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FK Mladá Boleslav FCSB

BranKáři/GoalKeeper
13 Jan Stejskal
33 Jan Šeda
99 petr Mikulec

oBránci/DefenDer
5 alexei Tataev
7 Tomáš Wiesner
16 Dominik Hašek
22 ladislav Takács
25 Marco Túlio
29 Jakub Klíma
32 Jan Král
34 antonín Křapka
36 Daniel pudil

Záložníci/MiDfielDer
8 Marek Matějovský
9 Tomáš ladra
12 Michal Hubínek
18 Jakub fulnek
20 Jonas auer
23 lukáš Budínský
24 pavel Bucha
26 David pech
28 ewerton da Silva

ÚTočníci/forWarD
10 Muris Mešanovič
11 nikolay Komlichenko 
15 Tomáš Wágner
19 adam provazník
27 Jiří Klíma

Trenér/coacH: Jozef Weber

BranKáři/GoalKeeper
12  Toma niga
34  cristian Bălgrădean
99  andrei Vlad

oBránci/DefenDer
3  ionuț panțîru
15  Marko Momcilovic
16  Bogdan planic
17  iulian cristea
18  aristeidis Soiledis
22  Sorin Șerban
70  claudiu Belu
77  alexandru Stan

Záložníci/MiDfielDer
5  Mihai pintilii
6  Dragoș nedelcu
8  lucian filip
11  olimpiu Moruțan
14  Thierry rua Moutinho
20  ionuț Vînă
23  ovidiu popescu
26  răzvan oaidă
28  Mihai roman

ÚTočníci/forWarD
7  florinel coman
9  Harlem Gnohere
10  florin Tănase
21  ioan Hora
24  Diogo ferreira Salomao
27  lukasz Gikiewicz
98  Dennis Man

Trenér/coacH: Vergil andronache
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Slavní z klubu našeho dnešního soupeře
Fotbaloví pamětníci si jistě vzpomenou na jména rumunských reprezen-
tantů, kteří oblékali dres fc Steauy Bucuresti v první polovině 80. let minu-
lého století Helmuth Duckadam, Ștefan iovan, Miodrag Belodedici, Marius 
lăcătuș, Victor pițurcă, Mihail Majearu, Gavril Balint, adrian Bumbescu  
a od podzimu 1987 nejslavnější rumunský fotbalista Gheorghe Hagi, který 
po pádu evropské „železné opony“ přestoupil v roce 1990 do realu Madrid, 
odkud později přes italskou Brescii přišel do fc Barcelona a aktivní kariéru 
ukončil v istanbulském Galatasaray. V současnosti vlastní a šéfuje rumun-
skému fc Viitorul constanta, kde měl do letošního léta na očích i svého syna 
ianise, o kterého projevil zájem španělský velkoklub fc Barcelona, ale nako-
nec přestoupil za osm milionů euro do belgického Krc Genk.

Dnes FCSB, dříve Steaua
V červnu 1947 vzniklý armádní sportovní klub aSa Bucuresti dosadili rumunští 
komunisté administrativně do nejvyšší ligy místo carmen Bucuresti, když v té 
souvislosti tento klub úředně zlikvidovali. o rok později na ministerstvu obrany 
rozhodli o přejmenování na cSca Bucuresti a v březnu 1950 na cca. V roce 
1961 klub dostal jméno cSa Steaua București (clubul Sportiv al armatei Steaua). 
Slovo Steaua znamená v rumunštině hvězda, což byl u sportovních klubů ko-
munistického sektoru běžný název. na rozdíl od obvyklé červené či rudé hvězdy 
je na logu Steauy žlutá hvězda a ta spolu s červenomodrým pozadím symboli-
zuje rumunskou trikoloru. V roce 1998 byl fotbalový oddíl oddělen od armádního 
cSa Steaua a přejmenoval se na fc Steaua București. Vedení se ujal rumunský 
podnikatel Viorel păunescu, s nímž klub spadl do dluhů a z nich mu pomohl 
rumunský podnikatel Gigi Becali, který ho vlastní a řídí od roku 2002 dodnes. na 
podzim 2014 se začal s armádou přetahovat o právo využívání názvu Steaua. 
Tříleté spory skončily tím, že se klub oficiálně přejmenoval na fcSB, což je akro-
nym předchozího názvu (football club Steaua Bucuresti). 

