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Tak nám začal nový rok. Ne, nelekejte se, 
vánoční úklid je teprve před námi. Mám na 
mysli rok školní. U nás na „Pastelce“ za-
čínáme už po šestnácté. A letos po šesté 
s námi zahajovali také hráči boleslavského 
prvoligového mužstva a představitelé  
FK Mladá Boleslav. Ne, že by toužili vrátit se 
do školních lavic, ale přišli pozdravit malé, 
nebo raději (abych neurazila) mladé fotba-
listy. Již šestým rokem se ve sportovních 
třídách totiž společně s basketbalistkami 
vzdělávají i naděje boleslavského fotbalo-
vého klubu. 
Od počátků spolupráce školy a fotbalového 
klubu se podařila řada kroků, které sportu-
jícím klukům a jejich rodičům mohou uleh-
čit skloubení tréninku a školy. Provázat or-
ganizaci dvou subjektů nejde ze dne na 
den, daleko složitější je ale vytvořit společ-
nou filozofii. My jsme ji, myslím, našli. Je 
jednoduchá, o to složitější  je její naplnění. 
Vytvořit co nejlepší podmínky pro maxi-
mální sportovní i duševní rozvoj dítěte. Vést 
kluky k odpovědnosti za své jednání a pod-
porovat a rozvíjet jejich sebevědomí, které v 
konečné fázi dokážou využít ku prospěchu 
svého týmu. Společně tak věříme v úspěšné 
nástupce dnešních opor FK Mladá Boleslav, 
kteří nejen že udrží dosavadní kvalitu bo-
leslavského fotbalu, ale třeba ji posunou  
z domácí špičky do té evropské.

Iva Kollinová,
Ředitelka 9.základní školy „Pastelka“ 
v Mladé 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 5 0 157 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 0 0 153 11
4 Adrian Rolko 1978 5 0 154 9
5 Tomáš Janíček 1982 5 0 140 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 5 0 68 4
 26 Václav Procházka 1984 4 0 184 10
Záložníci

3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3
11 Ondřej Kúdela 1987 5 0 100 3
15 Jan Štohanzl 1985 4 0 121 11
17 Jasmin Ščuk 1990 0 0 3 0
20 Jan Kysela 1985 5 0 129 14
21 Ondřej Zahustel 1991 1 0 7 0
23 Charis Kostakis 1990 0 0 0 0
30 Petr Wojnar 1989 5 1 25 1
33 Lukáš Opiela 1986 5 0 120 3

Útočníci
7 Jakub Řezníček 1988 4 0 71 15
9 Kerem Bulut 1992 3 1 11 2

10 Marek Kulič 1975 4 1 345 82
19 Jan Chramosta 1990 5 3 63 21

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.

FC Slovan Liberec  

č. 
hráče   jméno, příjmení

rok nar. utkání 
10/11

góly 
10/11

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Zbyněk Hauzr 1973 0 0 138 0
30 David Bičík 1981 5 0 49 0

Obránci
2 Ranáto Kelič 1991 1 0 40 4
3 Miloš Karišik 1988 1 0 1 0
5 Michal Zeman 1984 0 0 11 0

13 Jan Polák 1989 5 0 78 0
17 Tomáš Janů 1973 4 0 309 3
21 Radek Dejmek 1988 0 0 56 3
25 Jiří Fleišman 1984 5 0 32 1
32 Theodor Gebre Selassie 1986 5 1 83 4

Záložníci
6 Lukáš Vácha 1989 5 2 76 4
8 Jiří Liška 1982 0 0 73 0

10 Miloš Bosančič 1988 4 0 39 5
11 Michal Breznaník 1985 5 3 26 7
22 Jiří Krystan 1990 1 0 3 0
27 Ján Vlasko 1990 0 0 9 0

Útočníci
7 Jan Nezmar 1977 5 0 275 76

15 Vojtěch Hadaščok 1992 1 0 13 1
19 Michael Rabušic 1989 5 3 66 13
23 Josef Šural 1990 5 0 42 2
24 Jiří Štajner 1976 5 1 116 38
28 Jan Blažek 1988 4 0 85 21

Realizační tým:  Hlavní trenér Jaroslav Šilhavý, asistent trenéra Zdeněk Klucký, asistent trenéra Petr 
Myslivec, trenér brankářů Milan Veselý, vedoucí mužstva Jiří Neuman, lékař MUDr. Ladislav Dzan, lékař 
MUDr. Pavel Buchvald, masér Václav Brendl, fyzioterapeut Michal Konečný, kustod Petr Ulihrach
. 

Číslo zpravodaje:
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První zářijový den je v životě mnohých vý-
znamný především první cestou do školy. 
Pro mladoboleslavského trenéra Miroslava 
Koubka je dnem narozeninových oslav. 
Letos mu bylo šedesát a mezi aktivními 
fotbalovými trenéry na tuzemské elitní 
scéně je nejstarším. Těsně následován jab-
loneckým Františkem Komňackým.

? Jak jste oslavil šedesátiny?
„Pouze v úzkém rodinném kruhu a po středeč-
ním přátelském zápase v Benátkách jsem po-

zval mladoboleslavský realizační tým, tedy mé současné nejbližší spolupracovníky, na 
večeři.“

? A jak jste se s narozeninami vypořádal v hráčské kabině?
„Hráčům jsem zaplatil zápisné, které nebylo vůbec malé, protože v Boleslavi jsou po-
řádné taxy, ale konkrétní výši neprozradím. Hráči mi koupili dárkový koš s obvyklým 
obsahem.“ 

? Říká se, že fotbal zkracuje trenérům životy, jak ovlivnil ten váš?
„Fotbal mi život určitě nezkrátil, spíše prodloužil a zpestřil spoustou příjemných 
zážitků.“ 

? Jak si fotbal prožívají šedesátníci na trenérské lavičce?
„V tomto věku a na této vrtkavé scéně nás není moc. Se mnou je přibližně stejně starý 
ještě Franta Komňacký, který je o rok mladší. V šedesáti přistupuji k fotbalu s větším 
nadhledem, než v mládí, kdy jsem měl hodně horkou hlavu, i když netvrdím, že mi 
úplně vychladla. Ale rozdílný filosofický pohled mám. Uvědomuji si, že v životě jsou 
důležitější věci a hodnoty než fotbal, kdežto dříve byl pro mě fotbal naprostá priorita.“

? Zlobil jste se ve středu  na obranu, že od Benátek z krajského přeboru do-
stala dva góly?
„Dostala je ze standardních situacích, pro které při přípravě na vážný zápas určujeme, 
kdo koho pokryje, což jsme v před Benátkami neučinili. Proto tam byla patrná trošku 
rozhozená a nedůsledná defenzíva.“

? K čemu vám vlastně utkání v Benátkách posloužilo?
„Nechtěl jsem v reprezentační pauze soupeře například z bundesligy, jak to některé 
kluby dělají. Měli jsme před tím velmi náročný program, ale na druhou stranu jsme po-
třebovali hráče udržet v herním rytmu před sobotním utkáním s Libercem. K tomu se 
nám utkání v Benátkách hodilo.“

