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Možnost napsat pár vět v tomto sloupku mě 
vedla k zamyšlení, jaký pro mě byl největší 
divácký zážitek letošního roku. Bylo to sle-
dování Zdeňka Štybara při zisku druhého 
titulu mistra světa v cyklokrosu nebo neu-
věřitelný obrat Tatranu Střešovice v rozho-
dujícím finále florbalové Fortuna extraligy? 
Nakonec u mě vítězí vzpomínka na euforii  
z Jihlavy, kde Honza Chramosta rozhodl  
o vítězství v poháru.
Fotbalový klub Mladé Boleslavi již dlouhou 
dobu patří mezi nejlepší týmy v České re-
publice. To samozřejmě není zadarmo, po-
třebuje kvalitní zázemí, management, tre-
néry, hráče, partnery a další. Úspěchům 
předchází velké množství neviditelné práce 
a nasazení zapálených lidí. Všechny tyto lidi 
muselo zahřát u srdce, že rozhodující krok 
k zisku poháru udělal právě mladoboleslav-
ský odchovanec.
Já hraji florbal a vím, jak je jednoduché 
koupit „hotového“ hráče, ale vychovejte 
si ho. Práce s mládeží je základ stabilního  
a silného klubu. Jsem rád, že město Mladá 
Boleslav je jedním z partnerů, kteří vytvářejí 
podmínky pro práci s mládeží. Počet odcho-
vanců na soupisce A-týmu ukazuje, že klub 
jde při výchově mládeže správnou cestou.
Jako fanoušek už se nemohu dočkat dal-
ších úspěchů, o kterých budou rozhodovat 
kluci z Boleslavi.  

Jiří Bouška,
náměstek primátora 
Statutárního města 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 10 0 162 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 2 0 155 11
4 Adrian Rolko 1978 11 0 159 9
5 Tomáš Janíček 1982 8 0 143 5
6 Václav Kalina 1979 3 0 124 7

13 Vladimir Dimitrovski 1988 0 0 19 1
24 Aleš Neuwirth 1985 0 0 100 3
25 Radek Šírl 1981 8 0 71 4
 26 Václav Procházka 1984 8 0 188 10
Záložníci

3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3
11 Ondřej Kúdela 1987 9 0 104 3
15 Jan Štohanzl 1985 7 0 124 11
17 Jasmin Ščuk 1990 4 1 7 1
20 Jan Kysela 1985 9 0 133 14
21 Ondřej Zahustel 1991 5 1 11 1
23 Charis Kostakis 1990 0 0 0 0
30 Petr Wojnar 1989 8 1 28 1
33 Lukáš Opiela 1986 9 1 124 4

Útočníci
7 Jakub Řezníček 1988 9 0 76 15
9 Kerem Bulut 1992 6 1 14 2

10 Marek Kulič 1975 7 2 348 83
19 Jan Chramosta 1990 10 5 68 23

Realizační tým:  hlavní trenér Miroslav Koubek, asistent trenéra Boris Kočí, asistent trenéra Milan 
Pechanec, trenér brankářů Filip Toncar, kondiční trenér Martin Třasák, vedoucí mužstva Michael 
Doležal, lékař Miroslav Sinkule, lékař Josef Horák, fyzioterapeut Václav Kubíček, masér Jan Skoupý, 
kustod Pavel Uhlíř.

č. 
hráče   jméno, příjmení

rok nar. utkání 
10/11

góly 
10/11

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Radek Sňozík 1975 10 0 154 1
28 Václav Marek 1981 0 0 5 0

Obránci
3 Pavel Lukáš 1975 9 0 106 2
4 Josef Jindřišek 1981 10 0 159 4
7 Maerk Nikl 1976 6 0 101 3
9 Jiří Rychlík 1977 0 0 220 7

24 Michael Žižka 1981 9 0 127 1
27 Martin Cseh 1988 6 0 44 0

Záložníci
5 David Bartek 1988 10 3 86 7

10 Nikolas Šumský 1993 5 0 5 0
13 Jan Růžička 1984 6 0 13 0
15 Jiří Kaufman 1979 0 0 75 11
16 Jan Moravec 1987 9 1 66 2
17 Martin Kraus 1992 0 0 11 0
20 Tomáš Borek 1986 10 1 117 7
22 Tomáš Michálek 1977 6 0 200 38
23 Lukáš Budínský 1992 10 0 11 0

Útočníci
11 Ondřej Kraják 1991 2 0 2 0
14 Martin Nešpor 1990 10 1 38 5
21 Milan Škoda 1986 9 2 83 17
30 Vladimír Bálek 1981 8 1 41 4

Realizační tým:  Hlavní trenér Pavel Medynský, asistent trenéra Václav Hradecký, trenér brankářů 
Pavol Švantner, vedoucí týmu Libor Koubek, lékař Luboš Ptáček, masér Vladimír Hric, kustod Miroslav 
Šimeček.

Číslo zpravodaje:
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V Gambrinus lize se Mladá Boleslav drží 
na dostřel druhé příčky, ačkoliv z deseti 
zápasů vyhrála jen čtyři. Když po čtyř-
zápasové černé sérii v Teplicích vyhrála, 
tak na dotaz, zda tým naskočil na vítěz-
nou vlnu, trenér Miroslav Koubek odvětil, 
že není prognostikem. Následnou remízu 
v Olomouci komentoval slovy, že mužstvo 
odvedlo výkon, jaký si představoval. „Proti 
kombinačně velmi silné Sigmě bylo zákla-
dem pokrýt její herní schéma a to se nám 
podařilo z aktivního presinkového bloku,“ 

pravil v neděli po zápase na tiskovce. A po pondělním tréninku si na mlado-
boleslavském stadionu naordinoval výklus. 

