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Uplynulých několik málo dnů si troufnu 
označit za týden fotbalových radostí. 
Začněme úterkem, kdy jsme plzeňské fot-
balisty brali za téměř národní mužstvo. Klání 
se slavnou Barcelonou sledoval celý fotba-
lový národ a stadion v Edenu či hospůdku  
s projekcí navštívili i ti, kterým hon za „kula-
tým nesmyslem“ mnoho neříká. Barcelona 
v Čechách byla bezesporu událostí, která 
i přes nedobrý výsledek Viktoriánů dala li-
dem radost a nechala jim zapomenout ka-
ždodenní starosti. Ačkoli jsem v úterý večer  
Horvátův tým bral téměř za vlastní, přistihl 
jsem se, jak při fandění v Edenu se mi místo 
pokřiku „červená - modrá“ často dere na 
jazyk domácí „modrá – bílá“. Jsem zkrátka 
patriot a věřím, že boleslavští fotbalisté jed-
noho dne dosáhnou podobné mety, jakou 
docílili jejich kolegové z Plzně. Vždyť po-
slední zápas na Spartě ukázal, jak se umí 
postavit i slušně rozehranému mužstvu, 
deroucímu se za jediným cílem – vyhrát 
ligu. Dosavadní výkony FK MB jsou jako 
na houpačce, ale do konce sezony je ještě 
daleko. Věřím proto, že tři body uloupené 
Spartě se na několik dalších zápasů stanou 
standardem a do jarní části ligy postoupíme 
jako mužstvo,  na které budou soupeři po-
hlížet s respektem a novináři jej vnímat za 
favorita každého utkání. To je úkolem man-
agementu FK, hráčů i trenéra. My fanoušci 
musíme udělat jediné – zachovat týmu pří-
zeň i ve chvíli, kdy se třeba nedaří. A hlavně 
– začít více fandit. Prostě, jedeme Bolka, 
jedeme…

Robin Povšík, 
náměstek hejtmana 
Středočeského kraje 

“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 12 0 164 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 4 0 157 11
4 Adrian Rolko 1978 12 0 161 9
5 Tomáš Janíček 1982 10 0 145 5
6 Václav Kalina 1979 5 0 126 7

13 Vladimir Dimitrovski 1988 0 0 19 1
24 Aleš Neuwirth 1985 0 0 100 3
25 Radek Šírl 1981 10 0 73 4
 26 Václav Procházka 1984 10 1 190 10
Záložníci

3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3
11 Ondřej Kúdela 1987 10 0 105 3
15 Jan Štohanzl 1985 8 0 125 11
17 Jasmin Ščuk 1990 6 1 9 1
20 Jan Kysela 1985 10 0 134 14
21 Ondřej Zahustel 1991 5 1 11 1
23 Charis Kostakis 1990 0 0 0 0
30 Petr Wojnar 1989 9 1 29 1
33 Lukáš Opiela 1986 9 1 124 4

Útočníci
7 Jakub Řezníček 1988 11 0 78 15
9 Kerem Bulut 1992 6 1 14 2

10 Marek Kulič 1975 9 4 350 85
19 Jan Chramosta 1990 12 6 70 24

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 Filip Rada 1984 12 0 12 0
30 Tomáš Kučera 1984 0 0 0 0

Obránci
2 Michal Šmíd 1986 0 0 12 0
3 Ondřej Švejdík 1982 12 0 82 1
4 Tomáš Pospíšil 1991 7 0 7 0
9 Jan Vorel 1978 10 1 216 4

26 David Mikula 1983 9 0 24 0
Záložníci

5 Marek Hanousek 1991 12 5 12 5
10 Miroslav Podrázký 1984 10 0 30 1
12 Matěj Marič 1991 0 0 0 0
14 Patrik Gedeon 1975 10 1 201 19
17 Vojtěch Přeučil 1990 4 0 4 0
19 Ondřej Šiml 1986 4 0 7 0
21 Jan Svatonský 1984 8 1 10 1
23 Ondřej Vrzal 1987 12 0 22 0
24 Petr Malý 1984 12 1 12 1

Útočníci
7 Martin Jirouš 1986 2 0 16 0
8 Jan Pázler 1991 10 1 11 1

11 Radim Nečas 1988 0 0 17 0
13 Tomáš Berger 1985 12 2 12 2
18 Miroslav Markovič 1989 10 2 15 2
30 Patrik Svoboda 1994 0 0 5 0
39 Ivan Lietava 1983 6 3 6 3

Realizační tým:  Hlavní trenér Luboš Kozel, asistent trenéra Jan Suchopárek, trenér brankářů Tomáš 
Obermajer, kondiční trenér Antonín Čepek, vedoucí týmu Jiří Blažek, fyzioterapeut Pavel Hráský, masér 
Radek Havala, kustod Václav Petrák.