? Jak jste vnímal výkon Fabiána, který hrál zápas po téměř čtyřech měsících 
marodění? 
„Mám z něho radost, ukázal v prvním poločase, že je zpátky.“

? A co ostatní mladíci, Zahustel, Synek, Kostakis, Dudka, Volf a Ščuk?
„Důležitá je angažovanost mladých hráčů a ta byla dobrá. Odjezdili zápas, což jsme jim 
zdůrazňovali. A že nedali někdy góly z jasných pozic, jako třeba Kostakis místo prázdné 
branky nastřelil tyč, to k přípravnému fotbalu patří.“ 

? Co očekáváte od dnešního zápasu s Libercem?
„Liberec ligu dobře odstartoval jako my. Je to velmi kvalitní soupeř s velkou ofen-
zivní silou a tu si musíme pohlídat. Na druhou stranu také naše ofenzíva není špatná. 
Chceme vyhrát, abychom si naši pozici v lize udělali ještě lepší, než máme nyní a je 
jedno, jestli 1:0, 2:1 nebo 4:3. Čeká nás však těžký a nebezpečný soupeř.“ 

Za necelé dva měsíce oslaví liberecký 
trenér Jaroslav Šilhavý padesátiny. Je pl-
zeňským rodákem a s fotbalem začal v 
žákovském družstvu TJ Chotěšov. V do-
rosteneckém věku kopal za plzeňské 
kluby ČSAD a TJ Škoda. Potom pokračo-
val v RH Cheb, SK Slavia Praha, FC Petra 
Drnovice a FK Viktoria Žižkov. V chebském 
dresu byl zvolen osobností ligy v roce 
1998 a v žižkovském završil rekordní po-
čet 465 ligových zápasů (dodnes nepře-
konaný), v nichž dal v 25 gólů. 
S trénováním začal na Žižkově jako asistent Ščasného a Lavičky (1999-02), 
potom ve Spartě asistoval postupně Kotrbovi, Strakovi, Hřebíkovi, Grigovi 
(2003-05) a poprvé samostatně vedl rezervní družstvo AC Sparta Praha“B“ 
(2006-07). Následovaly štace SK Kladno (2007-08), FC Viktoria Plzeň (2008-
09), SK Dynamo České Budějovice (2009-11) a letos v létě převzal FC Slovan 
Liberec.
Za českou reprezentaci odkopal čtyři zápasy a v letech 2003-09 dělal asis-
tenta nejprve Karlu Brücknerovi a potom i Petru Radovi.

? Ve výčtu trenérů, kterým jste dělal asistenta, jsou velmi rozdílné osob-
nosti. Měli Ščasný, Lavička, Kotrba, Straka, Hřebík, Griga, Brückner a Rada 
přesto něco společného, co jste si vzal pro svoji trenérskou práci? 
 „Stejně jako každý člověk, tak i každý trenér je jiný. Každý z jmenovaných trenérů je 
zajímavou osobností a já je tak i vnímal. Vždy jsem se snažil vzít se z každé životní 
situace to pozitivní, případně se poučit z toho negativního. Vlastnost, která všechny 
zmíněné trenéry, a vlastně i mne, spojuje, je veliká touha vítězit.“

? Co vás překvapilo na průběhu Gambrinus ligy v odehraných pěti kolech?
„Velkým překvapením v negativním slova smyslu jsou výsledky Baníku Ostrava a 
Českých Budějovic. Naopak pozitivně překvapila Bohemka. Za pozitivní považuju, že 
padá hodně branek. Je to nejlepší pozvánka na českou ligu. To je výborný signál.“

? Jakou má česká reprezentace šanci postoupit na Euro 2012?
„Já reprezentaci věřím. Na Skotsko mají dva body náskok a vše mají ve svých rukou. 
Vlastně i vzájemná bilance hovoří v jejich prospěch. Věřím, že se reprezentace do-
stane do baráže, a také věřím, že v ní uspěje. Bylo by to dobře pro náš fotbal.“

? A jakou naději na úspěch má Plzeň v Lize mistrů v konfrontaci s 
Barcelonou a AC Milan?
„Právě pro tyto zápasy se dělá fotbal. Pro Plzeň to bude velký svátek a obrovská 
zkušenost. Jsem zvědavý, jak si útočně laděná Plzeň poradí s ofenzivní Barcelonou. 
Budou to neskutečně těžké zápasy. Liberec dokázal na svém hřišti AC Milán po-
razit, proč by tedy nemohla uspět i Plzeň? Věřím, že v zápasech s Borisovem i AC 
Milán může Plzeň bodovat tak, aby ve skupině neskončila poslední a v pohárech 
pokračovala.“ 

? S jakými záměry a cíli do Boleslavi přijíždíte se Slovanem Liberec?
„Určitě přijíždíme s otevřeným hledím, budeme chtít hrát naši hru a popereme se 
o dobrý výsledek. Nečeká nás ale lehký duel. Boleslav teď hraje dobře. V lize ještě 
neprohrála, dostává nejméně gólů ze všech. Opět bude patřit k týmům, které budou 
usilovat minimálně o poháry. Takže nás opravdu nečeká nic jednoduchého.“

? Můžou diváci očekávat hodně gólů v duchu statistiky předchozích čtr-
nácti utkáních Boleslavi s Libercem, ve kterých padlo celkem 54 gólů?
„Všichni bychom si přáli, aby i nadále padalo hodně branek. Já budu spokojený, když 
dáme o jednu víc než náš soupeř.“ 

Šilhavý: Přijíždíme  
s otevřeným hledím

Trenér Koubek 
oslavil šedesátiny
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Liberec 
prodával hráče do ciziny
Hlavní změnou v liberecké kabině přes le-
tošní léto byl odchod trenéra Petra Rady do 
Teplic, místo kterého přišel Jaroslav Šilhavý 
z Českých Budějovic. 
Z hráčů tým opustili Miroslav Holeňák (ko-
nec profesionální kariéry), Marcel Gecov 
(anglický FC Fulham), Matej Sivrič (hosto-
vání Žižkov), Ladislav Martan (hostování 
Varnsdorf), Bořek Dočkal (norský Rosenborg 

Trondheim) a Radek Dejmek (hostování bel-
gický OV Leuven). 
Naopak do Slovanu Liberec přišli Miloš 
Karišík (srbský Sartid Smederevo), Jan 
Polák (návrat z hostování v Ústí nad Labem), 
Michael Rabušic (Zrojovka Brno), Josef 
Šural (Zbrojovka Brno), Jan Blažek (návrat 
z hostování v řecké Larisse) a Erik Daniel 
(přeřazen z vlastní juniorky).

