jsme hráli dobře 
a měli více šancí. Proti Bohemians jsme 
potřebovali konečně vyhrát a když se to 
povedlo, byla v kabině patrná obrovská 
úleva. Před Spartou dvojnásobně důle-
žitá.“

Jakub Mareš jako většina fotbalistů nic 
jiného, než sportovní noviny a časopisy, 

MeDaile z Dorosteneckých 
šaMpionátů

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

nečte. V kině a v televizi rád sleduje komedie  
a romantické příběhy. Z hereček má nejoblíbenější 

Sandru Bulock a z herců Roberta 
De Niro. „Mám rád lidi s charak-
terem,“ poznamenal milovník 
dobrého jídla a kvalitního oblečení 
od firem Armani a Kelvin Klein. 
„Jsem gurmán, mám raději menší 
a kvalitnější porce. Konkrétní jídlo 
jmenovat nebudu, ale chutnají mi 
jídla připravená maminkou a pří-
telkyní.  Otec přítelkyně je morav-
ský vinař a tak mě zasvěcuje do 
znalostí vína.“ 

Jakub Mareš
Narozen 26. ledna 1987 v teplicích

V Gambrinus lize 126 startů a 21 gólů
Teplice       92 startů a 17 gólů
Slovácko    14  startů a  0 gólů
Sparta         12 startů a 2 góly
Boleslav       8  startů a 2 góly

V dorostenecké reprezentaci 
65 startů a 18 gólů 
Česko U16   17 startů a 2 góly
Česko U17   16 startů a 6 gólů
Česko U18   13 startů a 6 gólů
Česko U19   10 startů a 3 góly
Česko U20     9 startů a 1 gól
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MÓDNÍ 
GILOTINA 

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Bohužel v tuto chvíli neznáme výsledek ze semifinále FED CUPU 2012 České – Itálie, ale co se týká ženské krásy, tak je jasné,  
že jsme vyhráli. Italky mají jistě něco do sebe.  Přeci jen Česká holka je Česká holka. Naše čtveřice Petra Kvitová, Lucie Šafářová, 

Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková mají svou eleganci a sportovní um. Takže holky propouštím vás bez jediné výtky.

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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FANDA BOLEK

Kolik může mít fotbal v Mladé Boleslavi přátel? 
Věřím, že hodně, neboť na jednotlivá utkání při-
chází opakovaně několik tisíc lidí. Při sčítání fa-
noušků na fotbalových stránkách internetového 
zpravodajského deníku iDnes se jich přihlásilo 
také pár set. Pravda, nemusí to všechno být přá-
telé, ale jistou a nepopíratelnou přízeň vůči mlado-
boleslavskému fotbalu projevili. A od ní nemusí mít 
daleko k přátelství. Možná jenom čekají na impuls, 
jenž by jim umožnil přáteli se stát. A tím impulsem 
by mohlo být založení Klubu přátel fotbalu v Mladé 
Boleslavi. Prvními jeho členy jsou ti nejstarší fan-
dové, pamětníci počátků fotbalu v našem městě, 
z lásky fotbalu věční kluci, kterým za desítky let 
nezevšednělo radovat se z povedené akce a ze 
vstřeleného gólu. A že jich už viděli! A mnozí z nich 
kdysi dávno sami dali do soupeřových branek…
Fotbal býval a je vždycky plný přátel. Jinak ani 
není možné, aby se mužstvo znovu a znovu 
scházelo na trénincích a zápasech. A je přiro-
zené, že se i po skončení aktivní kariéry ně-
kdejší spoluhráči nadále setkávají u piva a kávy. 
Pojďme se scházet společně všechny generace 
mladoboleslavského fotbalu, oživujme vzpo-
mínky na důležité zápasy, mimořádné zážitky 
hráčské i divácké. A nabití těmi nezapomenu-
telnými vzpomínkami choďme spolu na dnešní 
fotbal v očekávání čerstvých radostí z krásné hry 
pro kluky všech generací.
Pamatujme při tom, že prioritní vlastností přítele 
je schopnost a oddanost sdílet časy dobré i zlé. 
Však se také praví v omšelém českém mud-
rosloví, že teprve v nouzi poznáš opravdového 
přítele.
Fotbalovému klubu je přátel třeba. Patří totiž ke 
každému sportu, fotbal nevyjímaje, že vítězství 
střídají prohry. I když si přejeme prohrávat co 
nejméně, občas se tak stane. A přes prohru se 
snáze přeneseme v družném kruhu přátel. Věřte 
mi, je to tak. 
  Váš fanda Bolek

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

FK Dukla Praha – FK Mladá Boleslav
neděle 29. dubna, start 17,00 hodin 
Cena zájezdu 130 Kč, členové fan klubu 100 Kč
v ceně doprava Mladá Boleslav – Praha – Mladá Boleslav
vstupenka na utkání
odjezd autobusů od hlavní brány
Městského stadionu v 15,00 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 27. dubna 12,00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo Dukla

JEDEME NA 
Duklu !!!