„Děláme to s asistentem Kočím pro svá srdíčka i celkové zdraví a hlavně vyplavu-
jeme stresy po zápasech.“

? Stresů vám snad nyní trochu ubylo, protože se dvakrát bodovalo venku?
„Ligový zápas je vždycky stres pro trenéra a pro hráče zcela jistě taky. Lépe se absor-
buje, když se zaboduje a když se to povede venku ve dvou zápasech s tak kvalitními 
soupeři jako v Teplicích a Olomouci, tak si myslím, že ho nyní zvládám bez problémů 
a docela elegantně.“

? Navíc vás v Olomouci mančaft jistě uspokojil zvládnutím všech taktic-
kých pokynů? 
„Především mě tým uspokojil, jak pracoval. V některých předchozích zápasech jsem 
hráčům vytýkal nižší nasazení, kdy přehnaně spoléhali na své fotbalové umění a pře-
ceňovali své herní schopnosti. Měli ve hře pasáže, kdy jsem k jejich nasazení měl vý-
hrady. Tentokrát už jsem byl spokojený s nasazením po celý zápas a také s plněním 
taktických úkolů. Bylo to celkově dobře odpracované a to je důležité. Boleslavský tým 
je silný a schopný na to, aby pravidelně vozil body z venku.“

? To je dobrý poznatek před dnešním střetnutím s Bohemkou, která je po-
věstná urputností a bojovností?
„Nesmíme ustoupit od toho impulzu, který jsme si sami dali a musíme pokračovat v 
tom, čím jsme se prosadili v uplynulých venkovních zápasech. Jiná cesta k úspěchu 
není. Když se to potom spojí s herní kvalitou, můžeme být oprávněnými optimisty. 
Porazit Bohemku je nejbližší cíl, jenom výhrou potvrdíme těžce vybojované čtyři body 
v Teplicích a Olomouci.“ 

? Může náladu v týmu ovlivnit skutečnost, že v nadcházejících třech zápa-
sech s pražskými týmy budou hráči minimálně cestovat?
„Dnes je dopravní komfort na tak výborné úrovni a poloha Mladé Boleslavi natolik 
příznivá, že mužstvo nezatěžuje mimořádně náročné cestování. To by mě ani nena-
padlo, že by cestování v rámci Gambrinus ligy mělo mít vliv na výkonnost mužstva.“

? Boleslavské mužstvo nyní čeká pražský trojboj, po dnešním utkání s bo-
jovnými Bohemians jede na hřiště ligového lídra Sparty a potom hraje doma 
s nováčkem Duklou. Prozradíte, jak se na tuto sérii připravíte?
„Neodpovím na tuto otázku. V týdnu jsme se soustředili jen na Bohemku a dál nehle-
děli. Další soupeř nás bude zajímat až po dnešním zápase.“

? Při stanovení taktiky proti Bohemians jste využil zkušeností nedávného 
jejich hráče Štohanzla, nebo jste měl svých poznatků dost?
„Jsem kouč, který hodně mapuje nejbližší soupeře a poznatků jsem měl i tentokrát 
dost. Vždycky je dobře mít v mančaftu hráče, který vidí do chemie protivníkovy ka-
biny a může nějakým způsobem to poznávání usnadnit a obohatit. Se Štohanzlem 
jsem si promluvil a mrzí mě, že právě on nemůže kvůli čtyřem žlutým kartám dnes 
nastoupit. Měl by vysokou motivaci a jistě by využil znalost protihráčů.“

Současný trenér vršovických Bohemians 
1905 Pavel Medynský oslaví za týden se-
dmačtyřicáté narozeniny. S fotbalem za-
čínal v České Lípě a v sedmnácti letech 
přešel do dorostu pražské Slavie. Po roce 
a půl se vrátil do České Lípy a později po-
kračoval v hráčské kariéře v Xaverově, 
prvoligových Bohemians, Dukle Praha, 
RH Cheb a Jablonci, potom v nižších 
soutěžích v Pardubicích, Mostu a také 
Mladé Boleslavi. Trénovat začal u mládeže 
Sparty Praha a pokračoval jako asistent u 
druholigového sparťanského béčka. Hlavním koučem byl poprvé v Čáslavi, 
odkud v roce 2008 přešel do vršovických Bohemians 1905 asistovat Pavlu 
Hoftychovi. Ten v letošním létě při odchodu do slovenské Trnavy doporučil 
vedení vršovického klubu na své místo Pavla Medynského.

? S jakým pocity a cíli jste přebíral zodpovědnost za výsledky mužstva po 
Pavlu Hoftychovi?
„Zodpovědnost má trenér vždy za každé mužstvo. V tom se nic nemění. Chtěli 
jsme navázat na dobrou pozici z minulé sezony, což po deseti kolech naplňujeme a 
chceme i dál pokračovat v dobrých výkonech.“

? Co se z vašich letních trenérských přání dosud vyplnilo?
„Prvotním cílem bylo vyhnout se bezprostřednímu sestupovému ohrožení, což se 
zatím daří. Pokud se nám povede tabulkově navázat na minulý ročník, tak to bude 
dobré.“

? Jak vzpomínáte na své hráčské působení v druholigové Mladé Boleslavi?
„Bylo to na sklonku mé aktivní kariéry, kdy jsme si s Jardou Navrátilem, mým spo-
luhráčem z Jablonce, zahráli druhou ligu. Zázemí bylo na kvalitní úrovni, byla tam 
dobrá parta, takže vzpomínám určitě rád.“

? Líbí se vám, že Gambrinus ligu hraje pět pražských klubů?
„Líbí se nám to, už jen z toho důvodu, že nemusíme tolik cestovat a zápasy typu 
pražského derby táhnou diváky.“

? Čím si vysvětlujete, že v Česku snad jen s výjimkou fanoušků Bohemians 
všude jinde svým fotbalistům spíše nadávají, než aby je v těžkých chvílích 
podpořili?
„Někdy to je výkony na hřišti, kdy hráči ze sebe nevydávají úplně maximum. 
Fotbalista se tady nebere jako v jiných evropských zemích a tak někteří lidé závidí 
klukům podmínky. To je také jeden z důvodů.“

? V čem spočívá přednost Bohemians, že to na Boleslav umí, o čemž svědčí 
tři výhry z šesti vzájemných ligových duelů?
„Na zápasy se dokážeme velmi dobře zkoncentrovat, protože Boleslav má kádr na 
to, aby pravidelně hrála evropské poháry. To nás dokáže hodně namotivovat.“

? Jste raději, že se nedávný váš hráč Štohanzl pro utkání Boleslav – 
Bohemians vykartoval, nebo jeho absenci v boleslavské sestavě nepovažu-
jete za důležitou ke komentování?
„Štohy je kvalitní hráč, což dokazoval i u nás. Byl by asi hodně motivovaný nám uká-
zat, že jsme o něco naučili.“