Dva  tituly,
jeden pohár
Slovan Liberec je dvojnásobným českým mistrem 
a jednou pohárovým vítězem. Pohárovou trofej zís-
kal v soutěžním ročníku 1999/2000. Gambrinus 
ligu vyhrál v soutěžních ročnících 2001/02 a 
2005/06. Ovšem v uplynulých dvou ročnících byl 
v konečném ligovém pořadí opakovaně za Mladou 
Boleslaví, v minulém sedmý a v předminulém 
devátý. V letošním Ondrášovka cupu přešel přes 
Varnsdorf 4:0 a Hradec Králové 3:1 do třetího 
kola, kde se ve dvou zápasech střetne s divizním 
Převýšovem, senzačním přemožitelem pražské 
Slavie.
Slovan Liberec v aktuální mistrovské sezóně pro-
šel první čtyři ligová kola bez prohry, přestože hrál 
doma jenom jednou. V úvodním utkání remizoval 
na hřišti úřadujícího českého mistra Viktorii Plzeň 
2:2. Potom třikrát vyhrál, doma s pražskou Slavií 
2:1, venku v Hradci Králové jasně 3:0 a v Příbrami 
těsně 3:2. Teprve v pátém kole prohrál, a to dost 
překvapivě doma s Teplicemi 0:2.

Jako Chramosta pálí i Rabušic s Breznaníkem
Po pěti odehraných ligových kolech je nejproduk-
tivnějším týmem Baumit Jablonec s 15 góly. Druhý 
nejvyšší počet nastřílela Sparta Praha (11) a třetí 
Slovan Liberec (10). Boleslav je s 8 góly šestým nej-
ofenzivnějším, ale s pouhými dvěma inkasovanými 
góly jasně nejlépe bránícím mužstvem ze všech 
šestnácti účastníků Gambrinus ligy.
Stejně jako boleslavský kanonýr Jan Chramosta 

dali po třech gólech i dva liberečtí hráči, Michael 
Rabušic a Michal Breznaník. 
Střelci gólů v Gambrinus lize na podzim 2011: 8 
– David Lafata (Jablonec), 4 – Zdeněk Ondrášek 
(Budějovice), Leonard Kweuke (Sparta), 3 – Jan 
Chramosta (Mladá Boleslav), Michael Rabušic 
(Slovan Liberec), Michal Breznaník (Slovan Liberec), 
Václav Pilař (Plzeň), Tomáš Wagner (Příbram). Kamil 

Vacek (Sparta), 2 – Lukáš Vácha (Slovan Liberec) a 
dalších jedenáct střelců, 1 – Theodor Gebreselassie 
(Slovan Liberec), Jiří Štajner (Slovan Liberec), Marek 
Kulič (Mladá Boleslav), Petr Wojnar (Mladá Boleslav), 
Kerem Bulut (Mladá Boleslav) a dalších dvaapade-
sát střelců. Do výčtu boleslavských gólů je potřeba 
připočítat dva vlastní góly soupeřových  hráčů 
Kerbra (Olomouc) a Pospěcha (Slavia). 
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Když hraje Boleslav s Libercem, 
padá hodně gólů
Ve čtrnácti vzájemných zápasech Boleslavi s Libercem se ani jednou nehrálo bez 
gólů. Každý ze vyhrál šestkrát a body si týmy rozdělily dvakrát při úctyhodném 
průměru 3,85 gólu na jeden zápas. Máme se tedy dnes na co těšit… 

Podzim  2004  MB – Liberec  0:1
Jaro  2005   Liberec – MB  1:3  
Podzim  2005  MB – Liberec  2:4 
Jaro  2006 Liberec – MB  2:3 
Podzim  2006  Liberec – MB  1:1  
Jaro  2007 MB – Liberec  4:0  
Podzim 2007  MB – Liberec  0:2  

Jaro  2008 Liberec – MB  1:2 
Podzim  2008  Liberec – MB  3:3 
Jaro  2009 MB – Liberec   1:4
Podzim  2009  MB – Liberec  4:1 
Podzim 2009  Liberec – MB  3:0 
Podzim 2010  MB – Liberec  3:1 
Jaro  2011 Liberec – MB  4:0 
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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

Je považován za jednoho z nejlépe 
oblékaných mužů českého fotbalu. Přesto 
si tentokrát dovolím nebýt zrovna nadšená 
z jeho saka, zdá se mi poněkud zbytečně 
velké. Naopak chválím košili s moderním 
límečkem a nápaditou kravatu. Celkový 

dojem -  velmi pohledný mužský. 

Náš stávající trenér je většinou velmi vkusně 
oblečený muž. Tady se mi však příliš nelíbí 
poněkud velká kravata, která působí spolu  
s širším střihem saka jako by patřila něko-
mu o číslo většímu. Oblek s jemným prouž-
kem je ovšem zcela jistě vhodný sportovně 
elegantní typ outfitu pro zápas nároďáku. 

Trenére, držímepalce proti Španělsku  
a Litvě!!!

Dokonale padnoucí oblek z viditelně toho 
nejkvalitnějšího materiálu. Ostře červená 
kravata ve sněhově bílé košili podtrhuje  
celkový dojem z trenéra národního týmu, 

který přesně ví, co dělá a co  od svých svě-
řenců chce. Trenér jak má být! Škoda,  

že nám odešel tak daleko.. 

František Straka Ivan HašekMichal Bílek

Dnes jsme si posvítili na trenéry naší národní fotbalové reprezentace, a to jak bývalé, tak toho současného. 
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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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Aleš Neuwirth 
Šestadvacetiletý stoper Aleš Neuwirth je čistokrevný Ostravák. V tomto třetím 
největším městě České republiky se narodil, vyrostl lidsky i fotbalově, vychodil 
základní školu a vyučil se číšníkem. Dosavadní život mu naplňoval a naplňuje 
především fotbal, ale jednou by rád vlastnil malou restauraci nebo kavárnu.

Z mateřského klubu FC Baník Ostrava byl na hostování v Drnovicích a na Kladně. 
V reprezentačním dresu sehrál sedmnáct utkání za Česko U19 a dvě utkání za 
Česko U21. Je dvojnásobným mistrem Česka, poprvé z roku 2004 s Baníkem 
Ostrava, podruhé z roku 2011 s Viktorií Plzeň, kam přestoupil před necelým ro-
kem. Po letošní jarní sezóně strávené v Plzni přišel v červenci na hostování do FK 
Mladá Boleslav se zkušenostmi z rovné stovky odehraných utkání v Gambrinus 
lize, v nichž dal tři góly. Odtrénoval a odehrál letní přípravu, načež si v Larnace 
při předkole Evropské ligy poranil kolenní vaz a v tuzemské Gambrinus lize za 
Mladou Boleslav ještě nenastoupil.
„Je to zvláštní sezóna. V Rakousku jsem odehrál bez obtíží tři přípravné zápasy a po-
tom v prvním ostrém zápase jsem se hned ve třetí minutě zranil, ale snad se mi už blíží 
doba návratu na hřiště.“

Jak na tom jste momentálně se zdravím? 
„Začínám běhat po hřišti a doufám, že do konce září budu zase hrát.“

Máte z minulosti nějaké neblahé zkušenosti s dlouhodobým zraněním?
„Nehrál jsem osmnáct měsíců kvůli opakované operaci křížového vazu v druhém 

koleni, než s kterým marodím nyní. Byl to tak ubíjejí stav, že už jsem se ani nemohl na 
fotbal dívat.“ 

A jak vám bylo po vzpomínaném utkání v Larnace, které jste pro zranění 
nedohrál a Boleslav v něm utopila postupovou naději?