Číslo zpravodaje:
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Po výhře nad Spartou měl mladobo-
leslavský trenér Miroslav Koubek tý-
den čas na to, aby hráče vrátil na zem  
a přesvědčil je, že třetí střet s praž-
ským rivalem bude neméně náročný, 
jako předchozí dva.

„Naším cílem je dnešní domácí utkání 
zvládnout. Jenom tak můžeme če-
řit vody nahoře, kam jsme se dotáhli 
bodovými zisky v uplynulých kolech 
a podepsali je krásným vítězstvím na 
Spartě.“

? Jak hodnotíte dnešní Duklu?
„Dukla je velmi dobrý a nebezpečný soupeř. Dokladem toho je, že ve čtyřech 
zápasech venku po sobě neprohrála, dvakrát remizovala a dvakrát vyhrála, 
takže je vidět, že v jejím mužstvu je síla a dobrá herní kvalita. Čeká nás utkání 
se soupeřem nebezpečným, ve kterém musíme být hodně koncentrovaní a 
ostražití. V domácím prostředí jsme favoritem a vyhrát samozřejmě chceme, 
ale zvedám varovně prst, že je Dukla velmi silný protivník.“

? Podepsala se výška výhry nad Spartou na náladě v kabině?
„Musel jsem hráče trošku brzdit. Nálada je v kabině samozřejmě výborná, ale 
trápí nás napnutý kádrový stav, máme hodně početnou marodku.“

? Přesto se vám daří i při absencích hráčů základní sestavy držet 
herní styl a jeho kvalitu.
„Dokážeme hrát v několika herních stylech, což jsme během podzimu už pro-
kázali. Hráči vědí, co se od nich chce a systémově to zvládají.“

? Jak vnímáte, že kromě áčka v Gambrinus lize mají dobré postavení 
v tabulkách svých soutěží i juniorka a nejstarší dorost?
„Sleduji více juniorku než dorost, na který mi tolik času už nezbývá. Nikomu 
nic nenařizuji, ale vidím, že trenéři sami od sebe vnímavě jdou pobodnou ces-
tou, jakou razíme u áčka. Milan Pechanec u juniorky velmi dobře reagoval  
a přijal za svou filosofii, o které jsme často diskutovali a Jirka Saňák dělal do-
rosteneckou ligu v Ostravě, když jsem tam byl a už tehdy dával do hry progre-
sivní prvky. Aby si hráč vybojoval místo v áčku, musím vidět jeho dobrý výkon 
v béčku, jiné měřítko nemám. Musí se mi nabídnout přes béčko, jehož zápasy 
sleduji. Například Johana nám po dlouhé pauze ukázal právě v béčku, že se 
vrátil na svoji úroveň a tak je v sestavě áčka.“

? Pamatujete ve své trenérské praxi tak věkově rozdílnou útočnou 
dvojici, jakou nyní v Boleslavi tvoří Kulič s Chramostou?
„Nemáme jen útočnou dvojici. V našem systému máme spíše ofenzívní čtve-
řici, ale je pravda že Kulič s Chramostou jsou skoro věkově jako táta se synem. 
Je to zajímavá dvojice, která je v současnosti největším nositelem  nebezpečí 
pro soupeře, ale já do  ofenzivní síly mužstva zahrnuji i další hráče, jakými jsou 
Zahustel, Štohanzl i Řezníček, na šanci čeká Synek. Kolem zkušeného har-
covníka Kuliče dravé mládí, i když Śtohanzl patří spíše do střední generace, 
to je veliký útočný potenciál a navíc při vědomí, že mladí hráči se můžou ještě 
zlepšovat.“

? Věříte, že se Kulič prostřílí do Klubu ligových kanonýrů?
„Pokud bude pracovat, jak pracuje nyní, a bude si hlídat své zdraví, neboť bez 
toho fotbalista nic nedokáže,  myslím si, že minimálně ještě dva roky může 
působit na prvoligové úrovni a to by byl potom schopný se tam prostřílet. Jako 
trenér se domnívám, že by pro něho měl být Klub ligových kanonýrů aktuální 
metou a tou největší motivací.“  