? S jakými ambicemi jedete do Mladé Boleslavi a s jakým výsledkem bude 
spokojený?
„Spokojení budeme s bodovým ziskem. Boleslav je doma velmi silná, čehož jsme 
si vědomi. Uděláme vše pro to, abychom ztracené body ze zápasu s Duklou nabyli 
zpět.“

Medynský 
by dnes rád bodoval

Koubek 
se ze stresu vyběhal
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Podzimní výčet 
kazí debakl v Jablonci
Bohemians odstartovali podzimní 
sezónu zdařile, neboť porazili Slavii 
2:0 a Plzeň 2:1. Načež prohráli v 
Jablonci 0:5. Ze severočeského  vý-
prasku se oklepali a vyhráli doma 
s Budějovicemi 2:1 i v Ostravě 
1:0. Potom doma remizovali se 
Slováckem 1:1, prohráli v Hradci 0:2 

a remizovali doma s Libercem 1:1. 
Na Žižkově vyhráli 1:0 a s Duklou 
uhráli plichtu 0:0. Venku tudíž ze 
čtyř zápasů dvakrát vyhráli, ale dali 
jen dva góly, a to po jednom ostrav-
skému a žižkovskému brankáři. Za 
celý předchozí ročník 2010/11 venku 
vyhráli jen třikrát.

Bilance ligových utkání 
Boleslavi s Bohemians

Boleslavský Sedláček 
z Bohemians odešel do Brna
Mediálně hodně propíranou změnou v klokaní kabině byl odchod trenéra Hoftycha 
do slovenské Trnavy. Nahradil jej Pavel Medynský, do té doby Hoftychův nejbližší 
spolupracovník. 
Z hráčů v létě ukončil ve vršovických Bohemians hostování boleslavský Michal 
Sedláček a zamířil na hostování do druholigové Zbrojovky Brno. Dále odešli Lukáš 
Hartig do Slovanu Bratislava, Jan Štohanzl do Mladé Boleslavi, slovenský Igor Držík 
do Nitry a uzbecký Aziz Ibragimov šel hledat štěstí do Číny. 
Mezi příchozími budil největší pozornost Nicolas Šumský, jenž se do Čech vrá-
til z jihoamerického klubu Argentinos Juniors. Další talentovaný mladík Lukáš 
Budínský byl do ligového kádru přeřazen z vlastního dorostu. Z cizích klubů pře-
stoupili Tomáš Michálek z Jablonce, Michael Žižka z Českých Budějovic a Tomáš 
Borek přišel hostovat z Brna.

Podzim  2007 Mladá Boleslav – Bohemians 1905    2:0 
Jaro  2008 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav 1:1 
Podzim  2009  Mladá Boleslav – Bohemians 1905 0:1 
Jaro  2010 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav 2:0 
Podzim  2010 Mladá Boleslav – Bohemians 1905 3:2 
Jaro  2011 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav 3:1

Ve vzájemné bilanci 
je Boleslav horší
Ve skromné bilanci šesti vzájemných střetnutí Mladé 
Boleslavi s vršovickými Bohemians jsou na tom Pražané lépe. 
Ti se z výhry radovali třikrát, Boleslavští jen dvakrát. Jedno 
utkání skončilo nerozhodně, a to na jaře 2008. Celkové skóre 
je 7:9 v boleslavský neprospěch. V posledním  ligovém utkání 
hraném ve vršovické Synottip aréně Boleslav prohrála 1:3, 
přestože vedla gólem Mendyho. Potom však Nešpor dvěma 
trefami skóre otočil a Škoda klokaní výhru potvrdil. 
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POLOČASOVÁ SOUTĚŽ
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MÓDNÍ GILOTINA  
LUCIE ŠILHÁNOVÉ

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Olá, tak tomu říkám páni trenéři! 
Nejen že jsou úspěšní ve své práci, umí se i velmi dobře obléci!

Kéž bychom na našich českých lavičkách viděli více takových příběhů…
Je to stylové, líbivé, slušivé, prostě paráda 

Ton Caanen
trenér AEK Larnaca

Josep Guardiola
trenér FC Barcelona

Joachim löw
trenér německé reprezentace
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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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Štohanzl by se 
Jan Štohanzl se narodil před šestadvaceti lety v Třebíči a s fotbalem začal v Polné, 
odkud ještě v žákovském věku přešel do výrazně věhlasnějšího klubu FC Vysočina 
Jihlava. V jejím dresu pomáhal vybojovat postup z druhé ligy mezi elitu a odbyl si 
premiéru v Gambrinus lize. Tu později postupně kopal v Teplicích, Bohemians 1905 
a od letošního léta v Mladé Boleslavi, se kterou podepsal tříletý kontrakt.
V Gambrinus lize už odehrál 124 utkání, z nichž sedm startů si připsal v boleslav-
ském dresu, a nastřílel 11 gólů, zatím ani jeden za Boleslav. Ovšem z jede-
nácti prvoligových gólů dal dva do boleslavské branky v 
dresu Bohemians. a jeden z nich, 29. srpna 2009, si každý 
mladoboleslavský fanoušek vybaví, neboť tehdy ranou 
téměř z poloviny hřiště v poslední minutě  potrestal hru-
bou chybu brankáře Vorla a rozhodl tak utkání Boleslav 
– Bohemians 0:1. 

Při sedmi ligových startech aktuální podzimní se-
zóny za Mladou Boleslav nastoupil třikrát v zá-

kladní sestavě a čtyřikrát jako střídající hráč. Poslední 
dvě mistrovská utkání pobyl na hřišti celých devadesát 
minut. V Olomouci však viděl čtvrtou žlutou kartu a tudíž 
dnes proti svým nedávným spoluhráčům nehraje a dění na trávníku sle-
duje z tribuny. napomínán byl v prvních dvou zápasech v Jablonci a doma proti 
Slovácku, potom až při říjnových venkovních zápasech v Teplicích a Olomouci.
„Mrzí mě, že nemůžu kvůli kartám hrát, a že nemůžu dnes právě proti Bohemians, to mě 
mrzí dvojnásobně.“

než jste v létě přišel do Mladé Boleslavi, zvažoval jste i jiné možnosti od-
chodu z Bohemians?

