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Zpravodaj FK Mladá Boleslav

FK Mladá Boleslav   vs.   FC Ordabasy Shymkent

 2. předkolo
Evropské ligy 2019/2020

25. 7. 2019 od 19.00 hodin
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FK Mladá Boleslav FC Ordabasy Shymkent

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
1    Bakkhan Shayzada
12  Dmytro nepohodov

oBránci/DefenDer
5   Damir Dautov
6   Ular Zhaksybaev
8    Temirlan erlanov
19  Marat Bystrov
25  Serhiy Malyi
29   pablo fontanello
77   Talgat adyrbekov

Záložníci/MiDfielDer
7    May Mahlangu
10 Mirzad Mehanovič
11   Kyrylo Kovalchuk
14   Samat Shamshi
17   Mardan Tolebek
21   Mukhit Zhaksylyk
22   abdoulaye Diakate
23  adilkhan Dobay
27   Timur Dosmagambetov
33  elkhan astanov

ÚTočníci/forWarD
9   Vitali li
20   Toktar Zhangylyshbay
37  João paulo
39   Ziguy Badibanga
88   Madihan aitbaev
99  aleksey Shchotkin

Trenér/coacH: Kakhaber Tskhadadze
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Kilometry nalétané za soupeři

Mladoboleslavští fotbalisté se za soupeři po evropě nacestovali více 
než dvacet tisíc kilometrů na všechny světové strany. Severním směrem 
nejdále letěli do norské metropole oslo, kam je to z pražského letiště 
1100 km, a to hned dvakrát. poprvé v létě 2006 a podruhé v létě 2015. 
na západ letěli nejdéle v létě 2012 do 2500 km vzdáleného islandského 
akureyri. o něco kratší měli cestu za nejvzdálenějším jižním soupeřem, 
když v létě 2007 letěli více než 2200 km do sicilského palerma. Dosud 
rekordním putováním bylo na podzim 2006 cestování 2600 km za sou-
peřem základní skupiny poháru Uefa do izraelského Tel avivu. Za tý-
den však směrem na východ stanoví svůj nový cestovatelský rekord. 
Všechny dosavadní lety za evropskými soupeři totiž překoná letošní vý-
prava do jihokazašského Shymkentu, jenž je od prahy vzdálený více 
než 4200 km, což představuje přibližně šest hodin strávených v letadle.  
V úterý tam a po čtvrtečním zápase zpět.

Boleslav doma 
a v Evropě venku
Bilance domácích utkání fK Mladá Boleslav v rámci evropských pohárů 
je vzácně vyrovnaná. Boleslavští fotbalisté ze sedmnácti utkání hraných 
na svém trávníku sedm vyhráli, ve třech remizovali a sedm prohráli při ne-
rozhodném skóre 21:21. nejvýrazněji porazili islandský Thór akureyri 3:0. 
ovšem nejslavnější byla a stále je výhra ze září 2006 nad francouzským 
olympique Marseille 4:2. naopak nejkrutější prohru prožili před pěti lety  
s jiným francouzským protivníkem olympique lyon 1:4. 
Také venkovní evropskou bilanci má fK Mladá Boleslav vyrovnanou. 
Boleslavští ze sedmnácti zápasů šest vyhráli, ve třech remizovali a osm pro-
hráli při mírně nepříznivém skóre 22:24. navíc absolvovali dva penaltové roz-
střely, v italském palermu vítězně, v albánské Korce neúspěšně. nejvýrazněji 
vyhráli na hřišti bosenského nK Široki Brijeg 4:0 a nejvíce prohráli v istanbulu 
s tureckým velkoklubem Galatasaray 2:5.