FCSB se v domácí lize nedaří
V aktuální tabulce rumunské nejvyšší soutěže, kterou hraje čtrnáct týmů, je fcSB 
desátý, když z pěti mistrovských utkání ročníku 2019-20 vyhrál pouze první, po-
tom remizoval a třikrát prohrál. Jedinou výhru si připsal proti fc Hermannstadt 
4:3. V dalších dvou zápasech vyšel střelecky naprázdno, neboť remizoval na hřišti 
Sepsi oSK Sfantu Gheorghe 0:0 a prohrál doma s fc Botosani 0:2. Ve čtvrtém 
kole nestačil na tým fc astra Giurgiu 1:2, ani v neděli 11. srpna na fc Voluntari 
1:3 v dosud posledním ligovém duelu. Voluntari vedl od první minuty, coman vy-
rovnal ve 49. minutě, když na hřiště přišel až po přestávce. ovšem dvě minuty po 
vyrovnání šel Voluntari opět do vedení, v 68. minutě si stoper Botezatu dal vlastní 
gól a ve zbylém čase už se fcSB nevzpamatoval. proti fc Voluntari hrál v sestavě: 
Vlad – Belu-iordache, Marc, Botezatu, pantiru – perianu (46. coman), popescu – 
Moutinho (64. Tanase), ardeleanu (40. Vina), Serban – Gikiewicz.

Slavná tradice doma i v Evropě
FcSB jako pokračovatel slavné tradice fc Steaua București se pyšní 
ziskem šestadvaceti ligových titulů a dvaadvaceti trofejí národního 
poháru. V soutěžním ročníku 1985-86 dosáhl největšího sportovního 
úspěchu, když vyhrál pohár mistrů evropských zemí (pMeZ), což 
byla soutěž předcházející dnešní lize mistrů Uefa. postupně přes 
dánské Vejle, maďarský Honvéd Budapest, finské Kuusysi a belgický 
rSc anderlecht postoupil do finále, v němž 7. května 1986 na hřišti 
ve španělské Seville remizoval s fc Barcelona 0:0. po bezgólovém 
prodlouženi v penaltovém rozstřelu bukurešťský gólman Duckadam 
nepustil ani jednu střelu a když z jeho spoluhráčů se dva trefili, tak 
se ze zisku nejcennější evropské fotbalové trofeje radovala Steaua.  
V tomto nejslavnějším klubové období Steaua od června 1986 do září 
1989 vytvořila dosud platný evropský rekord sérií 104 ligových utkání 
bez porážky.
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Fotbalisté Boleslavi v Rumunsku hráli po třinácti letech
Před týdnem se mladoboleslavský fotbalový klub vrátil do rumunska po třinácti 
letech. V listopadu 2006 při své první účasti v základní skupině poháru Uefa (před-
chůdce dnešní evropské ligy), v níž se soupeři utkávali pouze jednokolově, remi-
zoval fK Mladá Boleslav v rumunském hlavním městě s fc rapid Bukurešť 1:1. 
pamětníky tohoto utkání jsou dnešní kapitán týmu Marek Matějovský a asistent 
trenéra adrian rolko, jenž z pozice náhradníka do utkání nezasáhl. Tehdejší se-
stava fK Mladá Boleslav: Miller – palát, Brezinský, rajnoch, nesvadba – Vaculík 
(69. Kysela), abraham (82. Šmerda), Matějovský, poláček (62. Holub) – Kulič, pecka. 
V prvním poločase zahodili po jedné boleslavské šanci Kulič s peckou a ve 42. mi-
nutě po Kuličem rozehraném trestňáku rajnoch předskočil gólmana a hlavou dal 
vedoucí gól Boleslavi. Šest minut po změně stran Moldovanovu dělovku brankář 
Miller vyrazil před sebe a constantin dorážkou vyrovnal. V závěrečné čtvrthodince 
při rumunském tlaku Miller zneškodnil tři jasné soupeřovy šance. Také v letošním 
létě byl pro Boleslav s rumunským protivníkem velkou oporou brankář, ale nikoliv 
Miroslav Miller, jenž má nyní na starosti brankáře ve vršovických Bohemians, ale 
Jan Šeda, který má po Marku Matějovském na svém kontě druhý nejvyšší počet 
startů v dresu fK Mladá Boleslav v evropských pohárových zápasech.