„Ve hře byla zahraniční angažmá a z tuzemska jen Mladá Boleslav. Rozhodl jsem se pro 
Mladou Boleslav kvůli tomu, že postoupila do Evropské ligy a také kvůli přítelkyni Lucii, 
která trénuje v Praze tenis.“

Zahrajete si tenis také spolu?
„Jsme sportovní dvojice. Když máme volno, zahrajeme si spolu nejen tenis, ale 

také třeba squash, nebo si vyjedeme na kolečkových bruslích do Tróje, Podolí, nebo 
Ladronky, kterou máme pět minut od baráku.“ 

S jakými představami a ambicemi jste do Boleslavi přišel?
„Něco vyhrát a dostat se zase do Evropy.“

letošní vypadnutí z evropy v souboji s larnakou vás asi hodně mrzí?
„Hlavně mrzelo, že jsme nezvládli první utkání. Neměli jsme dostat třetí gól, to byla 

velká škoda.“

neobával jste se, že vám v Boleslavi někdo vyčte, jak jste ji před dvěma roky 
porazil gólem z půlky hřiště?

„Lidi mi to někdy připomínají, ale spíše jen v dobrém, je to však minulost, koukám se 
dopředu.“

Jak jste si tehdejší slávu z kuriózní vítězné trefy užíval?
„Gól to byl opravdu výjimečný. Byl kolem něho mediální hum-

buk, takže mě placení do hráčské kasy vyšlo dráž, než u běžného 
gólu. Musel jsem totiž platit za všechny tehdejší novinářské roz-
hovory.“

V čem je pro vás největší rozdíl při srovnání působení 
v Bohemians a Boleslavi?

„V Boleslavi je jednoznačně větší konkurence. Určitě se tady 
musím více prát o místo v sestavě, než v Bohemce, kde kon-
kurence mnohdy chyběla a cítil jsem, že potřebuji změnu pro 

novou motivaci.“ 

V Bohemce jste ale pravidelně hrál, kdežto v Boleslavi ne, to vám nevadí?
„Každého fotbalistu štve, když nehraje, ale jinak než tréninkovým úsilím se do se-

stavy nedostane, takže tu současnou situaci v Boleslavi pro sebe beru spíše jako moti-
vaci, než cokoliv jiného.“
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Vždycky jste 
hrál v záloze, 

nebo by vám vyho-
vovalo jiné místo na 
hřišti? 
„Do devatenácti let 
jsem nastupoval 
výhradně jednom 
na místě středního 
záložníka, v dospě-
lém fotbalu jsem 

začal záložní řadou trochu 
cestovat, chvíli jsem byl na kraji a chvíli zase ve 
středu. Více mně svědčí kraj zálohy.“
 

Co říkáte tomu, že na úkor moravských 
klubů je v Gambrinus lize pět klubů z 

Prahy?
„Když vidím, co se v některých v klubech děje, 
nedivím se, že třeba Brno spadlo do druhé ligy a 
Ostrava je na tom tak špatně. Není to ve špatné 
výchově hráčů, ale jednoznačně ve vedení klubu. 
Pět klubů z Prahy je super stav pro pražské 
fandy i hráče, kteří nemusí tolik cestovat.“ 

Proč je v Česku o fotbal menší zájem, 
než v sousedních zemích a většině 

evropy?
 „Domnívám se, že malý zájem o fotbal je daný 
českou mentalitou. Každý fotbal pomlouvá, fot-
balistům závidí, i když není co. Český národ je 
všeobecně nepřející. A lidé jsou také zhýčkaní z 
televizních přenosů. Taky je pravda, že jak přibý-
valo výtržností a bordelu v diváckých ochozech, 
tak postupem času diváků ubylo a nespokojení 

lidé odnaučili chodit na fotbal i děti. Vždyť dříve 
chodilo lidí podstatně více.“

Vy jste si diváckou přízeň užil při půso-
bení v Bohemians, jak vám jejich fan-

dění chybí?
„Zažil jsem na Bohemce opravdu skvělé fandy. 
V Teplicích to byl něco strašného, tam třeba už 
v patnácté minutě začaly tribuny pískat. Myslel 
jsem, že už to nikde nemůže být horší, ale v 
Boleslavi jsem zažil snad ještě horší atmosféru 
než v Teplicích. Tady jsou lidi nespokojení už když 
nevedeme v desáté minutě a v každém utkání, 
dokonce i při vyhraném, protože jsme nedali 
soupeři deset gólů. Nechápu, proč ti, co neustále 
a bez příčiny nadávají, raději zůstanou doma. Po 
divácích Bohemky se mi opravdu stýská,  zažil 
jsem s nimi dosud nehezčí fotbalové roky.“
 

Jak tipujete výsledek zápasu s 
Bohemians, za které jste ještě před půl 

rokem hrál?
„Potřebujeme nad Bohemians vyhrát a tím po-
tvrdit kvalitní výsledky z Teplic a Olomouce. Za 
týden jedem na Spartu, kde nemáme co ztratit. I 
na Spartě se dá bodovat,  když podáme poctivý 
výkon. Chceme být po podzimu na pohárových 
příčkách.“

Jak snášíte fotbalové cestování a sou-
středění?