Čtyřicetiletý Luboš Kozel má na 
osobním kontě 158 ligových a de-
vět reprezentačních startů. Ačkoliv 
hrával v obranné formaci, dokázal 
se zapsat i mezi střelce. V lize de-
větkrát a v reprezentaci jednou. To 
vše stihnul do třiceti let, neboť kvůli 
opakovaným operacím kolena ak-
tivní kariéru ukončil předčasně. 
Kopal za Slavii Praha, Dózsu Ujpest, 
vršovické Bohemians a Viktorii 
Plzeň. Trénovat začal u slávistické 
juniorky. První prvoligová angažmá zažil na severu Čech. Nejprve 
v roli hlavního kouče Jablonce a potom jako asistent Škorpila  
v Liberci. V roce 2009 převzal druholigovou Duklu Praha, se kterou 
letos postoupil do Gambrinus ligy. A vede si s ní náramně dobře.

? Když jste podepisoval před dvěma roky smlouvu v Dukle Praha, 
činil jste tak s ambicemi postupu mezi tuzemskou elitu?
„Ano, byl to jeden z dlouhodobých cílů klubu.“

? Vnímáte, že Dukla Praha je klub se slavnou tradicí a s mnoha 
fanoušky po celé republice, kteří vzpomínají především na maso-
pustovské období, nebo se vás tato nostalgie nedotýká?
„Vnímám to velmi dobře, protože plno hráčů z této generace na naše 
současné zápasy chodí a fandí nám.“

? S čím váš tým přijel do Mladé Boleslavi a co byste si rád odvezl 
do Prahy?
„S pokorou k soupeři, který vyplenil Spartu, ale i s nabitým sebevědo-
mím odehrát kvalitní utkání a zkusit překvapit i zde.“

? Jaké máte vysvětlení pro téměř vyrovnanou bilanci domácích 
(zisk 10 bodů) a venkovních (zisk 8 bodů) zápasů?
„Snahou neměnit způsob hry doma a venku s odhozením zbytečného 
respektu na hřištích soupeřů.“

? Je čtvrtá nejlepší obrana Dukly Praha v podzimní Gambrinus 
lize (podle počtu inkasovaných gólů) výsledkem toho, že jako bý-
valý obránce jste naučil mužstvo dobře bránit?
„Každé mužstvo, které chce být úspěšné, a Dukla Praha chce být 
úspěšná, musí mít zvládnuté obě fáze, obrannou i útočnou.“ 

? Kterého z pěti podzimních ligových vítězství si nejvíce ceníte  
a která ze čtyř porážek vás nejvíce mrzí?
„Výhry v Liberci a porážka na Žižkově.“

? Je sedmé místo Dukly Praha v prvoligové tabulce po dvanácti 
odehraných kolech pro vás očekávaným umístěním, nebo milým 
překvapením?
„Milým překvapením.“

? Máte nějakou zajímavou vzpomínku na mladoboleslavský fot-
bal ze své aktivní hráčské kariéry?
„Snad gól, který jsem Mladé Boleslavi na jejím hřišti vstřelil ještě za 
Benešov jako devatenáctiletý hráč ve druhé lize. Vyhráli jsme tady ten-
krát 2:0.“

Kozel by rád s Duklou 
překvapil i v Boleslavi

Koubek po Spartě 
hráče krotil
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Dukla venku 
neprohrála 
už dva měsíce
Dukla Praha má v této podzimní se-
zóně téměř vyrovnanou bilanci domácích  
a venkovních mistrovských zápasů. Na 
Julisce v šesti zápasech získala deset 
bodů, na hřištích soupeřů v šesti zápa-
sech si připsala osm bodů. Po shodných 
porážkách 0:1 na Žižkově a Slovácku, 
když poslední venkovní prohru utržili v 
Uherském Hradišti 27. srpna, čili před více 
než dvěma měsíci. V dalších čtyřech ven-
kovních zápasech neprohrála. Remizovala 
0:0 ve Vršovicích se Slavii i s Bohemians, 
vyhrála 2:1 v Liberci a v Ostravě. 

