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Je škoda, že v Evropské lize jsme nepře-
žili předkolo. Ale ve fotbalovém životě není 
čas k dlouhému smutnění nad nezdarem, 
stejně jako na protahování oslav při úspě-
chu. Boleslavští fotbalisté předvedli, že jsou 
kvalitním týmem nejen výhrou národní po-
hárové trofeje na konci předchozí sezóny, 
ale také zvládnutím nepříjemného klopýt-
nutí v kyperské Larnace. Prohra o tři góly 
je dosud jedinou v nové sezóně.  Do tuzem-
ské Gambrinus ligy vstoupili možná z po-
hledu fanoušků, které zajímají především 
výsledky, rozpačitě, ale nebylo tomu tak. 
Hráči se nebáli hrát ofenzivně a věřili si v 
práci s míčem, i když dva první ligové du-
ely měli smůlu v koncovce. Před týdnem 
vítězně zvládli náročné utkání na ostrav-
ských Bazalech, kam se běžně nejezdí ani 
nebude jezdit pro ligové body. Věřím, že ak-
tivní hru a úspěšnou střelbu budou předvá-
dět i v dalších zápasech podzimní sezóny. 
Proto se domnívám, že si zaslouží patřič-
nou diváckou podporu, čímž mám na mysli, 
že se v domácích zápasech dočkají zaplně-
ných tribun bez rozdílu, jaký přijede soupeř, 
protože budete, vážení diváci, chodit fan-
dit svým, mladoboleslavským fotbalistům. 
Zaslouží si to.

Ladislav Minář,
sportovní ředitel FK Mladá Boleslav 
    

“Fanděme mladoboleslavskému 
fotbalu a bude nám spolu dobře”
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FK Mladá Boleslav

č. 
hráče   jméno, příjmení

 rok nar.
utkání 
11/12

góly 
11/12

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Jakub Jakubov 1989 0 0 0 0
12 Jan Šeda 1985 1 0 24 0
27 Miroslav Miller 1980 3 0 155 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 0 0 153 11
4 Adrian Rolko 1978 3 0 152 9
5 Tomáš Janíček 1982 3 0 138 5
6 Václav Kalina 1979 1 0 122 7

13 Vladimir Dimitrovski 1988 0 0 19 1
24 Aleš Neuwirth 1985 0 0 100 3
25 Radek Šírl 1981 3 0 66 4
 26 Václav Procházka 1984 2 0 182 10
Záložníci

3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3
11 Ondřej Kúdela 1987 3 0 98 3
15 Jan Štohanzl 1985 1 0 118 11
17 Jasmin Ščuk 1990 0 0 3 0
20 Jan Kysela 1985 3 0 127 14
21 Ondřej Zahustel 1991 1 0 7 0
23 Charis Kostakis 1990 0 0 0 0
30 Petr Wojnar 1989 3 1 23 1
33 Lukáš Opiela 1986 3 0 118 3

Útočníci
7 Jakub Řezníček 1988 1 0 68 15
8 Ivo Táborský 1985 1 0 127 17
9 Kerem Bulut 1992 1 1 9 2

10 Marek Kulič 1975 2 1 343 82
19 Jan Chramosta 1990 3 1 61 19

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.

FK Viktoria Žižkov

č. 
hráče   jméno, příjmení

rok nar. utkání 
10/11

góly 
10/11

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Tomáš Vaclík 1989 3 0 3 0
23 Štěpán Kolář 1979 0 0 1 0
27 Přemysl Kovář 1985 0 0 3 0

Obránci
2 Mateusz Slodowy 1991 2 0 2 0
9 Tomáš Peciar 1988 0 0 0 0

12 Pavel Čermák 1989 3 0 11 0
13 Kevin Piere Lafrance 1990 3 0 10 0
16 Lukáš Bodeček 1988 1 0 2 0
18 Marcel Šťastný 1983 3 0 43 2
20 Jaroslav Starý 1988 0 0 5 0
26 Petr Mach 1985 1 0 38 0

Záložníci
4 Lukáš Schut 1985 1 0 38 1
5 Igor Súkeník 1989 3 0 3 0
8 Michal Houžvička 1987 0 0 1 0

11 Tomáš Procházka 1981 3 0 53 4
14 Daniel Bartl 1989 3 1 4 1
19 Stanislav Hřebeček 1989 0 0 1 0
25 Zdeněk Folprecht 1991 3 0 10 0
28 Petr Ďurica 1986 0 0 0 0

Útočníci
3 Tomáš Dočekal 1989 0 0 0 0
7 Ilija Nestorovski 1990 3 1 31 3

10 Richard Kalod 1984 3 0 62 7
15 Jan Bořil 1991 1 0 12 0
19 Jiří Böhm 1987 1 0 1 0
21 Zbyněk Musiol 1991 1 0 1 0
22 Matej Sivrič 1990 2 0 9 1

Realizační tým:  Hlavní trenér Martin Pulpit, asistent trenéra Jindřich Trpišovský, asistent trenéra Roman 
Veselý. 

Číslo zpravodaje:
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Boleslavský trenér Miroslav Koubek 
si viditelně užil probuzení střelců svého 
týmu, neboť se tak stalo na ostravských 
Bazalech, čili poslední štaci před bole-
slavským angažmá. Naštěstí se zranění z 
krvavé bitvy na Bazalech uzdravili a muž-
stvo je v plné síle. Proti dnešnímu soupeři 
si přeje vstřelit gól dříve, než před dvěma 
týdny Slovácku. 
„Většinu zdravotních neduhů hráči v týdnu vy-
léčili a po dlouhodobém zranění si Johana už 
zahrál za rezervu v mistrovském utkání ČFL v 

Písku a je připravený pro potřeby prvoligového mužstva. Proti Žižkovu tak jdeme téměř 
v plné síle. Chybí nám pouze Fabián a Neuwirth.“

? Jak jste si vysokou výhru na ostravských Bazalech užil a oslavil? 
„S asistentem Borisem Kočím si po vyhraném utkání dáme maximálně dvě pivka a 
žádné oslavy nepořádáme. Fotbal prožívám střídmě. I hráčům říkám, že když se něco 
povede, buďme k úspěchu pokorní, a když naopak prohrajeme, tak se nezblázněme, 
že se momentálně nedaří. Nabádám je k vyváženosti emotivních stavů. Konkrétně v 
Ostravě jsem se po čtvrtém  góle v síti Baníku viditelně radoval, protože bylo o naší 
výhře definitivně rozhodnuté, a to gesto radosti patřilo také gólu Wojnara, který byl 
excelentní.“
 