Bezgólová remíza je postupovou nadějí pro oba týmy 
Úvodní duel třetího předkola evropské ligy fcSB – fK Mladá Boleslav 0:0 se 
hrál na hřišti v Giurgiu ve večerním teplu přesahujícím 30°c. první poločas byla 
gólu blíž Boleslav, která se však ve druhém poločase bránila rumunskému tlaku. 
protože úspěšně, skončilo utkání bezgólovou plichtou, po níž jsou pro odvetu po-
stupové ambice rovnocenné pro oba soupeře. 
V prvním poločase měl brankář fcSB Vlad nejvíce práce s Matějovskými 
dvěma centrovanými trestňáky a třemi rohy, ale především ve 26. minutě  
s Komlichenkovou dělovkou k levé tyči. Krátce před koncem prvního dějství 
Mešanovičův prudký centr Bucha hlavičkoval těsně mimo bukurešťskou branku, 
ve tříminutovém nastavení nedotáhli Komlichenko s Mešanovicem slibný útok  
a po pudilově dlouhém autovém vhazování se marně do koncovky prodíral Takács.  
Ve druhém poločasu více příležitostí ke skórování měli hráči rumunského muž-
stva. V prvních minutách po návratu z kabiny třikrát úspěšně zasáhl Šeda. potom 

však svitla naděje Boleslavi, když v 58. minutě Komlichenko přihrál Buchovi a ten 
ladrovi, který vypálil těsně mimo soupeřovu branku. Ve zbývajícím průběhu zá-
pasu se střelci fcSB marně snažili překonat brankáře Šedu. nejčastěji jej zaměst-
nával coman, a když v jeho největší šanci ránu v 83. minutě vyrazil, tak pantirova 
dorážka lízla břevno. V poslední minutě se Boleslavští ubránili rohovému kopu  
a v nastavení zaútočili Komlichenkem, který přihrál fulnekovi, jenž se proti obránci 
neprosadil.
Sestava FCSB: Vlad – cretu, planič, filip (32. pantiru), Soiledis – popescu (46. 
Moutinho), cristea, Vina – oaida, coman, Tanase (80. Gikiewicz). Sestava  
FK Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Takács, pudil, Túlio – Bucha, Matějovský 
(74. Budínský), Hubínek, ladra (65. fulnek) – Komlichenko, Mešanovic (86. auer). 
žK: popescu, oaida, coman, Mountinho – Matějovský, Komlichenko, Mešanovic. 
rozhodčí: adrien Jaccottet (Švýcarsko).
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Boleslavští odehráli druhé předkolo neporažení
Druhým předkolem evropské ligy prošel boleslavský tým přes kazašský fc ordabasy 
Shymkent bez prohry a rumunské mužstvo fcSB přes arménský alashkert Jerevan fc 
po jasné venkovní výhře a nečekané domácí porážce. 