Chramosta versus Hanousek

Dnešní utkání 
je ligovou premiérou
Mladá Boleslav s Duklou Praha se dosud o body v nejvyšší fotbalové lize nestřetly. 
Proto je dnešní duel premiérou v historii obou klubů i Gambrinus ligy. Ve slavném 
období Dukly Praha, kdy sbírala československé tituly a pravidelně hrávala utkání 
evropských pohárů, působila Mladá Boleslav v nižších soutěžích. A naopak v le-
tech, kdy se Mladá Boleslav probojovala do Gambrinus ligy, Dukla Praha mezi její 
účastníky nepatřila. Vypadla z ní v roce 1994 a když se po třech letech vrátila, 
bylo to ve spojení s Příbramí, kam se přestěhoval tým dospělých pro Gambrinus 
ligu. Na pražské Julisce tehdy zůstala mládežnická družstva. Dospělý fotbal pod 
hlavičkou Dukly Praha ožil v roce 2001 v pražském přeboru po spojení s Duklou 
Dejvice. Vzkříšení klubu se slavnou minulostí vyvrcholilo letošním návratem mezi 
tuzemskou elitu.

Nejlepším podzimním střelcem Dukly je dvacetiletý Marek Hanousek. Fotbalově vy-
rostl z žákovských kopaček ve Slavii, odkud na Julisku přestoupil v roce 2009. Ve 
dvanácti prvoligových zápasech nastřílel pět gólů. Ze současných spoluhráčů Dukly 
další góly nastříleli: 3 – Ivan Lietava, 2 – Miroslav Markovič, Tomáš Berger, 1 – Petr 
Malý, Jan Vorel, Jan Pázler, Jan Svatonský, Patrik Gedeon.
Mladoboleslavský tým má nejlepšího kanonýra v jednadvacetiletém českém repre-
zentantovi Janu Chramostovi, který na podzim dal už šest gólů. Další boleslavské 
přidali: 4 - Marek Kulič, 2 – Ondřej Zahustel, 1 – Petr Wojnar, Kerem Bulut, Jasmin 
Ščuk, Lukáš Opiela, Václav Procházka. Boleslavi pomohli vlastními góly Kerbr 
(Slovácko) a Pospěch (Slavia).

Dukla byla 
pravidelným 
sparingpartnerem 
V uplynulých dvou letech hrála Mladá 
Boleslav s druholigovou pražskou Duklou tři 
přátelská utkání. Ve dvou z nich nepadl ani je-
den gól. Střelcům se nedařilo v lednu 2010 za 
desetistupňového mrazu, ani v létě téhož roku 
za téměř čtyřicetistupňového vedra. Tehdy jen 
Svatonský trefil břevno a Hašek tyč mladobo-
leslavské branky.
V zimní přípravě na počátku letošního roku 
2011 padlo gólů pro změnu pět v utkání 
Mladá Boleslav – Dukla Praha 4:1. V úvodní 
desetiminutovce proměnil Táborský penaltu 
ve vedoucí boleslavský gól, což byla jediná 
trefa první půle. Po přestávce se v rozpětí pěti 
minut trefili Kúdela a Mendy. Po hodině hry 
se přidal Chramosta a teprve v předposlední 
minutě snížil pražský Svatonský. 
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Nový interaktivní webový portál Výletníci Online Vám přináší 
atraktivní pobytové balíčky služeb, které nikde jinde nenajdete. Vše za bezkonkurenční ceny. 

Jste sportovec, romantik nebo dobrodruh? Máte rádi historii, kulturu nebo přírodní krásy? 
Z nabídky portálu si vybere naprosto každý. Stačí naše webové stránky navštívit a balíček dle Vašich představ 

najít krátkým zadáním kritérií, která vyhovují právě Vám. 
Celá rezervace je velmi rychlá a jednoduchá, nemusíte nikam chodit, 

probíhá online z pohodlí Vašeho domova.

Chtěli byste se o Vašem cíli dozvědět více? 
Na našem webovém portálu naleznete také informace nejen o hotelu a jeho balíčku služeb, 

ale také o oblasti, či destinaci, ve které se daný hotel nachází. 
Tipy na výlety Vás tedy zcela jistě neminou.

A pozor, chystáme novinky …… 
Připravovanou novinkou k 1.12.2011 jsou zvýhodněné lyžařské balíčky v Česku a na Slovensku, 

a exklusivně pobytové balíčky na zápasy Kontinentální hokejové ligy, hrané na Slovensku, KHL!!!!!  