Prohráli podruhé doma

Ani bod ze dvou domácích utkání byla šokující bilance v úvodu 
dubna. Boleslavští po penaltové prohře s Teplicemi prohráli  
i utkání FK Mladá Boleslav – SK Sigma Olomouc 2:3. Nic ne-
bylo platné, že si vytvořili osm výtečných střeleckých příležitostí, 
když jich tři čtvrtiny neproměnili. Olomouc vedla od 34. minuty 
gólem Pospíšila. Hned v následující minutě Mareš vyrovnal. Ve  
43. minutě po Šírlově pasu zakončil Chramosta sólo ranou do 
tyče. Deset minut po změně stran Štohanzl vsítil vedoucí bo-
leslavský gól. Radost trvala jen chvíli. V 58. minutě vyrovnal 
Pospíšil a v 68. minutě dal šťastný vítězný gól Olomouce Hála.  
V 74. minutě měl Mareš na hlavě vyrovnání, ale trefil jen tyč.
Sestava FK Mladá Boleslav proti olomouci: Miller – Kalina, 
Rolko, Dimitrovski (85. Bořil), Šírl – Kúdela, Janíček – Štohanzl, 
Kulič (69. Fillo), Mareš – Chramosta.
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Bohemians srazili třemi góly 
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Balzámem na bolavé duše mladoboleslavských fanoušků bylo 
utkání Bohemians 1905 – FK Mladá Boleslav 0:3. V promoklé  
a studené vršovické Synottip aréně byli Boleslavští lepší v herním 
projevu a konečně také úspěšnější ve střelbě. Důležitý první gól 
dal v předposlední minutě první půle Mareš dělovkou z pětadva-
ceti metrů. Po přestávce další góly přidali v 53. minutě Kúdela po 
Kyselově centru a o deset minut později Fillo po Šírlově centru 
a Kúdelově nepovedené koncovce. Chramosta v duchu před-
chozích zápasů zahodil dvě šance před a jednu po přestávce. 
Boleslavští konečně uťali černou sérii předchozích pěti mistráků 
bez výhry a uhájili postavení na čtvrté příčce Gambrinus ligy.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Bohemians: Šeda – Kysela, 
Rolko, Janíček, Šírl – Kúdela, Ščuk – Fillo (87. Brunclík), Mareš, 
Štohnazl (90. Táborský) – Chramosta (83. Kulič). 