? Co očekáváte od žižkovské Viktorie?
„Bude to jistě těžký zápas, neboť Viktorka je známá, že pod vedením trenéra Pulpita 
má velmi dobře organizovanou defenzivu. Jako nováček ligy sází na bojovnost a ur-
putnost a takový soupeř není nikdy a pro nikoho snadný. Očekávám tedy zápas, který 
bude mít jiný herní obraz, než ten před týdnem v Ostravě, kde se hrálo nahoru dolů, 
neboť oba týmy se hrnuly dopředu. Proti Viktorii Žižkov to spíše bude podobné zápasu 
se Slováckem.“

? Takže zase nervy až do poslední minuty?
„V žádném případě nepodceňuji herní schopnosti žižkovské Viktorie v útočné fázi. V 
letním přípravném zápase v Rejšícich měla velmi dobré protiútoky. Nyní v lize poprvé 
vyhrála, takže jistě prokáže i nebezpečnost ve hře dopředu. Favoritem dnešního utkání 
je určitě Boleslav a nezříkáme se té role. Boleslav by měla diktovat dění na hřišti a vě-
řím, že dokážeme Viktorku přetlačit. Každý soupeř v lize je těžký a je pravda, že lépe 
se hraje proti tomu, který je herně vyspělejší, jako například Olomouc a Plzeň. Snad se 
nám proti Žižkovu podaří dát gól dříve, než se to povedlo proti Slovácku.“

? A jak vnímáte statistický údaj, že Boleslav v dosavadních dvou prvoligo-
vých duelech na domácím hřišti Žižkov nejen neporazila, ale dokonce mu ne-
dala ani jeden gól?
„To rád slyším, protože když Boleslav nedala sto osmdesát minut gól, tak věřím, že 
tentokrát ho dá.“

? Jak si užíváte, že se probuzení všech tři útočníků, které jste v předchozím 
ligovém utkání poslal do hry?
„Počkejme ještě pár dalších zápasů, jestli to je trvalejší pozitivní posun, ale každopádně 
je to pozitivní pro sebevědomí těch hráčů, kteří  v Ostravě nastoupili a přesvědčili se, že 
góly dávat umí a že jsme také jako mužstvo schopní dávat góly. Nebyly nijak náhodné, 
byly vykombinované. Akce, které jim předcházely, měly kombinační hlavu a patu.“ 

? Opakovaně zdůrazňujete kvalitu mladoboleslavského kádru, v čem kon-
krétně se projevila v posledním ligovém zápase?
„Když jsem se díval na video záznam, potvrdil jsem si, že Baník vsadil na bojovnost a 
kvalita myšlenek v přípravné i útočné fázi byla u Boleslavi o hodně vyšší, než u soupeře, 
který nakopával míče, kdežto my se snažili prosadit především kombinačně.“

Martin Pulpit, který na počátku letoš-
ního roku oslavil čtyřiačtyřicáté naro-
zeniny, hrával aktivně fotbal převážně v 
pražských klubech. Kopal za SK Horní 
Měcholupy v mladších žácích, za vr-
šovické Bohemians ve starších žácích, 
za Viktorii Žižkov v dorostu, za ČKD 
Kompresory, FK Slavoj Vyšehrad a vršo-
vické Bohemians v dospělých. Jedinou 
mimopražskou výjimkou bylo působení 
v SK Spolana Neratovice. Trénovat žáky 
začal už ve svém dorosteneckém věku. 
První profesionální štací byl třetiligový FK Pelikán Děčín (1996-98). Později 
působil v FC Vítkovice (1998-99), FK AS Pardubice (2000-02 a 2006), FK 
Mladá Boleslav (2003), SK Hradec Králové (2004), FK Viktoria Plzeň (2004-
05), FK Baník Sokolov (2006-07), SK Sigma Olomouc (2007-08), FK Baník 
Most (2010) a FK Viktoria Žižkov, kde je od léta 2010. Absolvoval vysokoškol-
ské studium na pedagogické fakultě, ale sám o sobě tvrdí, že fotbalu nevy-
léčitelně propadl: „Můj organismus by bez něho mohl jen těžko existovat.“

? Ce vaše všeobecně známá impulzivnost účelovými reakcemi s úmyslem 
vyvinout tlak na hráče a na rozhodčí, nebo se necháváte unést hrou?
„Všechno je vědomě dělané. Pouze minimum mých reakcí je způsobeno impulsiv-
ním chováním.“

? Jak vzpomínáte na své působení v Mladé Boleslavi?
„Mé vzpomínky na tohle působení jsou určitě dobré. Do klubu jsem přišel, když byl 
tým na dvanáctém místě druholigové tabulky. Když jsem byl potom částečně odejit, 
tak Mladá Boleslav vedla tabulku. Pokud jde o kádr hráčů, byla v kabině dobrá parta. 
Pochopitelně také vzpomínám na věrné fanoušky, kteří za mnou vždy stáli.“

? S jak velkou nadějí na bodový zisk přijíždíte dnes do Mladé Boleslavi?
„To se nedá procentuelně posoudit. Je pochopitelné, že domácí tým má svou kvalitu 
a my  musíme navázat na poslední utkání, kdy Viktorka podala kvalitní výkon, zaslou-
ženě podpořený bodovým ziskem.“ 

? V čem vidíte sílu Mladé Boleslavi?
„Síla tohoto mužstva je určitě v sehranosti. Kádr hráčů se za poslední dvě sezóny 
mnoho nezměnil.  Je zde spojená zkušenost například Rolka, Kuliče, Šírla nebo 
Millera s mládím v podobě Chramosty, Kysely, Štohanzla a Vojnara.“  

? Líbí se vám, že v Gambrinus lize působí pět pražských klubů, a myslíte, 
že všechny mají sílu sportovní i ekonomickou na setrvání mezi elitou na více 
soutěžních ročníků?
„Jako rozený Pražák z toho mám pochopitelně radost. Podobně to vnímám i jako 
trenér Viktorky, protože to zaručuje několik atraktivních derby s dobrou návštěvou 
a atmosférou. Pokud jde o ekonomiku, tak zde už vzniká trochu problém. Na území 
Prahy je nutné zajistit pro fotbal ekonomický pool a to není jednoduché.“   

? Co vás v úvodních třech kolech Gambrinus ligy nejvíce překvapilo?
„Dá se říci, že prakticky vůbec nic.“

? Co chybí českému fotbalu k dosažení podobné společenské prestiže, ja-
kou má ve většině ostatních evropských zemích? 
„Určitě mu chybí větší návštěvy a s tím souvisí i vyšší kvalita hry. Další důležitou sku-
tečností je propagace fotbalu v médiích. Důležitou součástí je také profesionalita ze 
strany funkcionářů a v neposlední řadě chybí fotbalu peníze. Bylo by třeba, aby si fot-
bal jako takový získal důvěryhodnost a tím i zájem sponzorů, firem a nadnárodních 
společností a aby část svého zisku investovali do fotbalu.“   

Pulpit: 
Cílem je záchrana

Koubek: 
Očekávám těžký zápas
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Góly stříleli Bartl a Nestorovski
Žižkovští se do Gambrinus ligy vrátili 
po dvou letech působení ve II. lize. V 
roli letošního nováčka měli hodně ne-
příznivý los, neboť začali mistrovský 
podzim dvojicí zápasů na soupeřových 
hřištích, z nichž nepřivezli ani bod. Ve 

vyrovnaných duelech podlehli nejprve v 
Hradci Králové 0:1 a potom v Příbrami 
1:2. První ligové body brali až ve tře-
tím kole za domácí výhru nad Duklou 
Praha 1:0. Za Žižkov se trefili Bartl proti 
Příbrami a Nestorovski proti Dukle.