„Cestování mi nevadí, ale nejsem zastáncem, 
abychom byli na hotelu i před domácím zápa-
sem. Jsem přece profík a vím, jak se mám před 
utkáním chovat, čeho se vyvarovat. Ale když to 

trenéři vyžadují, respektuji to. Mimo fotbalové 
povinnosti rád cestuji po Česku. Líbí se mi v 
Krkonoších, v zimě tam jezdím na lyže a v létě 
na cyklistické i pěší túry.“ 

Máte nějaké 
nesportovní zá-

liby, čtete něco, nebo 
chodíte do kina?
„Nečtu nic, většinou 
ve volném čase sle-
duji internet a tele-
vizi.“

K jakým fot-
balovým vzorům 

jste vzhlížel?
„Fandil jsem vždycky londýnskému Arsenalu a v 
posledních létech také Barceloně. Z hráčů jsem 
si oblíbil Henryho a v současnosti také Messiho.“
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rád probil s boleslaví 
       zase do evropy

Jan Štohanzl
Narozen 20. března 1985 v Třebíči

Hráčská kariéra
TJ Slavoj TKZ Polná  1991 - 1996
FC Vysočina Jihlava   1996 – 2005 
FK Teplice                   2005 – 2008    
FC Vysočina Jihlava    2008 – 2009 
Bohemians 1905          2009 – 2011 
FK Mladá Boleslav     od léta 2011
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Cenné vítězství 
se stínem 
Opielova zranění
Radost z tříbodového zisku v utkání FK Teplice – FK 
Mladá Boleslav 1:3 zastínilo těžké zranění Opiely, 
kterému teplický stoper Matula zlomil pravou nohu v 
holeni už v devatenácté minutě hry. Než se tak stalo, 
trefil se Opiela k levé tyči a ve 12. minutě otevřel skóre 
zápasu. Krátce před přestávkou Siva vyrovnal na 
1:1. Deset minut po změně stran vrátil Boleslavi ve-
dení Zahustel a výhru stvrdil v 79. minutě Chramosta 
svojí pátou ligovou trefou v této podzimní sezóně. V 
Teplicích výborně zachytal Miller a zabojoval celý tým. 
„Zvládli jsme zápas především takticky, minimalizovali 
přechodovou fázi domácích, i když ne stoprocentně. 
Dařil se nám kvalitní protiútok a ustáli jsme agresivní 
hru soupeře, i když si myslím, že jsme mohli soubojů 
vyhrát víc,“ řekl trenér po Teplicích Miroslav Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Teplicím: Miller 
– Procházka, Johana, Rolko, Šírl – Kúdela, Štohanzl 
–Zahustel (87. Kysela), Kulič, Opiela (23. Ščuk) – 
Chramosta (90. Řezníček). 

Z Hané přivezli 
zasloužený bod
V kvalitním a fyzicky náročném duelu SK 
Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav 1:1 
boleslavští fotbalisté vydřeli bod a protáhli 
sérii neporazitelnosti s tímto soupeřem na 
osm utkání v řadě. Souboj začaly oba týmy 
se snahou vyvarovat se chyby, ale první se 
dopustili Boleslavští ve 22. minutě. Bulutovu 
ztrátu míče potrestal gólem Petr. Naštěstí 
za deset minut po Kuličově rohu vyrovnal 
Ščuk hlavou a dal tak svůj první ligový gól. 
Nerozhodný stav z prvního poločasu pře-
trval do poslední minuty, ve které Kysela 
nevyužil krásnou střeleckou pozici po 
Štohanzlově přihrávce.
„Mužstvo chválím, protože odvedlo vý-
kon, jaký jsem si představoval. S bodem 
jsem spokojený a myslím si, že jsme si 
ho zasloužili,“ uvedl bezprostředně po olo-
moucké remíze trenér Miroslav Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav proti 
Olomouci: Miller - Kysela, Johana, Rolko, 
Šírl - Ščuk, Procházka, Štohanzl – Bulut (88. 
Řezníček), Chramosta, Kulič. 
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FANDA BOLEK

Taky se díváte, jak hrají fotbal borci Barcelony 
a Realu Madrid? A vzdycháte nadšením nad tím 
ťukesem, který předvádějí? A zkusili jste si obout 
kopačky a s přáteli podobné bako roztočit v praxi? 
Pokud ano, jen se utvrdíte v poznání, že co vypadá 
lehce a snadno, vůbec lehké a snadné není. 
Vězte, že i ve fotbale, podobně jako ve všech lid-
ských činnostech, platí, že mimořádné schopnosti 
nejsou vlastní každému, ale jsou dané jen mimo-
řádným osobnostem. A těch moc není. Tak akorát 
na pár mužstev ve Španělsku či v Anglii, kde je 
mimořádně hýčkají, a to nejen penězi.
Když si kluci barcelonští či madridští začnou cvr-
kat s míčem na půlící čáře ve svaze nepůjčit ho 
soupeři a trpělivě hledají skulinku k jeho brance, 
z tribun jim zatleskají, jak jim to báčko jde. Pokud 
něco podobného zkusí fotbalisté Boleslavi, po 
třetí, nejpozději po páté přihrávce se ozve nespo-
kojený pískot a navíc jako bonus přiletí pár spros-
tých nadávek. Snad aby si fotbalisté nemysleli, že 
jsou tribuny prázdné.
Když se liverpoolskému či manchesterskému 
halvovi nepovede pas do křídla a míč forvardovi 
uteče do autu, lidé v ochozech zatleskají myš-
lence s vírou, že příště se její realizace povede. 
Nejspíše proto, že mnozí z diváků hráli nebo hrají 
aktivně fotbal a tudíž ho milují a znají. A vědí, že 
není snadné všechny kombinační nápady v hlavě 
zrozené nohou realizovat. V Boleslavi nepovedený 
útok odmění lidé pískotem. Prozradí tím na sebe 
nejen to, že fotbalu nerozumí, natož aby ho milo-
vali, ale také to, že ho pořádně nehráli, ale přede-
vším, že jsou ve fotbalovém hledišti omylem. Není 
divu, že hráče napadne, zda snad někteří lidé ne-
přicházejí z donucení.
Je bez diskuze, že fotbal diváky potřebuje. Před 
prázdným či poloprázdným hlediště má smutnou 
podobu. Ale stejně tak za moc nestojí před na-
štvanými diváky. Nejsou daleko od pravdy ti, kteří 
myslí, že fotbalem z televize jsou lidé zmlsaní. 
Klidně se na televizi dívejte dál, ovšem neměřte 
podle ní fotbal boleslavský. Je váš, tudíž o nic horší 
ani lepší, než jste vy. Přicházejte se s ním bavit a 
užívat si ho v podobě, v jaké vám ho místí fotba-
listé předkládají. Věřte, že dělají, do umí a co mů-
žou. Nic jim nezáviďte, oni vám také nezávidí.