Jan Skoupý na začátku loňského prosince oslavil třicáté 
narozeniny a je přesně ten typ člověka, na kterého sedí ozna-
čení, že je mladoboleslavský fotbalový srdcař. 
V dresu FK Mladá Boleslav vyrostl přes žákovská a doroste-
necká družstva ve sportovních třídách učiliště místní automo-
bilky až do týmu dospělých, s nímž na postu stopera vybojoval 
historický postup z druhé do první ligy. „To je můj největší 
sportovní úspěch,“  poznamenal s neskrývanou hrdostí nos-
talgicky zabarveným hlasem. 
Když jeho výkonnost začaly omezovat zdravotní problémy  
s levým kolenem, tak pár let putoval po štacích mimo Mladou 
Boleslav. Chvíli kopal  v třetiligovém Břevnově (2006), potom 
půl roku v třetiligovém Unionu Cheb (2007) a dvě a půl sezóny 
v druholigové Čáslavi (2007-09).
Dráhu profesionálního fotbalisty definitivně skončil v roce 
2009. „Levé koleno už nebylo schopné snášet každodenní 
tréninkovou zátěž,“ povzdechl si. „První půlrok mně to bylo 
líto a docela jsem se užíral, že jsem tak brzy skončil na hři-
šti. Nyní už to beru, že to tak asi mělo být,“ přiznal. V levém 
koleni měl nejprve přetržený křížový vaz a později utrženou 
chrupavku. 
„Na normální život a amatérské sportování mě koleno doktoři 
spravili.“ A tak si občas zahraje s mladoboleslavskou gardou 
fotbal, vyjede si na cyklistický výlet s kustodem Uhlířem, nebo 
si zahraje tenis se současným obráncem A týmu Kyselou. 
Doma na Honzu Skoupého čeká přítelkyně Pavla, ke které se 
od května přidá i čerstvě narozená dcera.
Když nemůže za Mladou Boleslav hrát, pomáhá šťastnějším 
a zdravějším hráčům, aby se jim na hřišti dařilo. Po skončení 
hráčské kariéry začal jako asistent trenéra Vizingra u doroste-
neckého družstva. „Už v době, kdy jsem hrál v Čáslavi, udělal 
jsem si masérský kurs. Věděl jsem, že s opakovaně  operova-
ným kolenem dlouho nevydržím hrát a u fotbalu jsem chtěl 
zůstat.“ Mezi rolemi trenéra a maséra se moc dlouho ne-
rozhodoval. „O práci maséra jsem se vždycky zajímal a baví 
mě.“ Dokládá to tím, že k základnímu půlročnímu masér-
skému kurs si postupně doplňuje vzdělání a rozšiřuje znalosti 
dalšími nadstavbovými kursy a specializovanými semináři. 
Navíc v mladoboleslavské kabině spolupracuje se zkušeným 
Václavem Kubíčkem, který rád poradí a pomůže. 
Co všechno má masér Jan Skoupý na starosti v týdnu při tré-
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Postoupil s Boleslaví do Gambrinus ligy 
a zradilo ho koleno
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nincích a při víkendovém zápase?
„V týdnu před tréninky připravuji hráčům pitný režim, asistuji 
při uvolňovacích cvicích, provádím tejpování a na požádání i 
masíruji. Většina hráčů však žádá masáž až po tréninku. Po 
něm mají všichni povinnou třičtvrtěhodinovou  regeneraci  
a pro ni musím vždy připravit regenerační linku. V průběhu 
tréninku jsem připravený, kdyby se někomu něco stalo a po-
třeboval by pomoct.“ 
K utkáním jezdí spolu s kustodem Uhlířem a oba jsou tři ho-
diny před výkopem už v kabině bez rozdílu, zda se hraje doma 

či venku. „Připravujeme občerstvení hráčům včetně pitného 
režimu. V přípravě na vlastní utkání masíruji a tejpuji podle 
aktuální potřeby. Každý fotbalista má specifická přání, která 
vychází z jeho zkušeností, ale také z prodělaných zranění. 
Během zápasu jsem k dispozici kustodovi i lékaři. Po vyhra-
ném zápase si na hlavu nasadím blonďatou paruku a stane 
se ze mě vyvolávač vítězného pokřiku. To je nejkrásnější role, 
kterou u týmu mám. Potom pomůžu kustodovi sbalit a jdeme 
nebo jedeme domů.“ 



18

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 kaž-
dým a podle vybojovaného pořadí ve skupinách budou 
pokračovat v nadstavbových duelech o konečné turnajové 
umístění. 

Všichni zúčastnění malí fotbalisté obdrží vstupenky na zá-
věrečné utkání Gambrinus ligy ročníku 2011/12 FK Mladá 
Boleslav – FK Baumit Jablonec. Vítězné družstvo získá pu-
tovní prezidentský pohár a hráči družstev na prvních třech 
místech medaile a věcné ceny od sportovní firmy Nike. 
Zvláštní ocenění  dostanou nejlepší hráč, nejlepší brankář, 
nejproduktivnější střelec, nejsympatičtější fotbalista a nej-
mladší 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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V utkání 25. kola celostátní ligy SK Dynamo České Budějovice – FK 
Mladá Boleslav 2:1 prohrálo družstvo devatenáctiletých boleslav-
ských dorostenců gólem z penalty v poslední minutě. „Porážka neod-
povídá dění na hřišti, ale soupeř vstřelil dvě branky, my jenom jednu, 
a tím pádem jsme prohráli. I takový je fotbal,“ prohlásil boleslavský 
trenér Jiří Saňák.
Boleslavští mladíci se pravděpodobně nakazili bacilem neproměňo-
vání šancí, kterým uplynulý šest týdnů trpěli dospělí hráči prvoligo-
vého mužstva. 
Začali dobře, neboť od 8. minuty vedli gólem Mehanoviče. Budějovičtí 
vyrovnali ve 41. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil hlavou 
Kadula.
Ve druhém poločase byli blízko gólu boleslavští Mehanovič, ten do-
konce několikrát, Vraštil, Láncz. V poslední minutě se Boleslavští 
dopustili taktické chyby, navíc ve vlastním trestném území faulovali  
a rozhodčí Blažej nařídil penaltu. Ve vítězný gól ji proměnil Linhart.
„Vytvořili jsme si minimálně pět slibných brankových možnosti, ale 
nevstřelili žádnou branku, naopak v poslední minutě inkasovali z po-
kutového kopu po faulu, který vyplynul z přemíry snahy,“ viděl průběh 
druhého poločasu Saňák. „Potřebujeme se naučit být produktivnější  
a kvalitnější ve finální fázi. Družstvo zaslouží za herní projev po-
chvalu. Věřím, že tým bude nadále hladový po úspěchu,“dodal mla-
doboleslavský trenér.
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Českým Budějovicím: Hankic 
– Geissler, Hošťálek, Hůlka, Křapka (46. Novák) – Vraštil, Láncz – 
Mehanovič, Eliáš, Mižič – Klobása.