„V Larnace jsme hráli hodinu vyrovnanou partii, ale penalta nás nahlodala. Kdyby 
Kúdelova rána skončila gólem a ne na tyči, bylo by celé utkání o něčem jiném. Nedařila 
se nám kombinace, nedostali jsme se do kloudné šance a vedro našemu výkonu také 
nepřispělo. Hlavní chyba byla především v tom, že jsme nedali gól. Vyřazení samo-
zřejmě všechny v kabině mrzelo.“ 

Jak po zkušenostech, které jste získal s mistrovskými partami v Ostravě  
a v Plzni, hodnotíte současný mladoboleslavský tým?

„V Boleslavi je nyní mužstvo podobně složené, jako bylo v mistrovském Baníku, to zna-
mená, že má zkušené matadory, talentované kluky i silnou střední generaci.“

Jak jste prožíval vysoké vítězství Boleslavi na ost-
ravských Bazalech zkraje sezóny?

„Baník nikdy na Bazalech nedostával tolik gólů, jako v letoš-
ních zápasech. I když  mě vysoká prohra Ostravy zabolela 
a nebyla mi příjemná, jsem nyní v Boleslavi a chtěl vyhrát 
jako všichni ostatní z boleslavského mužstva, i když jsem 
byl v hledišti.“

V čem vidíte příčiny poklesu ostravského fot-
balu? 

„Bydlím v Mladé Boleslavi, moc často do Ostravy nejez-
dím a tak nemám dostatek informací, abych se pouštěl do 
rozborů, proč je momentálně ostravský fotbal poslední. Už ani jeho fandové nejsou ta-
kovou silou, jako bývali. Baník skutečně dokázali dohnat k vítězství. Dnes je v mužstvu 
hodně mladých kluků a věřím, že až se sehrají, zažijí lepší období, než to současné.“
 

Uvažujete, že dres Baníku Ostrava ještě někdy obléknete?
„V Ostravě mám stále byt a rád se jednou do Baníku vrátím.“

  
Vzpomenete si na své začátky v ostravském áčku a tehdejší spoluhráče?
„Z dorostu mezi dospělé mě přeřadili v lednu 2003. Přišel jsem do kabiny, kde 

tehdy byli Čížek, Bolf, Drozd, Slončík, Hainz, Dvorník, Pospěch, Matušovič. Začátky 
jsem měl stejné, jako každý mladý kluk, který pořádně neví, co s ním bude a čeká na 
šanci. Poprvé jsem byl na hřišti při prvoligovém zápase dvě minuty na pražské Slavii, 
kde tehdy Baník vyhrál 2:1 a trenér mě poslal do útoku na hrot.“
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Nemá rád simulANty
Vedete si statistiku fotbalových startů?
„Co bylo, to bylo. Historie mě moc nezajímá a záznamy si nevedu.“ 

Ale že vás před dvěma lety při utkání Boleslavi v Ostravě proháněl ligový začátečník Chramosta a dal 
přes vás gól, si vzpomenete?

„Hrál jsem tehdy s horečkou a byla chyba, že jsem nastoupil. Bylo to pro mě ponaučení, abych to už víckrát neudělal. 
Tehdy nám to moc nešlo a Chramosta je hodně dobrý útočník, když se mu chce.“

Proti jakým útočníkům se vám hraje lépe a naopak hůře?
 „Nemusím menší a podsaditější protihráče a vůbec nemusím takové, kteří simulují, bezdůvodně padají, na 
trávníku jednu chvíli umírají a vzápětí vyskočí, aby se zázračně uzdravení zapojili do hry. Dobře se mi vždycky hrálo 
například proti Kweukemu a Nezmarovi, do nich se může člověk opřít.“

Hrál jste vždy na stoperském postu? 
„Vždycky jsem byl předstoperem, jenom v reprezentaci jsem hrával kvůli hlavičkám v útoku.“

Přemýšlel jste někdy o tom, co budete dělat po skončení fotbalové kariéry?
„Absolvoval jsem střední učiliště v oboru číšník a tři roky jsem byl na praxi v nejlepším ostravském hotelu 

Imperiál. Jednou bych rád vlastnil malou restauraci, nebo útulnou kavárnu, kde bych si nehrál na šéfa a vůbec bych 
se nebránil osobně obsluhovat hosty. Už jsme s kamarádem zkoušeli získat v Ostravě jeden podnik, ale zatím nám 
to nevyšlo. Vím, že fotbal nebudu hrát věčně a ne každý fotbalista má štěstí, aby se dostal do zahraničí a zabezpečil 

se na zbytek života.“

Třeba jednou budou lidé v 
Ostravě chodit k Neuwirthovi 

na pivo či kávu, kam chodíte vy posedět dnes v Ostravě, když 
ji navštívíte?
„Pro hodně lidí je z Ostravy nejznámější a nejlákavější Stodolní, 
ale pro mě ne. Nemám mimořádně oblíbený podnik a když jsem 
v Ostravě, tak vím, kde své přátel mám hledat, těch míst je víc.“

A jaké zajímavé lokality doporučujete návštěvníkům 
Ostravy ke shlédnutí?

„Zajímavý je jistě Slezskoostravský hrad a v areálu výstaviště 
Černá louka pohádkový sklep strašidel a miniatury významných 
evropských staveb.“

Měl jste nebo máte oblíbené fotbalisty a kluby?
„Líbil se mi Gabriel Batistuta z Argentiny a Fabio Cannavaro 

z Itálie. Fandil jsem vždycky AS Roma a v posledních letech se mi 
líbí Barcelona. Ale osobně bych si rád zahrál ruskou nebo nizo-
zemskou ligu.“

Co děláte, když nekopete do fotbalového míče?
„Baví mě jízda na kolečkových bruslích a hraní tenisu. Rád 

posedím s přáteli v kavárně, podívám se na zajímavé filmy, nej-
častěji na komedie, občas na akční a nejraději na muzikály. Z ob-
líbených vzpomenu třeba americký film Stomp the Yard. Z muziky 
poslouchám většinou R‘n‘B, hip hop a černochy.“

Na čem si nejvíce pochutnáte?
„Z jídel mám nejraději segedínský guláš s knedlíkem, z ná-

pojů coca colu. Alkohol moc nepiji, ale když si můžu mimo sezónu 
dopřát, jsem spíše na pivo, než víno.“

Mnozí fotbalisté jsou pověstní zájmem o módní oble-
čení, patříte mezi ně?