Poznávejte krásy Čech, Moravy a Slovenska s Výletníky.    
www.vyletnicionline.cz

1. cena - VÝLET DO HISTORIE | 2 osoby, 2 noci
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní | dobová večeře při svíčkách, lahev vína | prohlídka Státního 

zámku Sychrov a zámecké zahrady | prohlídka Klenotnice | piknik v dobových kostýmech v zámeckém 
parku

dárek ze zámku | ukázka sokolnictví v zámeckém parku (1hod.)

2. - 3. cena - NOC PRO MILÁČKA | 2 osoby, 1 noc
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s romantickou výzdobou, snídaně do postele | tříchodová romantická ve-

čeře, lahev sektu nebo vína | privátní relaxace ve wellness studiu (1hod.), lahev sektu a mísa ovoce

POLOČASOVÁ SOUTĚŽ
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MÓDNÍ GILOTINA  
LUCIE ŠILHÁNOVÉ

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Tady je přesně vidět, že tenistky vypadají krásně i ve společenských šatech.
Panebože, proč já nehrála tenis? 

Krásně vypadají všechny, ale žluté šaty na Šarapovové jsou opravdu nádherné!
Víc už jsou snad jen trofeje Petry Kvitové, 
kterých doufám, bude jen přibývat... 

Petra Kvitová
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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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ZbrožeK, Tvaroha a SyneK 
V současném prvoligovém kádru 
FK Mladá Boleslav je jedenáct hráčů 
mladších třiadvaceti let. Za pár dnů 
bude třiadvacetiletý makedonský 
Vladimir Dimitrovski, dvaadvacet je 
Tomáši Fabiánovi, Petru Wojnarovi a 
Jakubu Jakubovovi, jednadvacet Janu 
Chramostovi, bosenskému Jasminu 
Ščukovi, Danielu Dudkovi a řeckému 

Chrisu Kostakisovi, dvacet Ondřeji 
Zahustelovi a Marku Volfovi, devatenáct 
australskému Keremu Bulutovi. 
A další mladíci na svoji šanci čekají v 
třetiligové juniorce. Patří mezi ně na-
příklad jednadvacetiletý Jakub Synek, 
jehož trenéři do prvoligového kádru už 
posunuli v těchto dnech, jednadvaceti-
letý Kristián Zbrožek a dvacetiletý Pavel 

Tvaroha. Při shodné touze zahrát si 
Gambrinus ligy v modrobílých boleslav-
ských dresech patří k oporám týmu FK 
Mladá Boleslav“B“, kde sbírají zkuše-
nosti ve střetech s třetiligovými protiv-
níky i ve spolupráci se zkušenými borci z 
prvoligového boleslavského kádru.   
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se narodil v lednu 1990 v německé Fuldě českým 
rodičům, kteří se záhy po jeho narození vrátili z 
emigrace do Česka. S fotbalem začal ve vršo-
vických Bohemians, pokračoval ve Slavii a v do-
rostu Sparty, odkud v červenci 2007 přestoupil do 
Mladé Boleslavi. Vždycky hrál obránce a na postu 
stopera si vede dobře i v současném družstvu 
FK Mladá Boleslav„B“. „V juniorce máme super 
partu, rozumíme si fotbalově i lidsky a je to na 
výsledcích znát. Mezi dorosteneckým a dospělým 
fotbalem jsou velké rozdíly v rychlosti a tvrdosti. 
Na Gambrinus ligu si věřím a myslím si, že mám 
šanci zahrát si ji v Mladé Boleslavi,“ shrnul své 
aktuální fotbalové zkušenosti. Pochvaluje si, že 
může přebírat zkušenosti od prvoligových hráčů, 
kteří se občas objevují v sestavě třetiligové juni-
orky. „Vloni jsem v obraně hodně hrál s Janíčkem 
a také pár zápasů s Johanou. Hodně jsem se od 
nich naučil, především z taktiky. Staršího a zku-
šenějšího spoluhráče rád poslouchám, ale mezi 
vrstevníky se snažím obranu řídit sám.“
Vzorem je mu italský stoper Fabio Canavarro, z 
klubů fandí Realu Madrid a Manchesteru United. 
Mimo fotbal si rád zahraje tenis, squash, nohejbal, 
projede se na inline bruslích a v zimě na běžkách. 
„Nohejbal hrajeme na chatě s tátou i dědou,“ pro-
zradil syn známého herce a hudebníka Martina 
Zbrožka, jenž bývá častým návštěvníkem fotbalo-
vého hlediště. „Umí se o fotbalu bavit ve srandě 
i vážně.“ Kristián Zbrožek tvrdí, že chodí rád do 
divadla a do kina, a to nejenom na tátu. A se zá-
jmem sleduje automobilové novinky. 