Průvan v 
žižkovské 
kabině
V žižkovském mužstvu se přes léto 
hodně změnilo. Odešli polský Adam 
Mójta (konec smlouvy), Miroslav 
Samoel (Čáslav), Jakub Brabec (ná-
vrat do Sparty), Michal Kropík (ukra-
jinská Oleksandrie), Jan Zawada (ná-
vrat do Ostravy), Jan Novotný (Kolín), 
David Folwarczny (přeřazen do 
rezervy), Miroslav Markovič (Dukla 
Praha), Jiří Mašek (německý Redbull 
Lipsko).
Naopak přišli Přemysl Kovář (Ústí 
nad Labem), Tomáš Peciar (Trenčín), 
Kevin Piere Lafrance (Most), Jaroslav 
Starý (Slovácko), Petr Mach (Mladá 
Boleslav), Lukáš Schut (Most), Daniel 
Bartl (Hlučín), Zdeněk Folprecht 
(Zbrojovka Brno), Peter Ďurice (Baník 
Ružiná), Ilja Nestorovski (Slovácko), 
Jiří Böhm (Jihlava), Matej Sivrič 
(Liberec), Vladimír Pokorný (Hradec 
Králové), Zbyněk Musiol (Liberec), 
Pavel Kadeřábek (Sparta Praha).

Bořil s Machem 
dnes nemůžou 
hrát
V současné době jsou členy hráčského kádru FK 
Viktoria Žižkov dva fotbalisté zaregistrovaní v FK 
Mladá Boleslav. Obránce Petr Mach a útočník Jan 
Bořil mají v žižkovském klubu povolené hostování 
do konce letošního roku. Podle klubové dohody 
však dnes hrát nemůžou. V boleslavských řadách 
hráče spojeného s žižkovským fotbalem momen-
tálně nenajdeme. Dávné spojení s mladobole-
slavským fotbalem má současný žižkovský trenér 
Martin Pulpit. Před osmi lety působil u tehdy ještě 
druholigového mužstva FK Mladá Boleslav. Od té 
doby stihnul projít sedmi trenérskými štacemi, z 
nichž prvoligovými byla jen Olomouc (2007-08) a 
nynější Žižkov (od července 2010). 

Doma jsme 
Žižkovu 
nedali gól
Mladá Boleslav hrála s Viktorii Žižkov o 
prvoligové body jenom čtyřikrát. Vyhrála 
pouze jednou a až na třetí pokus. Na 
domácím hřišti nevyhrála a dokonce ne-
dala ani jeden gól. 

Podzim 2007  MB – Žižkov 0:1 
Jaro 2008  Žižkov – MB  1:0       
Podzim 2008  Žižkov – MB 1:2 
Jaro 2009  MB – Žižkov  0:0

Poslední utkání o body s Viktorii Žižkov 
před více než dvěma roky pamatuje ze 
současného kádru deset lidí. Na podzim 
2009 hrála Boleslav v sestavě: Miller – 
Kalina, Rolko, Janíček, Hrdlička – Mendy 
(81. M.Sedláček), Sylvestre (58.Opiela), 
Procházka, Poláček – Papadopulos, 
Pecka (71. Chramosta). Na lavičce seděli 
Táborský, Kúdela, Mach a Šeda. 
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POJIŠTĚNCI ZPŠ 

NAHAZUJÍ UDIČKU

akce platí od 1. 7. do 30. 9. 2011

U nás se budete mít jako ryba ve vodě!
Více na: www.zpskoda.cz

Pro velký zájem 
opakujeme…

ZA KAŽDÉHO NOVÉHO POJIŠTĚNCE 
ZÍSKÁTE DÁRKOVÝ POUKAZ 

V HODNOTĚ 1000 Kč
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MÓDNÍ GILOTINA  
LUCIE ŠILHÁNOVÉ

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Hmmmm , wow, krásný holky to musím uznat.  

A je vidět, že vědí komu fandit. Sladěný jsou opravdu pěkně. 

Možná také vědí, kde najít pěkného chlapa, což na fotbalovém 

trávníku není problém. Určitě je to také výzva pro 

boleslavské fanynky, aby byli více vidět 
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Užijte si èeskou fotbalovou ligu!
Nejvíc zápasù, nejvíc adrenalinu 
na webu i v mobilu

Live sázky Tipsportu
nejširší nabídka utkání

V nabídce Live sázek Tipsportu naleznete také basketbal, házenou 
i volejbal a rozšíøený poèet pøíležitostí na fotbal, hokej a tenis!

Aktuální nabídku Live sázek 
naleznete vždy na www.tipsport.cz 
pod záložkou LIVE SÁZKY.

Buïte od první až do poslední minuty souèástí dìní na høišti. 
Užijte si adrenalin Live sázek bez manipulaèního poplatku na 
webu www.tipsport.cz i v mobilním telefonu po zadání adresy 
mobil.tipsport.cz.
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Wojnar je budoucností 
Ve dvaadvaceti letech je Petr Wojnar stále ještě na začátku fotbalové 
kariéry. Ale zkušeností už nasbíral spousty na tuzemských i zahra-
ničních hřištích. Jeho přestup do FK Mladá Boleslav se zdá být obou-
stranně výhodný. Wojnar věří, že tady fotbalově vyroste, a Boleslav je 
přesvědčená, že správně investovala do budoucnosti.

Petr Wojnar s fotbalem začal v rodném Třinci. Tam dodnes jezdí za rodiči. 
Sestra se provdala do Londýna, kam zajede méně častěji. „Na fotbale jsem 
tam ještě nebyl, ale nejznámější pamětihodnosti jsem už obešel všechny.“ 
Již jako dvanáctiletý žáček přešel do Baníku Ostrava. Do jeho prvoligového 
kádru byl premiérově zařazený v létě 2008. O dva roky později odešel na 
hostování do druholigového Kladna. V jeho barvách za sezónu 2010/11 na-
střílel z pozice záložníka jedenáct gólů v mistrovských utkáních II. ligy. Proto 
jej Mladá Boleslav vykoupila z ostravské smlouvy. 
Před oblečením mladoboleslavského dresu nasbíral v nejvyšší tuzem-
ské Gambrinus lize dvacet startů a z nich jenom dva v základní sestavě. 
Všechny za FC Baník Ostrava.
Reprezentoval Česko v mládežnických kategoriích od svých šestnácti let, 
kde nasbíral důležité mezinárodní zkušenosti. V roce 2009 byl členem čes-
kého reprezentačního družstva na mistrovství světa dvacetiletých fotbalistů 
v Egyptě společně s mladoboleslavskými hráči Fabiánem a Chramostou. 