„Na módní výstřelky a novinky zrovna nejsem, ale oblečení jez-
dím rád nakupovat do Prahy do značkových obchodů Retro Jeans 
a Gues.“ mladoboleslavských například Honzy Šedy.“
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Proti oslabenému Žižkovu rozhodli za poločas
V duelu FK Mladá Boleslav – FK Viktoria Žižkov 2:0 
splnili boleslavští fotbalisté nelehkou roli favorita a 
porazili Žižkov dvěma góly Chramosty, když po celý 
zápas měli jasnou převahu. Ve 23. minutě poslal 
Rolko nádherný pas za soupeřovu obranu a sprin-
tují Chramosta s přehledem přeloboval brankáře 

Vaclíka. Za dvě minuty se Chramosta hrnul do další 
šance, ale těsně před trestným územím jej podrazil 
Bartl a sudí Kovařík žižkovského beka bez otálení 
poslal předčasně ze hry. Oslabené Viktorii tři mi-
nuty před přestávkou přidal Chramosta druhý gól 
po Kúdelově přihrávce. Druhý poločas už na skóre 
nic nezměnil, protože Rolkův gól rozhodčí neuznali 

kvůli ofsajdu.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Viktorii Žižkov: 
Miller – Kysela, Rolko, Janíček, Šírl – Wojnar 
(73. Štohanzl), Kúdela (71. Procházka), Opiela – 
Chramosta, Kulič, Bulut (80. Řezníček).

Proti Slavii měli na víc než na bod
Dělba bodů v utkání SK Slavia Praha – FK Mladá 
Boleslav 1:1 byla pro Boleslavské ztrátou, neboť 
ve druhém poločase nepustili téměř soupeře přes 
půlící čáru. Bohužel promarnili úvod utkání, když 
ve 14. minutě inkasovali laciný gól z Korešovy ko-
pačky. Boleslavští útočníci Chramosta a Bulut za-
hodili více než jasné gólové příležitosti. Slávisté se 
před Millera dostávali ve druhém poločase spora-

dicky a vážněji jej neohrozili. Proto lze považovat za 
kuriózní, když vyrovnávací gól si po Kuličově centru 
dal Pospěch do vlastní sítě. 
Sestava FK Mladá Boleslav proti Slavii Praha: Miller 
– Kysela, Janíček (79. Procházka), Rolko, Šírl (74. 
Štohanzl) – Wojnar (74. Řezníček), Kúdela, Opiela – 
Chramosta, Kulič, Bulut.

Chramostův hattrick 
při poháru v Brně
Utkání 3. kola Ondrášovka cupu FC Zbrojovka Brno – 
FK Mladá Boleslav 1:3 bylo střeleckým představením 
Jana Chramosty. Dal všechny tři boleslavské góly. První 
střelecký zápis zápasu však měl na kopačce brněnský 
Švancara, ale Miller jej bravurně vychytal.  První gól 
dal Chramosta ve 29. minutě, kdy dorazil brankářem 
Doležalem vyraženou Kúdelovu bombu. Když v 56. minutě 
Chramosta skóroval po spolupráci s Kuličem, zdálo se být 
utkání rozhodnuté. Ovšem zanedlouho vypadl Millerovi z 
ruky centr a Simerský snížil. Boleslavské šance postupně 
zmařili Řezníček, Chramosta, Bulut a opět Řezníček. Třetí 
uklidňující gól dal až v předpolední minutě Chramosta. 
Sestava FK Mladá Boleslav při poháru proti Brnu: Miller 
- Kysela, Rolko, Janíček, Šírl - Wojnar, Kúdela, Štohanzl 
(46. Procházka) - Chramosta, Kulič (74. Řezníček), Bulut 
(86. Zahustel). 
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FANDA BOLEK

První den v září šli školáci poprvé do škol.  Holky s 
radostí a kluci navztekaní. Alespoň to tak bylo v do-
bách, kdy jsem ještě chodil do školy já. Jestli se něco 
změnilo, tak se holkám omlouvám a kluky lituji.
Všude jsou školy plné učitelek. Tím je školní atmo-
sféra zásadně ovlivněná a fotbalu nepříznivá. Je tedy 
skoro zázrak, že v Mladé Boleslavi na jedné základní 
škole, také plné učitelek a navíc pod vedením paní ře-
ditelky, mají kluci fotbal na rozvrhu vyučovacích hodin.   
Mylný je názor, že škola se sportovně založenými tří-
dami vychovává sportovní primadony. Podle mého 
soudu je naopak docela normální ta škola, která čas 
dětí v době vyučovací přirozeněji vyplňuje nejen tím, 
co se potřebují naučit, ale také tím, co je baví. A kluky 
baví fotbal.
Kdo sleduje v televizi přenosy fotbalu z anglické 
Premier League, žasne nad tamní atmosférou a nad 
tím, jak diváci pozitivně  reagují na dobrou kombinaci 
či chytrou přihrávku, aniž vyvrcholí gólem. To je proto, 
že diváci v anglických ochozech nejsou tupými kon-
zumenty podívané na fotbalovém trávníku, ale i fotba-
listé, někteří bývalí a někteří stále aktivní, a tudíž dobře 
vědí, jak náročné je v běhu zpracovat míč, přesně ho 
přihrát a cíleně vystřelit, když vedle vás dupe soupeř. 
Jak nesnadné je bez faulu zastavit protivníka . A jak 
psychicky únavné je čelit chybám sudího a zdatněj-
šímu  protihráči. A že je fotbal nezbytně potřebný pro 
obyčejný život. Kdo nikdy nehrál fotbal a nedal v ži-
votě alespoň jeden gól, nepochopí, že může být tato 
hra důležitou a nedílnou součástí bytí. 
Je prázdnou frází, že běhání za fotbalovým míčem  je 
alternativa na místo shánění marihuany či pervitinu. 
A je naivně zrádné si myslet, že když své děcko při-
nutím hrát fotbal, udělal jsem jako táta vše pro jeho 
ochranu před zlem světa. Ani fotbalisté nejsou imunní 
vůči svodům, ve kterém žijí společně s ostatními 
lidmi. Fotbal není jiný život, fotbal je součást toho ži-
vota, který jsme si zařídili. 
Kouzlo fotbalu spočívá v partě společně toužící po vý-
hře a kráčející cestou chvíli rovinatou a posléze kli-
katou za úspěchem. Fotbal je krásný v kolektivním 
překonávání soupeře a překážek, v radosti sdílené 
společně se spoluhráči a kamarády. Proto patří i do 
školy a podobně, jako je součástí školní výuky v jedné 
boleslavské škole, měl by být i ve školách jiných.  
Ať se vám všem, klukům fotbalovým, daří ve škole 
i hřišti.