KrISTIÁn ZbrožeK



čeKají na lIgovou šancI 
se narodil zkraje srpna 1991 v Mladé Boleslavi. Táta pocházející z 
Nymburska jej poprvé na fotbalové hřiště přivedl v Bakově nad Jizerou. 
Ještě v žákovském věku přestoupil do Mladé Boleslavi, jejíž dres obléká 
od roku 1997. Jeho místo bylo většinou v záložní řadě, až nyní v třetiligové 
juniorce nastupuje na pozici krajního beka. „Nevadí mi to, v současné ju-
niorce máme nejlepší partu, jakou jsem dosud ve fotbale zažil,“ vysvětluje, 
proč je rád, že pravidelně hraje v Pechancově družstvu. Letos v létě ho 
kontaktoval druholigový Sokolov. „Trenér Látal mě chtěl vidět, tak jsem 
tam byl na zkoušce, po které zájem potvrdil a slíbil, že mě bude sledovat.“ 
Hostování v druholigovém klubu by považoval za postupný krok do nejvyšší 
ligy, do které by nejraději nakouknul v dresu Mladé Boleslavi. „Velkou mo-
tivací vidím v tom, jak se Chramosta se Zahustelem prosadili. Ukázali, že 
přes naši juniorku vede cesta do Gambrinus ligy.“ Juniorku považuje za 
ideální soutěž k seznámení s dospělým fotbalem. „Ve fotbale mezi dospě-
lými je více důrazu, dorostenecká liga byla techničtější. Z juniorky daleko 
do Gambrinus liga není a tak trpělivě čekám na šanci. Prioritním cílem 
pro mě je hrát za prvoligové áčko Mladé Boleslavi.“ Podobně jako jeho 
spoluhráči potvrdil, že se hodně naučil od Janíčka a Johany. „Mají velké 
zkušenosti, je s nimi dobrá domluva a zbytečně neřvou, ale snaží se pomoc 
a poradit.“
Baví ho všechny sporty, rád si zahraje volejbal a basketbal, nejčastěji však 
tenis. Do kina na komedie a horory, nebo na výlety do přírody míří většinou 
s přítelkyní.
Fotbalovým vzorem mu byl nejprve David Beckham, nyní také Ryan 
Giggs a Paul Scouls se svojí odolností a vytrvalostí, z klubů pochopitelně 
Manchester United.

Pavel Tvaroha 

se narodil uprostřed srpna v Pardubicích. Za tamní klub Tesla začal kopat 
do fotbalového míče, V roce 2005 jej trenér Milan Pechanec, tehdy bole-
slavský trenér dorostu, přetáhl do Mladé Boleslavi. Vždycky byl útočníkem. 
„Dříve jsem byl malý, teprve kolem dvanáctého roku jsem se vytáhl,“ tvrdí 
urostlý forvard, jehož táta hrál v Pardubicích na amatérské úrovni a dnes 
je z něho věrný a nadšený fanoušek syna, pro kterého je cílem živit se 
fotbalem. Na základě výkonů v třetiligových zápasech minulé sezóny řešil 
v letošním létě pár zajímavých nabídek, ale zůstal v Mladé Boleslavi, neboť 
mu nabídla kontrakt do roku 2014 a přeřadila jej do prvoligového kádru. 
„Až dostanu příležitost, asi budu chvíli trochu nervózní, ale na odehrání 
části zápasu v Gambrinus lize bych se cítil.“ Ví, že v plnění defenzivních 
úkolů a ve výběru místa před soupeřovou brankou má ještě rezervy a při-
znává, že při přechodu mezi dospělé pocítil větší důraz v osobních soubo-
jích. „Proti starším stoperům jsem si občas připadal až naivně. Používají v 
soubojích ruce, tahají za dres  a já byl až moc hodný, takže jsem se zápas 
od zápasu neustále učil.“ Motivaci hledá ve faktu, že mladí fotbalisté do-
stávají v Mladé Boleslavi příležitost. „Kteří už hrají za áčko, jsou sice pro 
mě konkurence, ale zároveň ukazují trenérům, že kdo projde juniorkou, 
je schopen hrát Gambrinus ligu.“ Vítá, že hráči přicházející z áčka kopat 
za juniorku předávají nezištně zkušenosti.  „Je na každém, co si od nich 
vezme. Například Janíček, který je hodně vstřícný, mi poradil, jak lépe vy-
hrávat nad stopery hlavičkové souboje.“
Rád hraje tenis, ping pong, bowling, do kina chodí na akční filmy. Z fot-
balistů vzory vidí v Thierry Henrym a Karimu Benzemovi, z klubů je mu 
nejbližší Olympique Lyon.