Petr Wojnar si ve volném čase rád přečte dobrou knížku, což je mezi fot-
balisty málo rozšířená záliba, a nebo se projede na kole. Ze zpěváků nejra-
ději poslouchá krajana Jarku Nohavicu a ze zpěvaček Rihannu. Pověrčivý 
je jenom trochu. „Talismany nemám, ale drobných rituálů před zápasem, 
které nikomu neprozradím, se držím.“ V jídle prý vybíravý není, jenom si 
s chutí jednou za čas dopřeje tatarský biftek a napije se spíše piva než 
vína. „Nejvíce však piju čistou vodu.“ Dětskými fotbalovými vzory mu byli 
Brazilec Ronaldo a Francouz Zinedine Zidane. 

Jak a proč jste se ocitl v Mladé Boleslavi?
„Hostování na Kladně se mi povedlo, protože se mi dařilo herně i stře-

lecky, ale nechtěl jsem se vracet do Baníku Ostrava, kde jsem neviděl šanci 
hrát v prvoligovém mužstvu. Rozhodoval jsem se mezi nabídkami z Dukly 
Praha a Mladé Boleslavi.“

A čím vás zlákala Mladá Boleslav?
 „Pro Mladou Boleslav jsem se rozhodl především pro její větší spor-

tovní ambice. O klubu je známé, že je zajištěný jako jeden z mála v Česku 
a má opravdu profesionální úroveň. I když je tady velká  konkurence, věřil 
jsem si, že se prosadím a snažím se o to každý zápas, ve kterém dostanu 
příležitost.“

Překvapilo vás něco v Mladé Boleslavi?
 „Nebyl jsem z ostravského Baníku zvyklý, aby ve fotbalovém klubu 

fungovalo všechno, jak fungovat má. Jsem vděčný za to, že tu jsem, a utvr-
zený v tom, že jsem se rozhodl správně.“

Potěšilo vás, že jste střelecké schopnosti z pozice záložníka 
prokázal při českém poháru v Chrudimi i ligovém mistráku v 

Ostravě?
„Mohlo to být i lepší, protože v Jablonci jsem mohl rozhodnout zápas, ale 
gól jsem nedal. A co se týká ligového utkání v Ostravě, považuji ze svého 
podílu na výhře za důležitější přihrávku Bulutovi na druhý gól, než vstřelení 
čtvrtého gólu v nastavení, který vlastně už nic neřešil.“ 

Jak jste si užil návrat na ostravské Bazaly v dresu hostujícího 
mužstva?

„Vždycky se mi na tamním širokém hřišti hrálo dobře, ale tentokrát tam 
nebyl trávník tak kvalitní, jak jsem byl zvyklý z minulosti. O malém zájmu 
diváků jsem měl zprávy a tak mě skoro prázdné tribuny na Bazalech nepře-
kvapily. A gól chci dát každému, proti komu hraji, takže i proti Baníku mě 
potěšil.“ 
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boleslavského fotbalu
Jste spokojený s tím, jak vás trenér v boleslavském týmu využívá?
„Považuji se za podhrotového hráče, takže z tohoto pohledu hraji na správ-

ném místě a požadavky trenéra odpovídají mým schopnostem. Podobnou roli v 
mužstvu jsem hrál i v Baníku a Kladně.“

Co vám daly starty za mládežnické reprezentace?
„Určitě byla výhoda, že jsem byl v mládežnické reprezentaci a hrál o poznání 

kvalitnější zápasy, než v dorostenecké lize za ostravský Baník. Ale zápasy v dospělé 
Gambrinus lize jsou mnohem kvalitnější, náročnější a těžší, než na evropských či 
světových šampionátech dorostenců.“ 

Jaké máte fotbalové cíle?
„Nepospíchám, chci jít postupně. Líbilo by se mi zahrát si nizozemskou ligu, 

protože se tam preferuje ofenzivní fotbal.“

Také letošní Gambrinus liga začala ofenzivně a s mnoha góly. Myslíte, 
že tento trend vydrží?

„Je dobře, že se hraje ofenzivně, o což se snaží například Jablonec, pražská Sparta 
i my. Přeji si, aby to vydrželo a přidaly se i další kluby. A aby góly přilákaly víc lidí na 
tribuny fotbalových stadionů.“ 

Co by potřeboval český fotbal k většímu respektu ve společnosti podob-
nému tomu, jaký má ve většině Evropy?

„Především ofenzivní hru v co nejvíce utkáních a dále potom vymýcení korupce, 
pestřejší akce pro lidi a větší bezpečnost na tribunách, aby na fotbal chodily bez 
obav celé rodiny.“ 

Jak snášíte novinářské kritiky?
„Snažím se noviny moc nečíst. A když o mně něco napíšou, moc to neřeším. 

Jestli hraju dobře, nebo špatně, vím sám bez novinářů a nepotřebuji si o tom číst.“

A co čtete nejraději?
„Čtu rád dobré knížky, například od amerických spisovatelů Sidney Sheldona 

a Dana Browna. Při výběru dám na doporučení známých a třeba i některých spolu-
hráčů, z mladoboleslavských například Honzy Šedy.“

Kariéra v klubech:
SK Železárny Třinec    1995-2002
FC Baník Ostrava          2002- 2011
SK Kladno (hostování)  2010-2011 
FK Mladá Boleslav  od léta 2011

Reprezentační bilance:
Česko U-16 2004-05     4 utkání   1 gól
Česko U-17 2005-06   15 utkání   4 góly
Česko U-18 2006-07   13 utkání   2 góly
Česko U-19 2007-08   10 utkání  1 gól
Česko U-20     2009      2 utkání  bez gólu
Česko U-21     2009      3 utkání  1 gól
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Body, které hodně bolely
Neúprosnou bitvou bylo utkání 3. ligového 
kola FC Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav 1:4. 
Výsledek dostal jednoznačnou podobu až v nasta-
vených minutách. V prvním poločase skóroval jen 
boleslavský kapitán Kulič. Zbylé góly padaly až v 
závěrečné čtvrthodince. Zdánlivou pojistku na vý-

hru dal v 78. minutě Bulut, ale v 87. minutě snížil 
ostravský Zejdler na rozdíl jednoho gólu a na chvíli 
zdramatizoval dění na hřišti. Přesčasové trefy za-
řídili Chramosta a Wojnar. Utkání kvůli zraněním 
nedohráli Miller, Kysela a Kúdela. „Vítězství se ro-
dilo těžce a rozhodla o něm zkušenost a kvalita. 