 Váš fanda Bolek

1.FK Příbram – FK Mladá Boleslav
neděle 18. září, start 17,00 hodin
 
Cena zájezdu 200 Kč, členové fan klubu 180 Kč
v ceně doprava Mladá Boleslav – Příbram – Mladá Boleslav
vstupenka na utkání
odjezd autobusů od hlavní brány Městského stadionu v 14.00 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 16. září 12.00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo PŘÍBRAM

JEDEME DO 
PříbraMi !!
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Chramosta v reprezentaci U21
Minulý víkend měla Gambrinus liga přestávku vynu-
cenou reprezentačním termínem, který se týkal ne-
jen národního áčka, ale i jednadvacítky. Hlavní trenér 
českého reprezentačního družstva U21 Jakub Dovalil 
nominoval pro kvalifikační utkání s Armenií mladobo-
leslavského útočníka Jana Chramostu. Ten na sou-
středění, které pro nominované fotbalisty začalo v 
úterý 30. srpna, vyrazil s jednodenním  zpožděním až 
po odehrání středečního utkání Ondrášovka cupu FC 
Zbrojovka Brno – FK Mladá Boleslav 1:3, v němž na-
střílel všechny tři boleslavské góly. Jednadvacet let 
mu bude v letošním říjnu, ale do kádru reprezentační 
jednadvacítky patří již třetí rok. V dresu ČR U21 hrál už 
osm zápasů a nastřílel čtyři góly.

Mladí reprezentanti měli soustředění v Uherském 
Hradišti, kde byli ubytování v hotelu Koníček a na míst-
ním hřišti sehráli dvě utkání. Přípravné s prvoligovým 
1.FC Slovácko 2:2 a kvalifikační s Arménií 1:1. Jan 
Chramosta v přípravě odehrál celých devadesát minut 
a dal jeden gól. Proti Arménii odkopal necelou hodinu, 
přesně 58 minut, bez gólového zápisu.
V prvním kvalifikačním zápase proti Andoře, který Češi 
na mladoboleslavském hřišti vyhráli výrazně 8:0, ne-
hrál. 

Po dvou zápasech je tým Česka se čtyřmi body v kva-
lifikační skupině druhý za vedoucí Arménií, která má 
sice sedm bodů, ale také o jeden odehraný zápas více. 
Na dalších místech jsou se třemi body ze dvou zápasů 
Černá Hora a z jednoho zápasu Wales, nejbližší soupeř 
Čechů. Beznadějně poslední bez jediného bodu ze čtyř 
odehraných zápasů je Andorra. Ze skupiny jenom vítěz 
postupuje do barážové fáze bojů o postup na ME 2013 
v Izraeli.

Zbylý program kvalifikace U21:
11. října 2011 Wales - Česko
11. listopadu 2011 Arménie – Česko
1. června 2012 Česko – Černá Hora
5. června 2012 Andora – Česko
7. září 2012 Černá Hora – Česko
10. září 2012 Česko - Wales

Boleslavští fotbalisté v dresech soupeřů
V současnosti má FK Mladá Boleslav několik fot-
balistů na hostování v různých klubech od první 
ligy až po středočeský přebor.
V prvoligové Viktorii Žižkov jsou Petr Mach a Jan 
Bořil, oba s dohodnutým hostováním do konce le-
tošního roku. 
Do druholigové Zbrojovky Brno odešel Michal 
Sedláček. Jako jediný z hostujících hráčů na 
dobu celého soutěžního ročníku, čili do 30. června 
2012. 

Do dalšího druholigového klubu v Ústí nad Labem 
odešel na půlroční hostování David Brunclík.
Nejčerstvěji opustil boleslavský tým Ivo Táborský, 
který se domluvil se slovenským mistrem ŠK 
Slovan Bratislava na půlročním hostování s opcí 
na přestup.
V třetiligových Ovčárech, tedy u soupeře mla-
doboleslavské juniorky v ČFL, je na hostování 
do konce letošního roku dokonce trojice mlado-
boleslavských fotbalistů Michal Horák, Jaroslav 

Dittrich a Tomáš Svoboda. 
V divizním Turnově hostuje brankář Kanaval, do 
Benátek nad Jizerou odešel dorostenecký ka-
nonýr předchozího soutěžního ročníku David 
Šťastný.
Do mužstva krajského přeboru FK Dobrovice za-
mířili na půlroční hostování brankář Lukáš Michňa 
a stoper Martin Mrvík. 
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Kdo chce hrát fotbal, 
může k nám přijít

V prvním zářijovém úterý se na mladoboleslavském 
Městském stadionu konal nábor fotbalových nadějí pod do-
hledem profesionálních trenérů FK Mladá Boleslav. 
Možná měli někteří kluci, nebo jejich rodiče hlavu zamota-
nou z povinností souvisejících se začátkem školního roku a 
fotbalový nábor tím pádem nestihli. Nemusí litovat, neboť FK 
Mladá Boleslav pořádá nábor dětí ročníků narození 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007 průběžně po 
celý rok.
Kdo projeví zájem, může se domluvit s příslušným trenérem 
a přijít přímo na trénink a po jeho skončení zkonzultuje mož-
nost umístění chlapce do pravidelného tréninkového procesu 
s věkově odpovídajícím družstvem FK Mladá Boleslav.

Kontakty na fotbalové 
trenéry FK Mladá Boleslav

Ročník 2000 – Tomáš Ulrich 731 635 609
Ročník 2001 – Michal Mašek 731 524 925
Ročník 2002 – Jan Flachbart 603 886 630
Ročník 2003 – Martin Schmidt 722 046 244
Ročník 2004 – Jiří Rynekr 602 372 065
Ročník 2005 – Zdeněk Jakubec 774 160 405
Ročník 2006 – Kristián Zbrožek 737 906 057

Kontakty na další trenéry
mládeže FK Mladá Boleslav
Organizační pracovník mládeže:
Adrian Vizingr
avizingr@seznam.cz
737 270 808

Vedoucí trenér SCM:
Jiří Saňák
jirisanak@seznam.cz
605 520 513

Vedoucí trenér SpSM:
Milan Šíp
sip.milan@seznam.cz
731 635 602

Vedoucí trenér přípravek:
Tomáš Ulrich
bristot@centrum.cz
731 635 609

V Benátkách za Chramostu zaskočil Zahustel
Při přátelském utkání SK Karbo Benátky nad Jizerou 
– FK Mladá Boleslav 2:6 polovinu boleslavských gólů 
nastřílel Zahustel. V útočné formaci zdařile zaskočil 
za kanonýra Chramostu, jenž byl s jednadvacetiletou 
reprezentací.
Na hřišti účastníka středočeského přeboru se první 
trefil boleslavský forvard Synek ve 13. minutě. 
Benátky okamžitě vyrovnaly, neboť zaváhání bran-
káře Jakubova potrestal Karásek. Do přestávky se 
do benátecké branky trefili Ščuk a Zahustel, pouze 

břevno nastřelil Kostakis. Ve druhém poločase se 
hrálo na benátecké půlce hřiště ještě častěji, než v 
prvním, ale gólová úroda byla shodná. Řezníček nej-
prve nastřelil tyč benátecké branky, aby vzápětí po 
Šírlově centru skóroval. Benátecký Cruz odpověděl 
také gólovou hlavičkou po rohu. V závěrečné čtvrt-
hodince se Zahustel dvakrát trefil do branky a jednou 
do břevna.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Benátkám v I. po-
ločase: Jakubov – Kalina, Procházka, Dimitrovski, 

Fabián – Ščuk – Dudka, Kostakis – Volf (32. 
Zahustel), Synek, Štohanzl.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Benátkám v II. po-
ločase: Šeda – Kysela, Janíček, Rolko, Šírl – Kúdela 
– Opiela, Wojnar – Kulič, Řezníček, Zahustel.
Chyběli: Miller (volno), Chramosta (reprezentace ČR 
U21), Bulut (z osobních důvodů v Austrálii), Johana 
(zraněn), Neuwirth (zraněn).
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Čtvrtek 1. září byl prvním školním 
dnem pro chlapce a děvčata po celé 
České republice. A také pro prvňáčky 
a ostřílené školáky ve sportovní aka-
demii při 9. základní škole v Mladé 
Boleslavi.