StatiStiKa 2. předKola evropSKé ligy
Čtvrtek 25. července 2019: fK Mladá Boleslav – fc ordabasy Shymkent 1:1 
 (Komlichenko – Mehanovic)
Čtvrtek 25. července 2019: alashkert Jerevan fc – fcSB  0:3 
 (Tanase, cristea, coman)
Čtvrtek 1. srpna 2019: fc ordabasy Shymkent - fK Mladá Boleslav  2:3 
 (Schetkin, Diakhate z penalty – Matějovský, Komlichenko z penalty, Mešanovic)
Čtvrtek 1. srpna 2019: fcSB – alashkert Jerevan fc  2:3 
 (Tanase z penalty, coman – Marmentini 2, Galvao)

Postup z druhého předkola vystříleli v Kazachstánu
V prvním střetnutí druhého předkola evropské ligy na domácím hřišti fK Mladá 
Boleslav – fc ordabasy Shymkent 1:1 boleslavský tým doháněl soupeřův náskok, 
když si běloruský rozhodčí Tsinkevich vymyslel trestný kop po nafilmovaném pádu 
paula a exboleslavský Mehanovic ho proměnil přesnou střelou do levé vingle. 
Těsně před přestávkou po Křapkově centru Komlichenko nekompromisním vo-
lejem k pravé tyči vyrovnal. po změně stran Boleslavští nepřekonali kazašskou 
defenzívu, ačkoliv soupeři viditelně docházely síly. Sestava FK Mladá Boleslav 
doma proti ordabasy Shymkent: Šeda – Křapka (62. Budínský), Takács, pudil, 
Túlio – ladra, Matějovský, Hubínek, fulnek (75. Bucha) – Mešanovic (62. Wágner), 
Komlichenko. Góly: 45. Komlichenko – 21. Mehanovic. žK: Mehanovic, Schetkin, 
nepogodov, Malyi. rozhodčí: Tsinkevich (Bělorusko). Diváků: 3 721.
Do odvety druhého předkola evropské ligy fc ordabasy Shymkent – fK Mladá 
Boleslav 2:3 vstupovali v horší pozici boleslavští fotbalisté, což brzo změnil 
Matějovský, když se po narážečce s Mešanovičem trefil do levé šibenice. po pod-

ražení Křapky stoperem fontanellou pokutový kop proměnil Komlichenko. V závěru 
poločasu gólman Šeda neudržel centr a Schetkin snížil, navíc ten samý hráč v na-
stavené minutě trefil tyč boleslavské branky. Dvě minuty po pauze Matějovského 
přetažený trestňák pudil vrátil před branku a Buchovu gólmanem vyraženou ránu 
Mešanovic dorazil do branky. Dvougólové vedení však netrvalo dlouho, neboť  
v 55. minutě vymyšlený pokutový kop Diakhate proměnil ve snížení na 2:3.  
a u toho už zůstalo, i když zbytek zápasu byl nebývale dramatický včetně desetimi-
nutového nastavení. Sestava FK Mladá Boleslav na hřišti ordabasy Shymkent: 
Šeda – Křapka, Takács, pudil, Túlio – ladra (66. fulnek), Hubínek, Matějovský, 
Bucha (84. auer) – Komlichenko, Mešanovic (90. Jakub Klíma). Góly: 45. Schetkin, 
55. Diakhate (z pokutového kopu) - 8. Matějovský, 33. Komlichenko (z pokuto-
vého kopu), 47. Mešanovic. žK: Mahlangu, Maliy, Zhangylyshbay, Yerlanov, paulo, 
fontanello. rozhodčí: Mads-Kristoffer Kristoffersen (Dánsko). Diváků: 17 000.
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Nejčastěji za Boleslav hrál v Evropě Matějovský
Dres fK Mladá Boleslav si v zápasech evropských pohárů či jejich předkol ob-
léklo zatím sedmadevadesát hráčů dvanácti různých národností. rekordmanem je 
Marek Matějovský s dvaadvaceti starty. 