Vysoko hodnotím nejen svoje hráče, ale i hráče 
Baníku,“ řekl boleslavský trenér Miroslav Koubek
Sestava FK Mladá Boleslav proti Baníku Ostrava: 
Miller (51. Šeda) – Kysela (59. Kalina), Rolko, 
Janíček, Šírl – Wojnar, Kúdela (74. Procházka), 
Opiela – Chramosta, Kulič, Bulut.

V poháru letos neklopýtli
V utkání druhého kola tuzemského poháru, jenž 
se opět hraje pod názvem Ondrášovka cup, MFK 
Chrudim – FK Mladá Boleslav 0:3 nebylo o po-
stupujícím pochyb. Boleslavští dali brzo tři góly 
a vedení si zkušeně pohlídali. První se prosadil 
už ve 3. minutě Wojnar. Za čtvrt hodiny se přidal 

Chramosta a ve 21. minutě dal třetí gól Zahustel 
za pomoci teče chrudimského stopera Linharta. 
Rozhodčí Orel neuznal Kuličovi dva góly kvůli of-
sajdům. Krátce před koncem nastřelil Bulut tyč. 
Utkání třetího kola Ondrášovka cup FC Zbrojovka 
Brno – FK Mladá Boleslav se hraje ve středu 31. 

srpna od 17 hodin.
Sestava FK Mladá Boleslav v pohárovém 
utkání proti Chrudimi: Šeda – Kalina, Rolko, 
Janíček, Šírl (76. Kysela) – Zahustel (46. Bulut), 
Ščuk, Procházka, Wojnar – Kulič (60. Řezníček), 
Chramosta.

Vyhráli, 
i když gól nedali
Před dvěma týdny v prvním domácím utkání podzimní 
ligové sezóny FK Mladá Boleslav – 1.FC Slovácko 1:0 se 
s aktivní činností rozhodčí rozloučila Dagmar Damková. 
Boleslavští měli převahu, která ve druhém poločase byla 
chvílemi až drtivá, ale gól nedali. O třech bodech pro 
Boleslav rozhodla šťastná chvíle v nastaveném čase. 
V poslední možné šanci končícího zápasu Kyselův ob-
louček do soupeřova vápna prodloužil olomoucký Kerbr 
hlavou do vlastní branky. Boleslav vyhrála, byť nedala gól. 
„Pozitivní byla morálka mužstva, že šlo za vítězstvím až 
do konce. Slovácka je mi upřímně líto, takové prohry bolí, 
ale naše vítězství bylo určitě zasloužené,“ prohlásil bole-
slavský kouč Miroslav Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Slovácku: Miller – Kysela, 
Rolko, Janíček, Šírl – Táborský (53. Kulič), Opiela (71. 
Procházka), Kúdela, Štohanzl (78. Wojnar) – Řezníček, 
Chramosta. 
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FANDA BOLEK

Jak se má hrát o ligové body, předvedli boleslav-
ští fotbalisté před týdnem v Ostravě na Bazalech. To 
znamená od prvního do posledního hvízdnutí rozhod-
čího a s maximálním úsilím v každém osobním střetu 
se soupeřem. Což samozřejmě bolí, ale fotbal není 
baletní škola.
Boleslavský kouč Koubek po zápase s Baníkem pro-
hlásil, že množství zraněných na obou stranách ne-
zapříčinila hra mimo pravidla, nýbrž evidentní fakt, že 
aktéři hráli s maximálním nasazením všech sil a do-
vedností. A tak to má být.
Vynucená střídání prokázala, že mladoboleslavské 
mužstvo má kvalitu v celé šíři hráčského kádru, ne-
jen v jedenácti lidech základní sestavy. Je radost po-
zorovat, že po vystřídání kohokoliv se nezmění kva-
lita kombinace a tempo hry. Spíše naopak, neboť na 
hřiště vběhne čerstvý hráč místo znaveného a svými 
schopnostmi srovnatelně zdatný. V tom je současná 
síla týmu FK Mladá Boleslav v Gambrinus lize. A také 
v sebevědomí hráčů, kteří už mají něco odehraného 
a nebo jsou zřejmými talenty. Kdo jenom trochu ro-
zumí fotbalu, kdo ho občas hrál a není od přírody 
bručoun, musí kvalitu boleslavského týmu vidět.
To však neznamená, že má tři body v každém zápa-
sem už předem v kapse. Soupeři při výše zmíněné 
kvalitě Boleslavi přijíždějí na naše hřiště s obezřetnou 
taktikou a nikoliv s úmyslem pobavit zdejšího diváka 
a nechat si do otevřené obrany nasázet góly. Spíše 
naopak, čili se zatáhnou a trpělivě čekají na zaváhání 
boleslavské defenzívy, aby ji gólově potrestali.
Před pár lety prohlásil známý trenér František Cipro, 
ani nevím, zda ze slávistické či českobudějovické la-
vičky, že atmosféra při fotbale v Mladé Boleslavi je pro 
hostující mužstvo nepříjemná. Že ze zdejších diváků 
vyzařuje nejen mohutná podpora svých, ale zároveň i 
silný odpor až nepřátelství vůči soupeřovým hráčům. 
Sice v úrovni sportovního fandění, ale s nepříjemným 
dopadem na každého, kdo na sobě nemá boleslav-
ský dres. To přeci byla pochvala jako hrom! Taková 
atmosféra činí ze všedního fotbalového hřiště domácí 
tvrz. 
Je však možná jedině při zaplněném hledišti a neú-
navném fandění podpořeném vírou ve výhru. S ní by 
měli vbíhat hráči do fotbalové arény a fanoušci při-
cházet do ochozů. A následně spojenou silou povalit 
protivníka. Když se to povede, jako odměnou nám 
všem budiž společné emoce, když se to nepovede, 
zkusme to příště znova. O tom přeci je život i fotbal.

 Váš fanda Bolek

SK Slavia Praha – FK Mladá Boleslav
pátek 26.srpna, start 20.15 hodin 

Cena zájezdu 150 Kč, členové fan klubu 130 Kč
v ceně doprava Mladá Boleslav – Praha – Mladá Boleslav
vstupenka na utkání
odjezd autobusů od hlavní brány Městského stadionu v 18.30 hodin

Platící fanoušek si může vzít jednoho rodinného příslušníka
za poloviční cenu
z důvodu limitovaného počtu sedadel v autobuse
je nutná rezervace předem

Uzávěrka přihlášek – pátek 26. srpna 12.00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo SLAVIA

JEDEME NA 
SLAVII !!
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Týmem jara se stalo žákovské družstvo U13
Vedení FK Mladá Boleslav vyhlásilo klubovou soutěž o nejlepší mládežnický 
tým a individuality mládežnických družstev v jarní části soutěžního ročníku 
2010/11. Hodnocení byli všichni mladí fotbalisté FK Mladá Boleslav od těch 
nejmenších až po nejstarší dorost. Výkonnost družstev i jednotlivců posuzo-
vali trenéři žákovských a dorosteneckých družstev.