Ordabasy Shymkent postoupil bez 
inkasovaného gólu
První utkání prvního předkola evropské ligy fc ordabasy Shymkent - fc Torpedo Kutaisi 1:0, 
které se hrálo ve čtvrtek 11. července za osobní účasti mladoboleslavského trenéra Jozefa 
Webera, rozhodl v 67. minutě erlanov. Kazaši tak jeli do Gruzie s těsným náskokem, který v 
Kutaisi úspěšně uhájili. odvetu fc Torpedo Kutaisi – fc ordabasy Shymkent 0:2 vyhráli hlavně 
přičiněním Mehanoviče, který přišel na hřiště až v 72. minutě a o deset minut později skóroval. 
na druhý gól ve čtvrté přesčasové minutě přihrál Badibangovi, jenž také nebyl v základní se-
stavě a naskočil do hry až ve druhém poločase. 
Čtvrtek 11. července 2019 první utkání prvního předkola Evropské ligy
FC Ordabasy Shymkent – FC Torpedo Kutaisi  1:0
Sestava fK ordabasy Šymkent: nepogodov – Dosmagambetov, Maliy, fontanello, erlanov, 
Bystrov (73. Zhangylyshbay) – Mahlangu, Diakhate, Mehanovič (67. Ščetkin) – Joao paulo, 
Tolebek (56. Badibanga). žK: Zhangylyshbay, Diakhate. Gól: 67. erlanov.
Čtvrtek 18. července odveta prvního předkola Evropské ligy 
FC Torpedo Kutaisi – FC Ordabasy Shymkent  0:2
Sestava fK ordabasy Šymkent: nepogodov – Dosmagambetov, Maliy, fontanello, erlanov, 
Bystrov – Mahlangu, Diakhate, Kovalčuk (72. Mehanovič) – Joao paulo (86. Šamši), Šetkin  
(61. Badibanga). Góly: 81. Mehanovič, 90+4. Badibanga.

Mahanovič nakročil do 
profesionálního fotbalu  
v Mladé Boleslavi
Dnes šestadvacetiletý ofenzivní záložník Mirzad Mehanovič 
pochází z bosenské Srebenice a přes sarajevskou fotbalo-
vou akademii přišel v roce 2010 do Mladé Boleslavi, ač-
koliv se o něho zajímal espanyol Barcelona. V fK Mladá 
Boleslav začal nejprve v dorostu, později hrál za juniorku 
a na začátku kalendářního roku 2014 byl zařazený do 
prvoligového kádru. V mladoboleslavském dresu nastou-
pil do šesti prvoligových zápasů a dal jeden gól. Hostoval  
v Kolíně, podbrezové, Varnsdorfu a v roce 2016 po skon-
čení mladoboleslavského kontraktu odešel do Jablonce  
a odtud po roce do Zlína. od loňského léta je v fc ordabasy 
Shymkent, nejprve na hostování a dnes už na přestup, kde 
dosud odehrál osmadvacet ligových utkání a dal v nich dva 
góly. V letošním červenci týmu výrazně pomohl k postupu 
do druhého předkola evropské ligy, když v odvetě dal důle-
žitý první gól a na druhý přihrál.
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Nezávislý Kazachstán 
zbohatnul
Kazachstán je stát, jehož větší část se rozkládá ve střední asii a jen malou částí 
západně od řeky Ural zasahuje do evropy. celkovou rozlohou je devátým největším 
státem na světě (2 717 300 km², což je čtyřiatřicetkrát rozlehlejší než česko) a 
vůbec největším vnitrozemským. Statistiky z roku 2018 uvádějí, že Kazachstán má 
osmnáct milionů obyvatel, z nichž dvě třetiny jsou Kazaši, nejpočetnější minority 
tvoří rusové, Uzbeci, Ukrajinci, němci, Tataři a Ujgurové. od 18. století se území 
dnešního Kazachstánu postupně a nedobrovolně začlenilo do ruské říše a od roku 
1917 se stalo součástí Sovětského svazu. po jeho rozpadu vyhlásil v roce 1991 
Kazachstán samostatnost jako poslední ze sovětských republik. Dnešní Kazachstán 
je republikou s dvoukomorovým parlamentem. Mohutný ekonomický rozvoj v uply-
nulých dvaceti letech podpořený těžbou ropy a zemního plynu ho posunul do role 
dominantního státu střední asie.   
Kazachstán je administrativně rozčleněný na čtrnáct oblastí a čtyři samosprávná 
města. Jedním z nich je Shymkent, dalšími almaty, původně do roku 1993 alma-ata 
(s dvěma miliony obyvatel největší kazašské město), nur-Sultan do března 2019 
astana (hlavní město Kazachstánu) a Bajkonur (od roku 1955 sovětský kosmodrom 
a dle dlouhodobé nájemní smlouvy do roku 2050 pod ruskou správou).