počet startů za FK Mladá Boleslav v evropském poháru 
(tučně zvýraznění jsou hráči současného kádru) 
22 – Marek Matějovský
19 – Jan Kysela, 
15 - lukáš Magera,
13 – adrian rolko, Tomáš Sedláček, 
12 - Miroslav Miller, Tomáš poláček, Jan rajnoch, 
11 – Marek Kulič, 
10 – radim Holub, Jan chramosta, ondřej Kúdela, 9 – Jan Bořil, Miloš Brezinský, 
Marián palát, luboš pecka, Jasmin Ščuk, ivo Táborský, 8 - Jakub rada, lukáš 
Vaculík, 7 - Jan Šeda, františek Ševinský, Jan Štohanzl, 6 – Martin abraham, 
Jakub Diviš, Jiří fleišman, adam Jánoš, Milan Kopic, alexandre noël Mendy, 

Golgol Tedros Mebrahtu, Jakub řezníček, Michal Smejkal, 5 – Tomáš Hrdlička, 
Václav Kalina, Nikolay Komlichenko, antonín Křapka, lukáš pauschek, Václav 
procházka, petr Voříšek, Jiří Skalák, Jaromír Šmerda, ladislav takács, David 
Vaněček, Miljan Vukadinovič, 4 – Michal Ďuriš, Da Silva Douglas, Tomáš fabián, 
aleš Hruška, Jakub Mareš, petr Mareš, florian Milla, Martin nešpor, Václav 
ondřejka, Tomáš přikryl, Jan riegel, antonín rosa, Jan Šísler, pavel Šultes, radek 
Šírl, Matej Sivrič, Jiří Vít, 3 – Daniel Bartl, David Brunclík, pavel Bucha, pavel 
čmovš, Jakub Fulnek, Michal Hubínek, petr Johana, pavel Kučera, tomáš 
ladra, Muris Mešanovic, Jakub navrátil, lukáš opiela, petr pižanowski, daniel 
pudil, Marco túlio, ondřej Zahustel, 2 – Jonas antonius auer, lukáš Budínský, 
aleš čermák, Tomáš Janíček, lukáš Hůlka, Jan Kalabiška, Miroslav Keresteš, 
Stanislav Klobása, petr Mikolanda, Jaroslav nesvadba, patricio Stronati, róbert 
Veselovský, Kristián Zbrožek, 1 – ngasanya ilongo, Jakub Klíma, Kevin edwing 
Malpon, Gaston Xavier Mendy, aleš neuwirth, Michal ordoš, Tomáš Wágner. 

Na Mageru se gólově dotahuje Marek Matějovský
V dosavadních sedmatřiceti zápasech v evropských pohárech a jejich předkolech 
nastřílelo sedmadvacet mladoboleslavských střelců celkem devětačtyřicet gólů. 
nejvíce lukáš Magera, jenž v současnosti kope za druholigové Brno. na rozdíl 
jediného gólu se za něho dotáhl Marek Matějovský parádní trefou na hřišti v ka-
zašském Shymkentu. podobně jako Magera, i drtivá většina ostatních autorů ev-
ropských gólů již mladoboleslavský dres neobléká. Výjimkou jsou spolu s Markem 
Matějovským útočníci současného kádru nikolay Komlichenko a Muris Mešanovic, 
kteří se do mladoboleslavské statistiky evropských gólů čerstvě zapsali v letošním 
létě.

Střelci boleslavských gólů v evropských pohárech v období 2006-19 (tučně 
zvýraznění jsou hráči současného kádru): 4 - lukáš Magera, 3 – Michal Ďuriš, 
Jan chramosta, Marek Matějovský, Tedros Golgol Mebrahtu, 2 – Miloš Brezinský, 
radim Holub, adam Jánoš, Nikolay Komlichenko, Marek Kulič, alexandre noël 
Mendy, luboš pecka, Jan rajnoch, antonín rosa, Tomáš Sedláček, Jiří Skalák,  
1 – Daniel Bartl, aleš čermák, Jan Kysela, Muris Mešanovic, florian Milla, Marián 
palát, Jakub řezníček, Jasmin Ščuk, Jan Štohanzl, ivo Táborský, petr Voříšek.