Titul tým jara získalo žákovské družstvo FK Mladá Boleslav U13, 
jehož hlavním trenérem je Marek Janoušek. Rozhodující vliv na ocenění měl 
jistě fakt, že ve své mistrovské soutěži obsadili třetí místo při zisku 62 bodů.

Objev jara: Lukáš Láncz z dorosteneckého družstva U-19
Brankář jara: Luboš Borecký z dorosteneckého družstva U-19

Střelec jara: Daniel Novák s 15 góly z žákovského družstva U-13
Obránce jara: Petr Tvrdý z dorosteneckého družstva U-19

Vítězný tým FK Mladá Boleslav U13 jara pojede spolu s trenérem Markem 
Janouškem do Prahy na odvetné kvalifikační utkání Česko – Španělsko, 
které se hraje 7. října 2011, společně navštíví filmové představení Cinestar v 
Mladé Boleslavi a povečeří s vybraným hráčem prvoligového týmu FK Mladá 
Boleslav.
Laueráti individuálních cen obdrží po dvou vstupenkách na odvetné kvalifi-
kační utkání Česko – Španělsko, které se hraje 7. října 2011 v Praze, vstu-
penku na filmové představení Cinestar v Mladé Boleslavi a zúčastní se večeře 
s hráčem prvoligového týmu FK Mladá Boleslav.

Lukáš Láncz Luboš Borecký Daniel Novák Petr Tvrdý 
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K talentům musíme být náročnější, 
nabádá Jiří Saňák
V létě převzal nejstarší dorostenecké družstvo FK Mladá Boleslav U19 trenér 
Jiří Saňák. Vyhrál klubem vypsané výběrové řízení krátce po svých květno-
vých třiatřicátých narozeninách. Navzdory svému věku má bohaté trenérské 
zkušenosti z tuzemska i zahraničí. 
S fotbalem začal v Ústí nad Orlicí, odkud se vypravil do Německa na zkuše-
nou. Studoval německé gymnázium a kopal za Herthu Berlín. Kvůli zdravot-
ním neduhům předčasně skončil  aktivní kariéru, ale s fotbalem se nerozlou-
čil. Vystudoval trenéřinu a v berlínské Herthě začal pracovat s mládeží. Později 
pokračoval v českých klubech Slavie Praha a Baník Ostrava.
Má tedy s čím srovnávat a nemluví do větru, když řekne: „Podmínky pro tré-
nování mládeže jsou v Mladé Boleslavi fantastické.“
Co tedy chybí k lepším výsledkům?
„Hráčům pracovitost a trenérům náročnost,“ odpoví muž, jenž kromě češtiny 
dobře ovládá německý i anglický jazyk. Má tedy zákonitě přehled o nejmo-
dernějších zahraničních trendech ve sportovní přípravě. Tvrdí, že současná 
mladá generace ve srovnání s dřívějšími ročníky je méně odolná fyzicky i 
psychicky. „Ještě před pěti lety dorostenecká družstva devatenáctiletých 
běžně porážela divizní soupeře, ale dnes s nimi hrajeme vyrovnané zápasy,“ 
upozorňuje na klesají zdatnost a výkonnost mladých fotbalistů.
S jakými ambicemi jste k mladoboleslavskému fotbalovému mládí přišel?

„Chci se svými spolupracovníky vytvářet prostředí, které bude pro kluky ná-
ročné a ukáže jim cestu do profifotbalu. V českém prostředí máme velké re-
zervy v tom, že na talentované hráče jsme málo nároční.“
Vidíte mezi svými svěřenci adepty pro prvoligový fotbal dospělých? 
„Z dvacetičlenného kádru má každý potenciál vyrůst v kvalitního profesionál-
ního fotbalistu, když bude poctivě a náročně tři až čtyři roky na sobě pracovat. 
Někdo se prosadí dříve, někdo později, ale mají na to všichni.“
Máte s čím porovnávat, řekněte tedy, v čem vás Mladá Boleslav příjemně 
překvapila?
„Každý ligový klub nahlas říká, že mu záleží na práci s mládeží, ale snad jen 
ve Slavii Praha, Baníku Ostrava, Sigmě Olomouc a Mladé Boleslavi se takové 
kroky opravdu dělají. Ale nikde jsem dosud nezažil, aby se majitel nebo pre-
zident klubu přišel osobně podívat na první mistrák dorostenců a zajímal o 
dění v družstvu.  To se mi poprvé stalo až v Mladé Boleslavi. V tom spatřuji 
mimořádnost zdejšího fotbalového prostředí.“
Jiří Saňák také ocenil smysl klubového soutěžení o nejlepší mládežnické 
družstvo a vyhlašování hráčských osobností z žákovských a dorosteneckých 
týmů. „To se mi náramně líbí, to je správná cesta k výchově fotbalisty se 
srdcem tlukoucím pro klub.“ 
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Penzion Sparing Holé Vrchy často nabízí svoji pohostinnost 
sportovcům. Pravidelně bývá přechodným domovem mladobo-
leslavských fotbalistů. „Jsou zvyklí k nám jezdit na předzápa-
sová soustředění,“ potvrdila šéfová Sparingu Jana Dufková.
Ve Sparingu už bydleli například jednadvacetiletí fotbaloví re-
prezentanti Nizozemska. A zkraje letošního července při zahá-
jení kvalifikačních bojů o účast na evropském šampionátu v 
Izraeli 2013 se stal hlavním stanem jednadvacetileté fotbalové 
reprezentace Česka. „Byli jsme tam poprvé, ale náramně spo-
kojení,“ prohlásil trenér ČR U21 Jakub Dovalil. Přiznal, že dal 
na doporučení vedení mladoboleslavského fotbalového klubu, 
jehož prvoligový tým má Sparing prověřený. „Podmínky pro 
taktickou přípravu v penzionu jsou, na hřiště jsme to měli de-
set minut autobusem a regeneraci jsme využívali v interiérech 
městského stadionu v Mladé Boleslavi. Dáváme dohromady 
nový tým a hledali jsme klidné ubytování mimo městský ruch a 
to jsme ve Sparingu našli,“ vyjmenoval Jakub Dovalil sportovní 
pozitiva. A přidal navrch jedno nefotbalové: „Je tady pěkný roz-
hled do krajiny a mně se líbí výhled na Ještěd.“
Nejen fotbalisté znají a využívají pohostinství Sparingu v Holých 
Vrších. Při každoročním závodu cyklokrosové českého Toi Toi 
poháru je sídlem organizačního výboru, zázemím pro rozhodčí 
a místem slavnostního vyhlášení výsledků. Konají se zde i lu-
kostřelecké závody s mezinárodní účastí. 
Když není Sparing zadaný pro sportovce, otvírá se i místní ve-
řejnosti, případně procházejícím či projíždějícím poutníkům. Ti 
všichni můžou vyzkoušet jedinečnosti z nabídky jídelního lístku. 
Kuchař Přemysl Šoltys si dává záležet na každém pokrmu a na 
každé porci. Mimořádnou zmínku si však zaslouží grilovaná kr-
kovička s cibulkou, ke které si strávník může zvolit přílohu podle 
osobité chuti, a nebo vepřové plátky s bramboráčky posypané 
strouhaným sýrem. Stavte se a pochutnáte si!