 Váš fanda Bolek

AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav
sobota 29. října, start 18,20 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 16.00 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 28. října 12.00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo SPARTA

JEDEME NA 
SPARTU !!
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Opiela marodí, Neuwirth už hraje
Záložník Lukáš Opiela po operaci 
zlomené pravé holenní kosti, kterou 
podstoupil v pražské nemocnice Na 
Františku, již začal s prvními rehabili-
tačními cviky. Na nemocničním lůžku 
si pod dohledem lékaře Miroslava 
Sinkuleho poležel týden. Nyní dochází 
do posilovny v interiéru Městského 
stadionu, kde opatrně cvičí, co mu 
čerstvě sešroubovaná holeň dovolí. 
„Dosud jsem tak těžké zranění neza-
žil,“ řekl pětadvacetiletý Opiela. Podle 
Sinkuleho optimistické prognózy by 
mohl začít s mužstvem trénovat v zim-
ním přípravném období. „Samozřejmě 
za předpokladu, že rekonvalescence 
proběhne bez komplikací,“ dodal orto-
péd nemocnice Na Františku a zároveň 
lékař FK Mladá Boleslav. 

Stoper Aleš Neuwirth, jenž přišel v 
létě do Mladé Boleslavi na hostování z 
Viktorie Plzeň, už má za sebou dvou-
měsíční marodění s pochroumaným ko-
lenním vazem, které si přivodil v úvodu 
prvního utkání Evropské ligy na hřišti 
kyperské Larnaky. Zdá se, že rekonva-
lescenci prodělal zdárně, neboť již na-
plno trénuje a je připravený podstoupit 
zápasové zatížení. Potvrdil to v sobotu 
8. října při mistrovském utkání ČFL FK 
Mladá Boleslav“B“ – SK Hlavice 2:1, ve 
kterém odehrál ve středu obranné for-
mace plných devadesát minut. Před týd-
nem utkání Gambrinus ligy v Olomouci 
strávil na lavičce v roli náhradníka při-
praveného zasáhnout do hry. 
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Stejně jako v předchozích letech, chystá klub i pro rok 2012 nástěnný kalendář. Po té-
matech jakými byly loňské fotografie hráčů A týmu spolu s mladými fotbalovými nadě-
jemi klubu, nebo o rok dříve, kdy se hráči vyfotili se spoře oděnými modelkami, přichází 
kalendář zcela výjimečný.  
„Ano, chystáme tentokrát kalendář, který se ponese v duchu oslav 110-i let fotbalu v 
Mladé Boleslavi. Toto výročí nás příští rok čeká a chystáme k němu samozřejmě řadu 
aktivit, kalendář nevyjímaje. Měl by postihnout historický vznik a postupný přerod klubu 

od svých začátků až do současné doby, včetně největších fotbalových úspěchů klubu, 
které se pojí především k posledním deseti letům. Rádi bychom pokřtili kalendář spolu 
s fanoušky na předvánočním setkání  v Bondy centru. Naše poslední podpisová akce na 
jaře byla velmi úspěšná, fanoušci na takové akce slyší. Rádi bychom proto křest tohoto 
výjimečného kalendáře uspořádali podobným způsobem,“ řekla Sylva Hottková, klubová 
ředitelka pro obchod a marketing. Nezbývá, než být na pozoru a sledovat, kdy se křest 
tohoto zcela jistě  zajímavého a památného kalendáře uskuteční.

Kalendář na rok 2012 ve výrobě

Dívky ve fotbalových dresech 
        uspěly v anglii

Mažoretky Pomněnky z 
Kosmonos se zúčastnily mistrov-
ství Evropy v anglickém Bathu a 
v obrovsky kvalitní konkurenci se 
umístily na vynikajícím čtvrtém 
místě. Své vystoupení absolvovaly 
s velkým úspěchem v dresech 
mladoboleslavského fotbalového 
klubu. Ty dobře znají nejen fotba-
loví příznivci z utkání Gambrinus 
ligy, ale také Evropské ligy. Ovšem 
v Anglii ještě FK Mladá Boleslav 
nehrál a tak tam do povědomí 
veřejnosti mladoboleslavské fot-
balové barvy uvedla pohledná 
děvčata z Kosmonos.  
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ŠKODA AUTO a. s., SOU strojírenské, odštěpný závod
přijme od 01.09.2012 do kombinované třídy se sportovní skupinou 

mimořádně nadané sportovce

f o t b a l i s t y
Přijatí žáci se budou připravovat ve čtyřletém oboru 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (studium je ukončeno maturitní zkouškou).

Odbornou a teoretickou výuku zajišťuje ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod. Sportovní přípravu 
zajišťuje FK Mladá Boleslav Povinností zákonného zástupce každého žáka třídy je hradit měsíčně stanovený příspěvek na sportovní 
činnost oddílu FK Mladá Boleslav.

Uchazeč bude přijat na základě výsledků přijímacího řízení podle dosaženého celkového bodového součtu, do kterého se započítávají 
body za:
1.  dosažený průměrný prospěch za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy
2.  dosažený průměrný prospěch v profilových předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika)
 v obou pololetích 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Do sportovní skupiny čtyřletého oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení budou z přijatých uchazečů zařazeni ti, které doporučí FK 
Mladá Boleslav, který zajišťuje sportovní přípravu v průběhu studia. Uchazečům s výrazným talentem, kteří nebudou přijati do oboru 
Mechanik strojů a zařízení, bude nabídnuto studium v jiném oboru vzdělání.

Zájem o zařazení do sportovní skupiny vyznačí uchazeči na přihlášce – za kódové číslo a název oboru uvedou, o který sport se jedná.

Přihláška ke studiu musí být podána na zvolenou střední školu nejpozději do 15. března 2012. 

Vedení ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpný závod společně s FK Mladá Boleslav podnikne 
všechny kroky k tomu, aby žáci sportovní třídy byli nejpozději k zahájení školního roku 2012/2013 kmenovými hráči FK Mladá 
Boleslav.

FK Mladá Boleslav uspořádá dne 17.01.2012 v 11:00-12:30 hod. ve sportovní hale na Městském stadionu Mladá Boleslav setkání 
uchazečů o studium ve sportovní skupině. 