Dorostenecké družstvo FK Mladá Boleslav U19 se drží těsně nad po-
lovinou tabulky celostátní ligy, jejíž střed je velmi vyrovnaný. Další 
utkání o ligové body hrálo po uzávěrce tohoto zpravodaje v pátek  

Dorostenci prohráli gólem 
z penalty

AKTUáLNí TABULKA DOrOSTU

1.  SK Sigma Olomouc  25  21  1  3  92:28  64 
2.  AC Sparta Praha  25  13  8  4  56:30  47 
3.  1. FC Slovácko  25  12  5  8  59:39  41 
4.  FC Baník Ostrava 25  11  8  6  53:37  41 
5.  FC Viktoria Plzeň  25  13  2  10  61:47  41 
6.  SK Dynamo Č. Budějovice  25  11  8  6  44:33  41 
7.  FC Hradec Králové  23  12  1  10  38:48  37 
8. FK Mladá Boleslav 25 10 6 9 49:38 36
9.  FC Zbrojovka Brno  25  10  4  11  56:50  34 
10.  SK Slavia Praha  25  10  4  11  47:45  34 
11.  FC Hlučín  25  10  4  11  46:54  34 
12.  FK Baník Most  25  9  4  12  38:65  31 
13.  Bohemians 1905  25  8  5  12  42:48  29 
14.  FC Vysočina Jihlava  24  8  3  13  45:48  27 
15.  FK Teplice  25  7  5  13  35:52  26 
16.  SFC Opava  25  7  3  15  30:70  24 
17.  FK Pardubice  25  6  3  16  26:56  21 
18.  FC Zlín  24  4  8  12  23:52  20

20. dubna na domácím hřišti proti Slavii Praha. V sobotu  
28. dubna jede do Mostu a potom hraje v netradičním termínu. 
Domácí utkání FK Mladá Boleslav U19 – AC Sparta Praha U19 je 
na programu v úterý 1. května od 11 hodin.
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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
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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
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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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11 Jablonec – Dukla 0:2 3:1

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 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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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
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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 25. KOLE

Mužstvo Z V r P S B

1. FC Slovan Liberec 25 17 4 4 58:29 55

2. AC Sparta Praha 25 17 3 5 45:22 54

3. FC Viktoria Plzeň 25 15 5 5 56:33 50

4. FK Mladá Boleslav 25 12 5 8 42:31 41

5. 1. FK Příbram 25 11 6 8 42:41 39

6. Dukla Praha 25 10 8 7 35:25 38

7. FK Teplice 25 10 7 8 28:27 37

8. FK Baumit Jablonec 25 10 6 9 49:34 36

9. FC Hradec Králové 25 8 6 11 20:27 30

10. 1. FC Slovácko 25 9 3 13 22:31 30

11. Dynamo České Budějovice 25 7 8 10 27:41 29

12. SK Slavia Praha 25 6 10 9 20:26 28

13. SK Sigma Olomouc (-9 b.) 25 8 9 8 33:34 24

14. Bohemians 1905 25 5 5 15 17:46 20

15. FC Baník Ostrava 25 4 6 15 21:41 18

16. FK Viktoria Žižkov 25 4 3 18 18:45 15

20 110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Ve třech zápasech získali 
jen čtyři body

Juniorský tým FK Mladá Boleslav“B“ ve třech mistrovských zápasech v rozpětí jedenácti 
dnů získal čtyři body, když si prožil všechny výsledkové možnosti. O velikonoční neděli 
prohrál, o týden později vyhrál a ve středeční předehrávce remizoval.