Lvíčatům bylo 
dobře na Holých 
Vrších

Česká fotbalová reprezentace jednadvacetiletých 
vykročila do nového kvalifikačního cyklu v Mladé 
Boleslavi opravu rázně, neboť Andorru porazila 8:0. 
Střelecky nejpilnější byl sparťanský útočník Kadlec 
se třemi góly. Další po jednom přidali Wágner, 
Nitrianský, Darida, Petr a Hušbauer. Sestava družstva 
Česko U21: Štěch – Nitrianský, Hejda, Šmovš, Novák 
– Mareček, Vydra, Darida (68. Hušbauer), Kadlec, 
Navrátil (73. Kopic) – Wágner (57. Petr). 
Do reprezentačního kádru patří také mladobole-
slavský útočník Jan Chramosta. Proti andorrskému 
soupeři však nehrál. „S Chramostou počítáme, neboť 
v nově se tvořícím týmu bude patřit k těm nejzkuše-
nějším, ale dopřál jsem mu odpočinek, protože byl 
na dánském mistrovství Evropy, měl krátké volno a 
nyní dohání kondici,“ vysvětlil hlavní reprezentační 
kouč Jakub Dovalil.
Boj o postup na evropský šampionát, který se koná 
v roce 2013 v Izraeli, bude mimořádně náročný. Z 
deseti kvalifikačních skupin postoupí do baráže ví-
tězové a s nimi čtyři druzí s nejlepší bilancí. A teprve 
vítězové barážových duelů si zajistí účast v závěreč-
ném turnaji ME, kterou má jistou pouze družstvo po-
řádající země. Čili více než padesát týmů se popere o 
sedm postupových letenek.  

Mladá reprezen-
tace v Boleslavi 
rozstřílela 
Andorru
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Dorostencům se start nepovedl
Dorostenci FK Mladá Boleslav U19 v úvodu mistrovské sezóny narazili na dva 
východočeské soupeře. Ani jednoho nepřemohli. Doma s Pardubicemi remi-
zovali a v Hradci Králové těsně prohráli. Třetí pokus na mistrovskou výhru ab-
solvovali včera ve Zlíně. Doma hrají na hřišti mladoboleslavského Městského 
stadionu v pátek 26. srpna od 14,30 hodin proti Hlučínu. 

V obou nepovedených mistrácích trápily boleslavské mladíky stejné problémy. 
Neproměňovali střelecké příležitosti, kterých si připravili dostatek. A nesvědčily jim 
přestávky, neboť v začátcích druhých poločasů inkasovali osudové góly.
 
V utkání FK Mladá Boleslav - Pardubice 1:1 v bezgólovém poločasu boleslavské 
šance neproměnili Eliáš, Klobása a Křapka. Pardubičtí vedli od 49. minuty téměř celý 
druhý poločas. Vyrovnal deset minut před koncem Klobása perfektně provedeným 
trestným kopem.

Ve střetnutí FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 2:1 pokazili boleslavští mladíci 
začátky obou poločasů. První gól dostali v 5. minutě po trestuhodné ztrátě míče. 
Boček sice ve 24. minutě vyrovnal z penalty, ale ve 47. minutě Pardubičtí potrestali 
nedůslednost boleslavské defenzívy druhým gólem. Pět minut před koncem nedal 
Boček svoji druhou penaltu a boleslavským fotbalistům nešťastně proklouzl alespoň 
jeden bod mezi prsty.

„V utkání v Hradci Králové jsme vyrobili dvě chyby, za které jsme tvrdě zaplatili. 
Celozápasovou převahu jsme nevyužili ke vstřelení více branek, než jedné, a kalich 
hořkosti si vypili neproměněnou penaltou pět minut před koncem,“ popsal trenér Jiří 
Saňák fatální situace, jež nepříznivě ovlivnily vývoj zápasu. „Snažíme se hrát aktivní 
fotbal, kluci se učí, musí ale ještě víc, stále je to málo. Pokud chtějí být zajímaví pro 
profesionální fotbal,  musí velmi přidat,“ dodal Jiří Saňák. 

13.08. 11:00 FK Mladá Boleslav – FK Pardubice 1:1
17.08. 11:00 FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 2:1
20.08. 17:00 FC Zlín - FK Mladá Boleslav 
26.08. 17:00 FK Mladá Boleslav - FC Hlučín
03.09. 17:00 SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 
09.09. 14:30 FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava 
17.09. 17:00 FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 
24.09. 13:00 FK Mladá Boleslav - SK České Budějovice 
01.10. 17:00 SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 
07.10. 14:30 FK Mladá Boleslav - FK Baník Most 
15.10. 17:00 AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 
21.10. 14:30 FK Mladá Boleslav - SFC Opava 
26.10. 17:00 FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 
29.10. 13:00 FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 
05.11. 17:00 FK Teplice - FK Mladá Boleslav 
12.11. 17:00 Bohemians 1905 - FK Mladá Boleslav 
19.11. 13:00 FK Mladá Boleslav - FC Vysočina Jihlava  
26.11. 11:00 FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové

Rozlosování podzim 2011
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Bohemians 1905 – Slavia 2:0

Dukla – Olomouc   0:0

Jablonec – Ml. Boleslav 0:0

Č.Budějovice – Sparta 2:4

Ostrava – Teplice 3:4

Slovácko – Příbram 2:3

Plzeň – Liberec 2:2

H.Králové – Žižkov 1:0

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

Dukla – Č.Budějovice 4:2

Liberec – Slavia 2:1

Příbram – Žižkov 2:1

Teplice – H.Králové 0:3

Ml. Boleslav – Slovácko 1:0

Olomouc – Ostrava 3:0

Sparta - Jablonec 2:1 3.
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Jablonec – Bohemians 1905  5:0

Ostrava – Ml. Boleslav 1:4

Č.Budějovice – Olomouc 1:2

Slovácko – Sparta 0:2

Plzeň – Teplice 2:0

H.Králové – Liberec 0:3

Slavia – Příbram 3:1

Žižkov - Dukla 1:0 4.
ko

lo 
20

.8
.2

01
1

Bohemians 1905 – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Žižkov

Dukla – Plzeň

Jablonec – Ostrava

Příbram – Liberec

Teplice – Slavia

Olomouc – Slovácko

Sparta – Hradec
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Č.Budějovice - Jablonec 