V šesti třídách malých sportovců jsou chlapci 
fotbalisté a dívky basketbalistky. Protože s 
vedením školy úzce spolupracuje FK Mladá 
Boleslav, tak každoročně v první školní den 
přicházejí školákům popřát štěstí a zdraví 
fotbalisté. Letos děti přišli navštívit prvoli-
goví hráči Tomáš Janíček, Tomáš Fabián, 

Jan Šeda, Jan Kysela a s nimi prezident FK 
Mladá Boleslav Josef Dufek, klubový sekretář 
Michael Doležal a manažer klubové komuni-
kace Jiří Koros. Každé třídě darovali zarámo-
vaný snímek, na níž jsou děti vyfotografované 
s Ondrášovka cupem, a s prvňáčky se spo-
lečně vyfotografovali ve školní tělocvičně. 

školní rok začal také 
fotbalovým prvňáčkům

18
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1.
ko

lo 
30

.7
.2

01
1

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

2.
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lo 
6.

8.
20

11
 | 1

6.
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lo 
26

.1
1.
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11

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.
ko

lo 
13

.8
.2

01
1

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 2:1

Ml. Boleslav – Žižkov 2:0

Dukla – Plzeň 2:4

Jablonec – Ostrava 4:0

Příbram – Liberec 2:3

Teplice – Slavia 0:0

Olomouc – Slovácko 1:1

Sparta – Hradec 1:0

5.
ko

lo 
27

.8
.2

01
1

Č.Budějovice - Jablonec 1:5

Slavia – Ml. Boleslav 1:1

Ostrava – Bohemians 1905 0:1

Slovácko – Dukla 1:0

Plzeň – Sparta 0:2

H.Králové – Příbram 0:1

Žižkov – Olomouc 2:2

Liberec - Teplice 0:2 6.
ko

lo 
10

.9
.2

01
0

Sparta – Žižkov

Olomouc - Plzeň

Ml. Boleslav – Liberec

Teplice – Příbram

Č.Budějovice – Ostrava

Jablonec – Slavia

Dukla – H.Králové

Bohemians 1905 - Slovácko 7.
ko

lo 
17

.9
.2

01
1

Příbram – Ml. Boleslav

Ostrava – Sparta

Slovácko – Č.Budějovice

Plzeň – Jablonec

H.Králové – Bohemians 1905

Slavia – Dukla

Žižkov – Teplice

Liberec - Olomouc 8.
ko

lo 
25

.9
.2

01
1

Bohemians 1905 – Liberec

Dukla - Příbram

Ml. Boleslav – H.Králové

Jablonec – Žižkov

Č.Budějovice – Plzeň

Ostrava – Slovácko

Olomouc – Teplice

Sparta - Slavia

9.
ko

lo 
1.

10
.2

01
1

Slovácko – Jablonec

Plzeň – Ostrava

H.Králové – Č.Budějovice

Slavia - Olomouc

Teplice – Ml. Boleslav

Žižkov – Bohemians 1905

Liberec – Dukla

Příbram – Sparta 10
.ko

lo 
15

.1
0.

20
11

Olomouc – Ml.Boleslav 

Sparta – Liberec

Bohemians 1905 – Dukla

Jablonec – Příbram

Č.Budějovice – Teplice

Ostrava – H.Králové

Slovácko – Plzeň

Žižkov – Slavia 11
.ko

lo 
23

.1
0.

20
11

Dukla – Jablonec

Plzeň – Žižkov

H.Králové – Slovácko

Slavia – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Bohemians 1905 

Liberec – Ostrava

Příbram – Olomouc

Teplice – Sparta 12
.ko

lo 
 2

9.
10

.2
01

1

Sparta – Ml. Boleslav  

Bohemians 1905 – Olomouc

Jablonec – Teplice

Č.Budějovice – Příbram

Ostrava – Dukla

Slovácko – Slavia

Plzeň – H.Králové

Žižkov – Liberec

13
.ko

lo 
5.

11
.2

01
1

H.Králové – Jablonec

Slavia – Plzeň

Žižkov – Ostrava

Liberec – Č.Budějovice

Ml. Boleslav – Dukla

Příbram – Bohemians 1905

Teplice – Slovácko

Olomouc - Sparta 14
.ko

lo 
12

.1
1.

20
11

Bohemians – Sparta

Dukla – Teplice

Jablonec - Olomouc

Plzeň – Ml. Boleslav

Č.Budějovice – Žižkov

Ostrava – Příbram

Slovácko – Liberec

H.Králové - Slavia 15
.ko

lo 
19

.1
1.

20
11

Slavia – Ostrava

Žižkov – Slovácko

Liberec – Jablonec

Příbram - Plzeň

Ml. Boleslav – Č.Budějovice

Teplice – Bohemians 1905

Olomouc – H.Králové

Sparta - Dukla 

GAMBRINUS LIGA PO 5. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. AC Sparta Praha 5 5 0 0 11:3 15

2. Bohemians 1905 5 4 0 1 7:7 12

3. FK Mladá Boleslav 5 3 2 0 8:2 11
4. FK Baumit Jablonec 5 3 1 1 15:3 10

5. FC Slovan Liberec 5 3 1 1 10:7 10

6. 1. FK Příbram 5 3 0 2 9:9 9

7. FC Viktoria Plzeň 5 2 1 2 9:8 7

8. FK Teplice 5 2 1 2 6:8 7

9. FC Hradec Králové 5 2 0 3 4:5 6

10. SK Slavia Praha 5 1 2 2 5:6 5

11. Dukla Praha 5 1 1 3 6:8 4

12. 1. FC Slovácko 5 1 1 3 4:7 4

12 FK Viktoria Žižkov 5 1 1 3 4:7 4

14. SK Sigma Olomouc (-9b) 5 2 3 0 8:4 0

15. SK České Budějovice 5 0 0 5 7:17 0

16. FC Baník Ostrava 5 0 0 5 4:16 0

20
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Čeká je anglický týden se třemi zápasy
Boleslavští v ČFL ze čtyř dosud odehraných mistrov-
ských zápasů získali čtyři body za jednu výhru a jednu 
remízu. Po prohře v úvodním kole v Písku 1:2 neuspěli ani 
ve druhém kole. V něm při utkání FK OEZ Letohrad -  FK 
Mladá Boleslav„B“ 2:0 vidělo šest set diváků kvalitní hru. 
Rozhodující moment první půle nastal ve 32. minutě, kdy 
Kuželka úspěšně prostřelil skrumáž boleslavských hráčů 

i Jakubova. Po přestávce v 64. minutě při letohradském 
rohu pomohlo boleslavskému brankáři břevno, ale o tři 
minuty později Jakubov špatně rozehrál a nabídl protihráči 
Brendlovi luxusní střeleckou příležitost, kterou využil a po-
jistil tak letohradské vedení. Z boleslavské snahy pouze 
Kozma hlavou trefil břevno.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Letohradu: Jakubov – 

Tvaroha, Zbrožek, Johana 
(46. Kozma), Dimitrovski 
– Ščuk (46. Honc), Dudka, 
Kostakis (79. Čech) – Volf, 
Synek, Zahustel.