Utkání 22. kola FK Králův Dvůr – FK Mladá Boleslav“B“ 3:2 ztratili Boleslavští v prvním 
poločase. Inkasovali v něm tři góly. Dva z  pokutových kopů dal Petr, třetí přidal po roze-
hraném rohu Dochtor. Boleslavští herní převahu ve druhém poločase vyjádřili gólově až 
v závěrečné čtvrthodince. V 74. minutě se trefil Ščuk po rohu a v poslední minutě Bulut 
proměnil penaltu. Dva góly však byly málo, stačily jen na zmírnění prohry, na body nikoliv. 
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Královu Dvoru: Šeda – Brunclík, Charuza, Johana, 
Tvrdý –  Ščuk, Dudka (46. M. Šťastný), Wojnar – Bulut, Synek (46. Schubert), Bořil  
(80. Rozsíval).

Utkání 23. kola FK Mladá Boleslav“B“ – Sokol Ovčáry 3:0 bylo jednoznačnou záležitostí 
boleslavských fotbalistů. Většinu času měli hru pod kontrolou a šancí dvakrát víc, než na-
stříleli gólů. První dal Johana profesorskou ranou z rohu vápna k levé tyči. Po přestávce 
nejprve Bulut zmařil tři střelecké příležitosti a potom dvakrát skóroval v 57. a 65. minutě. 
V závěru Boleslavští pustili soupeře na dostřel své branky, ale Kadlec trefil tyč a Cigánkův 
dobře umístěný trestný kop bravurně z vingle vytáhl brankář Knobloch.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Ovčárům: Knobloch – Charuza, Martin Šťastný, 
Johana, Tvrdý – Marek Sedláček, Rozsíval – Synek (75. Horák), Dudka (75. Schubert), Bořil 
(46. Wojnar) – Bulut.

Předehrávané utkání 33. kola FK Mladá Boleslav“B“ – Jiskra Domažlice 0:0 se boleslav-
skému týmu vůbec nevydařilo. I když častěji útočil než soupeř, gól nedal a nečekaně lehce 
přišel o dva body. V prvním poločase zmařili šance Zahustel v 6. minutě, navíc se při srážce 
s gólmanem zranil, a Synek ve 23. minutě. Ve druhém poločase byli nejblíže gólu Schubert 
v 57. a Bulut v 55. a 78. minutě. Boleslavským k výhře chyběly přesnost a klid v koncovce.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Domažlicím: Hankic – Bořil, Charuza, Dimitrovski, 
Táborský – Brunclík, Dudka (20. Rozsíval) – Synek, Wojnar, Zahustel (11. Schubert) – Bulut.

1. MFK Chrudim 23 17 4 2 46:16 55
2. FK Pardubice 24 15 4 5 50:25 49
3. FK Kunice 24 11 9 4 42:23 42
4. SK Roudnice nad Labem 24 12 4 8 52:39 40
5. Loko Vltavín 24 11 5 8 36:31 38
6. Sokol Ovčáry 24 11 3 10 41:35 36
7. Jiskra Domažlice 24 10 4 10 49:40 34
8. FK Králův Dvůr 24 9 7 8 25:34 34
9. FK Mladá Boleslav “B” 24 9 6 9 47:37 33
10. 1. FC Karlovy Vary 24 9 6 9 27:34 33
11. FC Viktoria Plzeň “B” 24 9 3 12 40:46 30
12. FC Slovan Liberec “B” 23 9 2 12 31:40 29
13. FC Písek 24 8 5 11 28:38 29
14. Arsenal Česká Lípa 24 9 1 14 24:38 28
15. FC Chomutov 24 8 2 14 30:53 26
16. SK Hlavice 24 7 4 13 27:43 25
17. SK Kladno 24 7 3 14 38:45 24
18. FK OEZ Letohrad 24 4 8 12 29:45 20

tABulKA ČFl 

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

Dnes dopoledne hráli boleslavští junioři v Plzni s tamní juniorkou. Utkání dalšího 25. kola ČFL 
FK Mladá Boleslav“B“ – Karlovy Vary se hraje v sobotu 28. dubna od 10,15 hodin.
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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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