Slavia – Ml. Boleslav

Ostrava – Bohemians 1905 

Slovácko – Dukla 

Plzeň – Sparta 

H.Králové – Příbram

Žižkov – Olomouc

Liberec - Teplice 6.
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Sparta – Žižkov

Olomouc - Plzeň

Ml. Boleslav – Liberec

Teplice – Příbram

Č.Budějovice – Ostrava

Jablonec – Slavia

Dukla – H.Králové

Bohemians 1905 - Slovácko 7.
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Příbram – Ml. Boleslav

Ostrava – Sparta

Slovácko – Č.Budějovice

Plzeň – Jablonec

H.Králové – Bohemians 1905

Slavia – Dukla

Žižkov – Teplice

Liberec - Olomouc 8.
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Bohemians 1905 – Liberec

Dukla - Příbram

Ml. Boleslav – H.Králové

Jablonec – Žižkov

Č.Budějovice – Plzeň

Ostrava – Slovácko

Olomouc – Teplice

Sparta - Slavia
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Slovácko – Jablonec

Plzeň – Ostrava

H.Králové – Č.Budějovice

Slavia - Olomouc

Teplice – Ml. Boleslav

Žižkov – Bohemians 1905

Liberec – Dukla

Příbram – Sparta 10
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Olomouc – Ml.Boleslav 

Sparta – Liberec

Bohemians 1905 – Dukla

Jablonec – Příbram

Č.Budějovice – Teplice

Ostrava – H.Králové

Slovácko – Plzeň

Žižkov – Slavia 11
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Dukla – Jablonec

Plzeň – Žižkov

H.Králové – Slovácko

Slavia – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Bohemians 1905 

Liberec – Ostrava

Příbram – Olomouc

Teplice – Sparta 12
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Sparta – Ml. Boleslav  

Bohemians 1905 – Olomouc

Jablonec – Teplice

Č.Budějovice – Příbram

Ostrava – Dukla

Slovácko – Slavia

Plzeň – H.Králové

Žižkov – Liberec
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H.Králové – Jablonec

Slavia – Plzeň

Žižkov – Ostrava

Liberec – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Dukla

Příbram – Bohemians 1905

Teplice – Slovácko

Olomouc - Sparta 14
.ko

lo 
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Bohemians – Sparta

Dukla – Teplice

Jablonec - Olomouc

Plzeň – Ml. Boleslav

Č.Budějovice – Žižkov

Ostrava – Příbram

Slovácko – Liberec

H.Králové - Slavia 15
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Slavia – Ostrava

Žižkov – Slovácko

Liberec – Jablonec

Příbram - Plzeň

Ml. Boleslav – Č.Budějovice

Teplice – Bohemians 1905

Olomouc – H.Králové

Sparta - Dukla 

GAMBRINUS LIGA PO 3. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. AC Sparta Praha 3 3 0 0 8:3 9

2. FC Slovan Liberec 3 2 1 0 7:3 7

3. FK Mladá Boleslav 3 2 1 0 5:1 7

SK Sigma Olomouc 3 2 1 0 5:1 7

5. FC Hradec Králové 3 2 0 1 4:3 6

6. 1. FK Příbram 3 2 0 1 6:6 6

7. Bohemians 1905 3 2 0 1 4:6 6

8. FK Baumit Jablonec 3 1 1 1 6:2 4

9. FC Viktoria Plzeň 3 1 1 1 5:4 4

10. FK Dukla Praha 3 1 1 1 4:3 4

11. SK Slavia Praha 3 1 0 2 4:5 3

12. FK Viktoria Žižkov 3 1 0 2 2:3 3

13. FK Teplice 3 1 0 2 4:8 3

14. 1. FC Slovácko 3 0 0 3 2:6 0

15. SK Dynamo České Budějovice 3 0 0 3 5:10 0

16. FC Baník Ostrava 3 0 0 3 4:11 0

20



21

Mistrovský 
podzim začali 
prohrou
Boleslavský juniorský tým, druhý nejlepší v loňském 
ročníku ČFL, vstoupil do nové mistrovské sezóny těsnou 
prohrou v utkání FC Písek - FK Mladá Boleslav„B“ 2:1. 
Boleslavští sice vyhráli první poločas, ale zahodili spoustu 
dobrých střeleckých příležitostí, za což je soupeř potres-
tal a šťastně otočil skóre.
Ve 28. minutě po spolupráci se Zbrožkem povedeně vy-
střelil Honc a míč do sítě dorazil Volf. Zvýšit vedení ne-
dokázali z jasných šancí Synek a Honc. Písečtí potrestali 
Boleslav za neproměňování šancí poprvé v 61. minutě, 
kdy nepovedený centr Hřebečka zapadl k překvapení 
všech za tyč Jakubovovy branky. V 80. minutě centr 
Hřebečka našel mezi boleslavskými stopery Zušťáka a 
ten hlavou usměrnil míč podruhé do Jakubovovy sítě. 
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Písku: Jakubov 
– Borovička, Zbrožek, Johana, Dimitrovski (38.Kuči) 
– Sedláček, Tvaroha, Volf – Honc, Synek, Čech(74. 
D.Šťastný)
Také druhé utkání hrála mladoboleslavská juniorka 
venku, a to ve včerejším odpoledni ve východočeském 
Letohradu. Doma se v mistrovském utkání ČFL představí 
za týden v sobotu 27. srpna od 10,15 v utkání 3.kola ČFL 
Mladá Boleslav“B“ – Kunice.

1. SK Kladno 1 1 0 0 5:2 3
2. AFK Chrudim 1 1 0 0 2:0 3
3. FC Slovan Liberec B 1 1 0 0 2:1 3

FK AS Pardubice 1 1 0 0 2:1 3
FC Písek 1 1 0 0 2:1 3

6. SK Hlavice 1 1 0 0 1:0 3
7. FC Chomutov 1 0 1 0 1:1 1

Králův Dvůr 1 0 1 0 1:1 1
Kunice 1 0 1 0 1:1 1
Loko Vltavín 1 0 1 0 1:1 1

11. 1. FC Karlovy Vary 0 0 0 0 0:0 0
SK Roudnice nad Labem 0 0 0 0 0:0 0

13. Domažlice 1 0 0 1 1:2 0
FK OEZ Letohrad 1 0 0 1 1:2 0
FK Mladá Boleslav B 1 0 0 1 1:2 0

16. Česká Lípa 1 0 0 1 0:1 0
17. Ovčáry 1 0 0 1 0:2 0
18. Viktoria Plzeň B 1 0 0 1 2:5 0

TABULKA ČFL 
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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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