Město Shymkent 
Shymkent (kazašsky Шымкент) je město obklopené Turkestánskou oblastí, která 
je nejvíce obydlenou lokalitou Kazachstánu. archeologické výzkumy potvrzují nej-
starší osídlení již v pátém století. Dnes v něm žije téměř jeden milion stálých oby-
vatel a je přirozeným společenským a kulturním centrem jihu Kazachstánu s mezi-
národním letištěm a devíti univerzitami. Ve zdejším muzeu otevřeném od roku 1920 
jsou i jedinečné sbírky starší 2500 let. Jiné mnohem mladší muzeum existující od 
roku 2001 je věnováno lidem postiženým politickými represemi. na území staré 
části města stojí budovy z devatenáctého století, například mešita Koshkar ata či 
dům krajského náčelníka. Mezi vyhledávané turistické atrakce patří ethnopark Ken 
Baba, park nezávislosti otevřený v roce 2011 a Shymkent arboretum s unikátní 
sbírkou rostlin z celého světa. 

Sport a zvláště fotbal  
v Shymkentu
Od vyhlášení samostatnosti získal Kazachstán šestnáct zlatých 
olympijských medailí, sedm z nich boxeři. K celosvětově známým 
sportovním hvězdám patří například cyklista alexandr Vinokurov a bě-
žec na lyžích Vladimir Smirnov. populární je v Kazachstánu lední hokej 
a ještě více bandy hokej. rozmach fotbalu nastal především po druhé 
světové válce. V roce 1949 bylo například v Shymkentu deset fotbalo-
vých klubů. od roku 1960 byl shymkentský klub třicet ročníků (1960-
72, 1974, 1976-91) účastníkem šampionátu Sovětského svazu. od 
roku 1992 hraje pochopitelně ligu v Kazachstánu.
Současný fc ordabasy Shymkent je doma na Kazhimukan 
Munaitpasov Stadium Shymkent s místy pro 20 000 diváků a patří 
k předním mužstvům premier ligy v Kazachstánu. V uplynulých pěti 
letech se neumístil hůře, než na páté příčce. S předkoly evropské ligy 
Uefa má zkušenosti z dvanácti odehraných utkání v uplynulých sedmi 
letech. V létě 2012 v prvním předkole vyřadil srbský fK Jagodina (0:0, 
1:0), ale ve druhém předkole nestačil na norský rosenborg (1:2, 2:2). 
V létě 2015 v prvním předkole vypadl s izraelským Beitar Jerusalem 
(0:0, 1:2). V létě 2016 neuspěl se srbským čukarički (3:3, 0:3). V létě 
2017 nepřešel přes bosenský Široki Brijeg (0:0, 0:2), se kterým měla 
o tři roky dříve pozitivní bilanci Mladá Boleslav. V letošním létě vyřadil 
gruzínské Torpedo Kutaisi po dvou vítězstvích (doma 1:0 a venku 2:0). 
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FK Mladá Boleslav v evropských pohárech
Bilance působení fK Mladá Boleslav na evropské scéně už má osm uzavřených 
kapitol a devátou začínají boleslavští fotbalisté dnes. naváží tak na dosavadní bi-
lanci čtyřiatřiceti utkání. Z nich čtyři patřily do předkol ligy mistrů 2006, dvaadva-
cet do předkol poháru Uefa či jeho nástupní evropské ligy a osm do základních 
skupin poháru Uefa v podzimních sezónách 2006 a 2007. při třinácti výhrách, 
šesti remízách a patnácti prohrách je souhrnné skóre mírně nepříznivé 45:47. 