Zájemci obdrží podrobnější informace:

Mgr. Karel HORÁK Adrian Vizingr
vedoucí sekce tělesné výchovy sekretář mládeže 
ŠKODA AUTO a.s., SOUs, odštěpný závod FK Mladá Boleslav a.s.
tel. 604 292 606 tel. 326 910 960, 737 270 80                       
E-mail: horak.karel2@skoda-auto.cz E- mail: AVizingr@seznam.cz

Dny otevřených dveří ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, odštěpný závod
sobota  12.11.2011   08:00-12:00
sobota  10.12.2011    08:00-12:00
sobota  14.01.2012 08:00-12:00
čtvrtek 09.02.2012 12:00-17:00

Škola je umístěna v areálu společnosti Škoda Auto. Vstup je povolen 3. bránou z Laurinovy ulice a 6. bránou ze Štefánikovy ulice.

nábor soUs, 
Škoda auto
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V říjnovém programu absolvovali nejstarší dorostenci dvě těžká 
utkání v Praze s družstvy nejslavnějších tuzemských klubů a doma 
rozstříleli Most.
„Chválím celý tým za nástup do druhého poločasu, protože podali 
kvalitní týmový výkon. Vstřelili jsme rychle branky a rozhodli o 
našem vítězství,“ prohlásil dorostenecký trenér Jiří Saňák po mi-
strovském utkání nejvyšší tuzemské dorostenecké ligy FK Mladá 
Boleslav – FK Baník Most 7:1. První poločas, kdy na Bočkův gól 
odpověděl mostecký Banovič, skončil nerozhodně a nenasvědčoval, 
že si Boleslavští užijí jasné výhry. Po přestávce však dva rychlé góly 
Mižiče a Šimka určili jednoznačný ráz zbytku utkání. Mostečtí ztra-
tili chuť do hry, Boleslavští ji naopak získali. Další dva góly přidal 
Horák, šestý gól přidal Lukeš a sedmým střelnici ukončil Mehanovič. 
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Mostu: Hankič – Boček, 
Hošťálek, Šimek, Hůlka (46. Horák) – Vraštil (71 Lukeš), Novák 
(78. Láncz) – Mižič, Klobása (79. Tvrzník), Eliáš (77. Mehanovič) – 
Rozsíval.

Ze dvou pražských bitev přivezli dorostenci jenom jeden bod, ale 
herně nezklamali. Při utkání SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 
3:2 doplatili na nevyužití všech střeleckých příležitostí a opakovaně 
dotahovali gólové náskoky soupeře. Do slávistické branky se trefili 
jen Hošťálek a Vraštil.
„Vyrovnané a pro diváky zajímavé utkání nakonec rozhodla lepší 
koncovka Slavie. Odehráli jsme dobré utkání s kvalitou, kterou je 
potřeba se naučit nejenom opakovat, ale i zlepšovat,“ mínil po slá-
vistické prohře trenér Jiří Saňák. 
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Slavii: Hankic – Hošťálek, 
Rozsíval, Šimek, Tvrdý (46. Boček) – Mižič (70. Lukeš), Novák, 
Mehanovic (76. Vraštil) - Baster (54. Hůlka), Horák (54. Klobása), 
Eliáš. 

Ve střetnutí AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 2:2 sice boleslav-
ští mladíci dvakrát vedli, ale nakonec získali jen bod. Boleslavským 
se podařily vstupy do obou poločasů. Na začátku utkání z první 

akce dal Eliáš vedoucí gól, poločas však skončil 1:1. V 51. minutě 
skóroval za Boleslav Horák, ale o dvě minuty později Sparta vyrov-
nala. V neúprosném a kvalitním boji, který Sparta dohrávala čtvrt 
hodiny bez jednoho vyloučeného hráče, se soupeři o body podělili.  
Sestasva FK Mladá Boleslav U19 proti Spartě: Hankic – Boček, 
Hošťálek, Šimek, Láncz – Mižič, Klobása, Eliáš, Novák – Rozsíval, 
Horák. 

1 SK Sigma Olomouc 11 9 1 1 41:11 28
2 FC Viktoria Plzeň 11 8 1 12 31:16 25
3 1. FC Slovácko 11 7 3 1 33:12 24
4 FC Hradec Králové 12 7 0 5 17:22 21
5 SK Dynamo Č. Budějovice 11 5 5 1 18:4 20
6 AC Sparta Praha 11 4 6 1 18:10 18
7 FC Hlučín 11 5 3 3 22:21 18
8 SK Slavia Praha 11 5 2 4 22:18 17
9 FC Baník Ostrava 11 4 4 3 23:15 16

10 FK Mladá Boleslav 11 4 3 4 24:18 15
11 FC Vysočina Jihlava 11 5 0 6 29:25 15
12 FC Zbrojovka Brno 11 4 1 6 26:27 13
13 Bohemians 1905 11 3 1 7 16:24 10
14 FC Zlín  12 2 4 5 9:28 10
15 FK Teplice 11 2 2 8 16:32 8
16 SFC Opava 11 2 2 7 14:37 8
17 FK Pardubice 11 2 1 8 13:30 7
18 FK Baník Most  11 2 1 8 12:34 7

aktuální tabulka

dorostenci rozstříleli Most 
         sedmi góly
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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.
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
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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
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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 4:1

Olomouc - Plzeň 2:3

Ml. Boleslav – Liberec 1:4

Teplice – Příbram 2:1

Č.Budějovice – Ostrava 0:0

Jablonec – Slavia 4:0

Dukla – H.Králové 4:0

Bohemians 1905 - Slovácko 1:1 7.
ko

lo 
17

.9
.2

01
1

Příbram – Ml. Boleslav 2:0

Ostrava – Sparta 0:2

Slovácko – Č.Budějovice 2:0

Plzeň – Jablonec 4:2

H.Králové – Bohemians 1905 2:0

Slavia – Dukla 0:0

Žižkov – Teplice 0:1

Liberec - Olomouc 1:1 8.
ko

lo 
25

.9
.2

01
1

Bohemians 1905 – Liberec 1:1

Dukla - Příbram 2:1

Ml. Boleslav – H.Králové 1:1

Jablonec – Žižkov 3:1

Č.Budějovice – Plzeň 0:0

Ostrava – Slovácko 0:1

Olomouc – Teplice 1:0

Sparta - Slavia 3:0
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lo 
1.
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1

Slovácko – Jablonec 1:0

Plzeň – Ostrava 1:1

H.Králové – Č.Budějovice 0:0

Slavia - Olomouc 1:0

Teplice – Ml. Boleslav 1:3

Žižkov – Bohemians 1905 0:1

Liberec – Dukla 1:2

Příbram – Sparta 0:3 10
.ko

lo 
15

.1
0.