Utkání třetího kola FK Mladá 
Boleslav“B“ – Kunice 2:0 
bylo pro Boleslavské prv-
ním na domácím hřišti. Tým 
sestavený převážně z hráčů 
prvoligového kádru vyjádřil 
herní převahu dvěma góly 
až ve druhém poločase. 
Nejprve v 56. minutě po 
Štohanzlově přihrávce skó-
roval Zahustel. Deset minut 
před koncem rozhodčí ne-
uznali Řezníčkovi gól, když 
chybně posoudili domnělý 
střelcův ofsajd. Teprve v 84. 
minutě další Řezníčkovu 
střelu brankář Šilhavý vyra-
zil jen ke Štohanzlovi a ten 

úspěšnou dorážkou přidal druhý gól. Ke třetímu byl blízko 
Synek, ale levačkou trefil pravou tyč.  
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Kunicím: Šeda – 
Tvaroha (87. Zbrožek), Dimitrovski, Procházka, Kalina – 
Zahustel (84. Synek), Ščuk, Kostakis (78. Dudka), Štohanzl 
– Řezníček, Táborský.  

Před týdnem v přestřelce FK Pardubice – FK Mladá 
Boleslav“B“ 3:3 byli Boleslavští blízko vítězství, ale přišli o 
ně gólem z penalty. Pardubice vedly už ve 2. Minutě, kdy se 
trefil  Brychta. V následující pětiminutovce Zahustel dvěma 
góly strhnul vedení na boleslavskou stranu. Ve 33. minutě 
rozhodčí vyloučil pardubického brankáře Shejbal za hraní 
rukou mimo vlastní trestné území. Oslabenému soupeři při-
dal třetí gól Řezníček krátce po pauze. Netrvalo však dlouho 
a pardubický Brychta svojí druhou trefou snížil na rozdíl 
jednoho gólu. V 66. minutě se Procházkova dělovka odra-
zila od břevna a pět minut před koncem rozhodčí Janíček 
nařídil přísnou penaltu za nešťastnou ruku Dimitrovského. 
Darovanou příležitost Petrus proměnil ve vyrovnávací gól. 
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Pardubicím: Šeda 
– Tvaroha, Procházka, Dimitrovski, Kalina – Zahustel, 
Štohanzl (62. Schubert), Ščuk, Dudka (78. Zbrožek) – Jakub 
Řezníček, Synek (62. Volf).

Juniorka má před sebou anglický týden. Po dnešním dopo-
ledním utkání FK Mladá Boleslav“B“ – Králův Dvůr ji čeká ve 
středu 14. září od 17 hodin předehrávka 17. kola FK Mladá 
Boleslav“B“ – FC Chomutov a v neděli 18. září od 16,30 
hodin náročný duel Sokol Ovčáry – FK Mladá Boleslav“B“. 

1. FK Pardubice 4 3 1 0 12: 7 10
2. Liberec B 4 3 0 1 8: 3 9
3. Chrudim 4 2 2 0 9: 4 8
4. Domažlice 4 2 1 1 11: 5 7
5. Roudnice n.L. 4 2 1 1 6: 5 7
6. Karlovy Vary 4 2 1 1 6: 5 7
7. Kladno 4 2 0 2 8: 7 6
8. Letohrad 4 2 0 2 5: 4 6
9. Ovčáry 4 2 0 2 7: 8 6
10. Hlavice 4 2 0 2 5: 6 6
11. Písek 4 2 0 2 5: 7 6
12. Králův Dvůr 4 1 2 1 2: 4 5
13. Kunice 4 1 1 2 6: 5 4
14. Mladá Boleslav B 4 1 1 2 6: 7 4
15. Česká Lípa 4 1 1 2 3: 6 4
16. Loko Vltavín 4 0 2 2 2: 6 2
17. Viktoria Plzeň B 4 0 2 2 6: 13 2
18. Chomutov 4 0 1 3 5: 10 1

TABULKA ČFL 

Z dorostenců 
to střílí jenom 
Klobásovi
Nejstarším dorostencům v mladoboleslavských modrobílých dresech 
se v úvodu nového soutěžního ročníku 2011/12 nedaří. Z pěti utkání je-
nom jednou vyhráli a se čtyřmi získanými body se krčí v závěru ligové 
tabulky. Nejpilnějším střelcem je Stanislav Klobása se čtyřmi góly. Jan 
Boček skóroval dvakrát a Matěj Horák jednou. 
Boleslavští dorostenci po úvodní prohře v Hradci Králové 1:2 remizovali v 
Pardubicích 1:1 a opět těsně prohráli ve Zlíně 1:2. Teprve ve třetím kole si 
užili výhry, když na domácím hřišti přehráli Hlučín 3:1. Před týdnem však 
inkasovali tvrdý direkt v Olomouci, která celostátní dorosteneckou ligu 
vede. Při prohře 1:5 si na ně sudí vymyslel penaltu a pro zranění nedohráli 
stopeři Vraštil se Šimkem.
Teprve druhé domácí utkání hráli včera proti Baníku Ostrava a za týden 
jedou do Plzně. Doma se opět představí v poslední zářijové sobotě proti 
Dynamu České Budějovice. 

1 SK Sigma Olomouc 5 4 1 0 21:7 13
2 SK Slavia Praha 5 4 1 0 11:3 13
3 FC Vysočina Jihlava 4 4 0 0 20:5 12
4 1. FC Slovácko 5 3 2 0 14:8 11
5 FC Viktoria Plzeň 5 3 1 1 16:8 10
6 FC Hradec Králové 5 3 0 2 11:12 9
7 FC Baník Ostrava 5 2 2 1 10:6 8
8 SK Dynamo Č. Budějovice 5 1 4 0 6:3 7
9 FC Zlín 5 2 1 2 5:13 7

10 Bohemians 1905 5 2 0 3 10:11 6
11  AC Sparta Praha 5 1 3 1 4:5 6
12 FC Hlučín 4 1 1 2 8:11 4
13 FK Mladá Boleslav 5 1 1 3 7:11 4
14 FK Pardubice 5 1 1 3 5:9 4
15 FC Zbrojovka Brno 5 1 0 4 10:15 3
16 SFC Opava 5 0 2 3 6:15 2
17 FK Baník Most 5 0 1 4 5:15 1
18 FK Teplice 5 0 1 4 5:17 1

Česká spořitelna 1. Dorostenecká liga
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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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