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 – fc ordabasy Shymkent
fc ordabasy Shymkent - fK Mladá Boleslav
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Evropskými rekordmany jsou Matějovský a Kysela
Dres fK Mladá Boleslav si v zápasech evropských pohárů či jejich předkol ob-
léklo zatím sedmaosmdesát hráčů dvanácti různých národností. rekordmany jsou 
Marek Matějovský a Jan Kysela, každý z nich s devatenácti starty. na rozdíl od 
Kysely je Matějovský stále aktivním členem mladoboleslavského kádru a může si 
bilanci letos vylepšit.

Počet startů za FK Mladá Boleslav v evropském poháru 
19 – Jan Kysela, Marek Matějovský
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 -  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, 
lukáš pauschek, Václav procházka, petr Voříšek, Jiří Skalák, Jaromír Šmerda, David 
Vaněček, Miljan Vukadinovič, 4 – Michal Ďuriš, Da Silva Douglas, Tomáš fabián, 
aleš Hruška, florian Milla, petr Mareš, Martin nešpor, Václav ondřejka, Tomáš 
přikryl, Jan riegel, antonín rosa, Jan Šísler, pavel Šultes, Jan Šeda, radek Šírl, 
Jakub Mareš, Matej Sivrič, Jiří Vít, 3 – Daniel Bartl, David Brunclík, pavel čmovš, 
pavel Kučera, petr Johana, Jakub navrátil, lukáš opiela, petr pižanowski, ondřej 
Zahustel, 2 – aleš čermák, Tomáš Janíček, lukáš Hůlka, Jan Kalabiška, Miroslav 
Keresteš, Stanislav Klobása, nikolay Komlichenko, antonín Křapka, petr Mikolanda, 
Jaroslav nesvadba, patricio Stronati, ladislav Takács, róbert Veselovský, Kristián 
Zbrožek, 1 – ngasanya ilongo, Kevin edwing Malpon, Gaston Xavier Mendy, aleš 
neuwirth, Michal ordoš. 

V Evropě nejvíce boleslavských gólů nastřílel Magera 
Při dosavadních osmi účastech v evropských pohárech ve čtyřiatřiceti zápasech 
nastřílelo pětadvacet mladoboleslavských střelců celkem pětačtyřicet gólů. nejvíce 
lukáš Magera, jenž v současnosti kope za druholigové Brno. podobně jako on,  
i drtivá většina ostatních již mladoboleslavský dres neobléká. Jedinou výjimkou je 
Marek Matějovský, který tak má naději se ve střeleckém žebříčku posunout výše. 
Samozřejmě všichni, kdo fK Mladá Boleslav fandí, očekávají, že přibydou zcela 
čerstvé gólové zápisy kohokoliv ze současného hráčského kádru.

Střelci boleslavských gólů v evropských pohárech v období 2006-17: 4 - lukáš 
Magera, 3 – Michal Ďuriš, Jan chramosta, Tedros Golgol Mebrahtu, 2 – Miloš 
Brezinský, radim Holub, adam Jánoš, Marek Kulič, Marek Matějovský, alexandre 
noël Mendy, luboš pecka, Jan rajnoch, antonín rosa, Tomáš Sedláček, Jiří 
Skalák, 1 – Daniel Bartl, aleš čermák, Jan Kysela, florian Milla, Marián palát, 
Jakub řezníček, Jasmin Ščuk, Jan Štohanzl, ivo Táborský, petr Voříšek.



www.masosedlak.cz
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MLADÁ  
BOLESLAV

10
OBJEVTEVŠECHNY MÉ  

STRÁNKY.

HORNÍ RAKOUSKO - ZDROJ SÍLY.
NAČERPEJTE ENERGII TAM,  
KDE TRÉNUJÍ FOTBALOVÍ PROFESIONÁLOVÉ.
www.hornirakousko.cz
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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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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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