FK Mladá Boleslav v evropských pohárech
Mladoboleslavský fotbal na evropské scéně vstoupil do své deváté kapitoly 
úspěšně, a to jednou remízou a jedním vítězstvím v druhém předkole. K nim při-
dal před týdnem další remízu ve třetím předkole evropské ligy ročníku 2019-20.  
Z dosud odehraných sedmatřiceti utkání čtyři patřily do předkol ligy mistrů 2006, 
pětadvacet do předkol poháru Uefa či jeho nástupní evropské ligy a osm do zá-
kladních skupin poháru Uefa v podzimních sezónách 2006 a 2007. při čtrnácti 
výhrách, osmi remízách a patnácti prohrách je souhrnné skóre jen o jediný gól 
nepříznivé 49:50. 

Podzim 2006
druhé předkolo ligy mistrů:
fK Mladá Boleslav – Valerenga if oslo  3:1
Valerenga if oslo - fK Mladá Boleslav  2:2
třetí předkolo ligy mistrů:
Galatasaray SK istanbul - fK Mladá Boleslav  5:2
fK Mladá Boleslav – Galatasaray SK istanbul  1:1
play off poháru UeFa:
olympique Marseille - fK Mladá Boleslav  1:0
fK Mladá Boleslav - olympique Marseille  4:2
Základní skupina G poháru Uefa:
fK Mladá Boleslav – panathinaikos fc atény   0:1
fc rapid Bukurešť - fK Mladá Boleslav           1:1
fK Mladá Boleslav – paris Saint-Germains fc  0:0
Hapoel Tel aviv fc - fK Mladá Boleslav          1:1
Konečná tabulka skupiny g:
1. panathinaikos fc atény    2   1   1    3:4    7
2. paris Saint-Germains fc   1   2   1    6:4    5
3. Hapoel Tel aviv fc          1   2   1    7:7    5
4. fc rapid Bukurešť            0   4   0    3:3   4
5. fK Mladá Boleslav            0   3   1    2:3    3

Podzim 2007
play off poháru UeFa:
fK Mladá Boleslav – US cittá di palermo  0:1
US cittá di palermo – fK Mladá Boleslav  0:1 (penalty 2:4)
Základní skupina C poháru UeFa:
fK Mladá Boleslav – Villarreal cf  1:2
if elfsborg – fK Mladá Boleslav  1:3
fK Mladá Boleslav – aeK atény  0:1
acf fiorentina – fK Mladá Boleslav  2:1
Konečná tabulka skupiny C:
1. Villarreal cf                3   1   0     7:3  10
2. acf fiorentina            2   2   0   10:4 8
3. aeK atény fc            1   2   1     4:4    5
4. fK Mladá Boleslav      1   0   3     5:6    3
5. if elfsborg                   0   1   3     3:12  1

Podzim 2011
třetí předkolo evropské ligy
aeK larnaca – fK Mladá Boleslav    3:0 
fK Mladá Boleslav – aeK larnaca    2:2

Podzim 2012
druhé předkolo evropské ligy
fK Mladá Boleslav – Thór akureyri  3:0 
Thór akureyri – fK Mladá Boleslav  0:1
třetí předkolo evropské ligy
fc Twente enschede – fK Mladá Boleslav  2:0 
fK Mladá Boleslav – fc Twente enschede  0:2

Podzim 2014
druhé předkolo evropské ligy
fK Mladá Boleslav – nK Široki Brijeg       2:1  
nK Široki Brijeg – fK Mladá Boleslav       0:4
třetí předkolo evropské ligy
fK Mladá Boleslav – olympique lyon       1:4
olympique lyon – fK Mladá Boleslav       2:1 

Podzim 2015
druhé předkolo evropské ligy
fK Mladá Boleslav - Strømsgodset Tf        1:2
Strømsgodset  Tf – fK Mladá Boleslav       0:1