20
11

Olomouc – Ml.Boleslav 1:1

Sparta – Liberec 0:3

Bohemians 1905 – Dukla 0:0

Jablonec – Příbram 5:1

Č.Budějovice – Teplice 1:1

Ostrava – H.Králové 1:0

Slovácko – Plzeň 1:3

Žižkov – Slavia 1:0 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 
19

.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 
26

.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 10. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. AC Sparta Praha 10 9 0 1 23:7 27

2. FK Baumit Jablonec 10 6 1 3 29:10 19

3. FC Slovan Liberec 10 5 3 2 20:12 18

4. FC Viktoria Plzeň 10 5 3 2 20:14 18

5. Bohemians 1905 10 5 3 2 10:11 18

6. FK Mladá Boleslav 10 4 4 2 14:11 16
7. Dukla Praha 10 4 3 3 14:10 15

8. 1. FC Slovácko 10 4 2 4 10:11 14

9. FK Teplice 10 4 2 4 11:14 14

10. 1. FK Příbram 10 4 0 6 14:21 12

11. FC Hradec Králové 10 3 2 5 7:11 11

12. SK Slavia Praha 10 2 3 5 6:14 9

13. FK Viktoria Žižkov 10 2 1 7 7:16 7

14. SK Sigma Olomouc (-9 b) 10 3 5 2 13:10 5

15. FC Baník Ostrava 10 1 2 7 6:20 5

16. Dynamo České Budějovice 10 0 4 6 8:20 4

20
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1. MFK Chrudim 11 9 2 0 22:8 29
2. FK AS Pardubice 11 6 3 2 22:13 21
3. FK Mladá Boleslav B 11 6 1 4 26:13 19
4. Domažlice 11 5 2 4 27:19 17
5. Kunice 11 4 5 2 16:9 17
6. Ovčáry 11 5 2 4 21:16 17
7. SK Hlavice 11 5 2 4 15:13 17
8. 1. FC Karlovy Vary 10 5 2 3 12:12 17
9. FC Písek 11 4 2 5 11:15 14
10. Loko Vltavín 11 4 2 5 11:16 14
11. SK Kladno 11 4 1 6 21:22 13
12. Česká Lípa 11 4 1 6 9:13 13
13. FK OEZ Letohrad 11 2 6 3 12:12 12
14. FC Slovan Liberec B 11 4 0 7 15:19 12
15. Viktoria Plzeň B 11 3 3 5 14:23 12
16. Králův Dvůr 11 3 3 5 7:19 12
17. SK Roudnice nad Labem 10 3 2 5 20:18 11
18. FC Chomutov 11 2 1 8 13:34 7

TaBUlKa ČFl 

Junioři v říjnu vyhrávají

Juniorský tým se třemi říjnovými výhrami se ve vyrovnaném pořadí ČFL posunul 
na třetí příčku. Vyhrál sice třikrát jen o gól, ale z toho dvakrát venku a vždy po kva-
litní hře.

První výhru na soupeřově hřišti si Boleslavští připsali v utkání 1. FC Karlovy Vary 
– FK Mladá Boleslav“B“ 0:1. V bezgólovém poločase nastřelil Dudka tyč. Po celé 
utkání se hrál kvalitní fotbal. Rozhodující byla 68. minuta. Po centru boleslavského 
Čecha si karlovarský Dominik Vu, který v té době pobýval na hřišti sotva dvě minuty, 
dal hlavou gól do vlastní sítě. „Za aktivitu a dobrou kombinační hru jsme si vítězství 
naprosto zasloužili,“ pochválil mladíky v mladoboleslavských dresech trenér Milan 
Pechanec.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Karlovým Varům: Knobloch  – Tvaroha, 
Zbrožek, M. Šťastný, Borovička  – Sedláček, Volf (88. Rozsíval), Dudka  – Kostakis 
(89. Mehanovič), Schubert, Čech (81. Honc). 
 
Také v domácím utkání FK Mladá Boleslav „B“ – SK Hlavice 2:1 vyhráli Boleslavští 
za přispění soupeřova vlastního gólu. Podobně jako v Karlových Varech si však tři 
body zasloužili, neboť byli lepším a aktivnějším týmem. V závěrečné pětiminutovce 
první půle skóroval nejprve Synek a po něm hlavický Ježdík do vlastní branky. Oba 
boleslavské góly padly po Řezníčkových akcích. Hlavický Schwarz zkraje druhého 
poločasu bombou ze dvaceti metrů snížil střelou k pravé tyči. V dalším průběhu 
Řezníčkovi neuznali rozhodčí gól kvůli ofsajdu a Wojnar trefil tyč hlavické branky.
Sestava FK Mladá Boleslav „B“ proti Hlavici: Šeda – Tvaroha, Neuwirth, Janíček 
(61. Zbrožek), Dimitrovski – Wojnar, Kostakis, Dudka – Volf (53. Schubert), Řezníček, 
Synek (89. Čech). 

Také na severu Čech v utkání FC Slovan Liberec„B“ - FK Mladá Boleslav„B“  1:2 
potvrdili boleslavští junioři dobrou formu. Poločas vyhráli gólem Volfa po Kostakisově 
přihrávce. Vedení ztratili v 64. minutě, kdy liberecký brejk proměnil ve vyrovnání 
Daniel. Za osm minut však Volf svým druhým gólem, tentokrát po spolupráci s 
Dudkou, strhnul vedení opět na boleslavskou stranu. „Byli jsme kompaktnějším 
týmem, lépe kombinovali a byli produktivnější v koncovce, proto jsme si vítězství 
zasloužili,“ prohlásil po vyhraném boji trenér Milan Pechanec. 
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Liberci“B“: Jakubov – Borovička, Zbrožek, 
M.Šťastný, Tvrdý – Sedláček, Volf (77. Honc), Dudka – Kostakis (89. Mižič), Schubert, 
Čech (81. Rozsíval). 
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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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