Podzim 2016
třetí předkolo evropské ligy
fK Shkëndija 79 Tetovo - fK Mladá Boleslav  2:0
fK Mladá Boleslav – fK Shkëndija 79 Tetovo  1:0 

Podzim 2017
druhé předkolo evropské ligy 
Shamrock rovers fc - fK Mladá Boleslav  2:3
fK Mladá Boleslav – Shamrock rovers fc  2:0
třetí předkolo evropské ligy
fK Mladá Boleslav – Kf Skënderbeu Korce  2:1
Kf Skënderbeu Korce - fK Mladá Boleslav 2:1 (penalty 4:2)

Podzim 2019
druhé předkolo evropské ligy 
fK Mladá Boleslav – fK ordabasy Shymkent  1:1
fK ordabasy Shymkent - fK Mladá Boleslav  2:3

třetí předkolo evropské ligy
fcSB - fK Mladá Boleslav  0:0
fK Mladá Boleslav – fcSB 
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Chodit na Bolku se vyplatí!
v letošním soutěžním ročníku se věrní fanoušci Bolky mohou opět 
těšit na soutěž, kterou pro ně již třetí sezónu připravuje klub ve 
spolupráci se společností iNvia Mladá Boleslav. princip soutěže 
je neměnný, „Chodíš pravidelně na domácí zápasy Bolky? Můžeš 
vyhrát pohádkový zájezd dle vlastního výběru!“

Mladoboleslavský fotbalový klub si nesmírně váží každého věrného fa-
nouška, který pravidelně chodí na stadion sledovat prvoligová utkání 
fK Mladá Boleslav. Bezesporu nejlepší odměnou fanouškům je kva-
litní výkon na hřišti a navazující sportovní úspěchy. Moderní přístup 
fotbalového klubu by měl mít ale i přesah do mimosportovní roviny. 
nabídka kvalitních služeb na stadionu, pestrého doprovodného pro-
gramu a další drobné marketingové akce se podílejí na celkovém 
vztahu fanouška k fotbalovému klubu. nejen z tohoto důvodu je Bolka 
ráda, že i v této sezóně pokračuje spolupráce s již tradičním partne-
rem inVia Mladá Boleslav, úspěšnou společností na trhu s cestováním. 
Stejně jako v předešlých dvou soutěžních ročnících budou mít fanoušci 
možnost ucházet se o výhru v podobě zájezdu dle vlastního výběru  
v hodnotě 45.000,- Kč. princip soutěže je jednoduchý, navštívit co nej-
více domácích utkání fK Mladá Boleslav ve fortuna:lize 2019/2020. 
na konci sezóny budou fanoušci, kterým vznikne nárok na účast ve 
finále soutěže, kontaktováni s finálovou přihláškou. V případě dotazů  
k soutěži pište na fanousci@fkmb.cz 

Pozn.: Výhra v soutěži nejde kombinovat s příspěvkem pro zaměst-
nance Škoda Auto a.s.  
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mediální partneři

partneři

reklamní partneři

hlavní partneři

barteroví partneři

sportovmí centrum mládeže

generální partner



Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. 
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně 
přizpůsobíte stylu Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace 
nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový 
prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. 
Vstupte do nové éry ve velkém stylu. Zeptejte se nás na on-line chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 
nebo navštivte svého prodejce vozů ŠKODA.

novaskodasuperb.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,0–7,1 l/100 km, 105–159 g/km

Smart Light Assist – automatické 
přepínání a clonění dálkových světel

Adaptivní podvozek – volitelné 
nastavení podvozku ve 3 režimech 
(Comfort, Normal, Sport)

Virtuální pedál – bezdotykové 
otevírání 5. dveří 

Předplacený servis 
na 5 let / 100 000 km 
při  nancování od ŠKODA Finance

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení 
na AppStore 
a Google Play™.

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

NEKONEČNÝ PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

SIMPLY CLEVER

ŠKODA usnadňuje život svým 
zákazníkům každý den.
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