jaKub SyneK 
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S klokany nebylo 
snadné pořízení
I když v domácím utkání FK Mladá Boleslav – 
Bohemians 2:0 boleslavští fotbalisté brzo vedli, o 
tři body s houževnatým protivníkem bojovali do 
poslední minuty. Diváci to ocenili a vyprovodili je 
po konečném hvizdu bouřlivým potleskem. Ve 
13. minutě Kuličův roh hlavou prodloužil Bulut 
na Zahustela a ten už hlavičkoval gólově do sou-
peřovy branky. V oboustranně ofenzivní podívané 
zakončovali bez gólového efektu boleslavští Šírl, 
Procházka, Bulut, Kulič a Zahustel, na druhé 
straně vršovičtí Škoda, Lukáš a Nešpor, jenž tre-
fil dokonce břevno. Pro Boleslav tříbodový zisk 
pojistil až v 78. minutě Procházka po spolupráci 
Kuliče s Chramostou. „Naše vítězství se zrodilo 
na základě kvality. Mohli jsme dát gólů víc, ale i 
dva nula je uspokojujících. Máme pocit dobře vy-
konané práce,“ prohlásil po zápase boleslavský 
kouč Miroslav Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Bohemians: 
Miller - Kysela, Johana, Rolko (46. Janíček), Šírl 
- Kúdela, Procházka – Bulut (65. Řezníček), Kulič 
(87. Ščuk), Zahustel - Chramosta.

Spartu dorazili 
barcelonskou 
narážečkou
V utkání na trávníku letenské Generali 
arény AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav 
0:3 prokázali boleslavští fotbalisté dobrou 
sportovní formu a taktickou disciplínu. S 
lídrem tabulky sehráli zdařilou partii. Pouť 
za vítězstvím odstartoval dvě minuty před 
přestávkou Kulič gólovou střelou z hranice 
šestnáctky. Když v 61. minutě Zahustelův 
centr uklidil za Švengrova záda Chramosta, 
padla Sparta do kolen. Třetím gólem ji dora-
zil o deset minut později Kulič po parádním 
ťukesu s Chramostou jakoby okopírovaném 
z rejstříku barcelonských fotbalových čaro-
dějů. Boleslav porazila Spartu po čtyřech le-
tech čekání.  „Vítězství o tři góly je nadstan-
dardní a jsme ohromně spokojení. Ambice 
neskrýváme, chceme být na špici ligy,“ řekl 
po jasné výhře na Spartě boleslavský trenér 
Miroslav Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Spartě: 
Miller - Janíček, Johana, Rolko, Šírl - Ščuk, 
Procházka – Zahustel (88. Řezníček), 
Kulič (86. Wojnar), Štohanzl (90. Kalina) - 
Chramosta. 
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FANDA BOLEK

Koukněte se na klubový znak FK Mladá 
Boleslav a na jeho spodní okraji spatříte numero 
připomínající založení klubu. Hned vám bude 
jasné, že v příštím roce 2012 má mladobole-
slavský fotbal kulaté 110. narozeniny. Takové ju-
bileum je obrovská výzva. A řekněme si to po 
chlapsku, co by to bylo za výročí, kdyby se po-
řádně neoslavilo. 
Je dobře, že si šéfové FK Mladá Boleslav nehrají 
na vševědy a zvou místní fotbalovou veřejnost k 
poradě. Nevěřte, že nápadům se meze nekladou. 
Hlavním omezením při realizaci všedních i ne-
všedních nápadů bude finanční náročnost. Peněz 
není nikdy dost a ve fotbale, zvláště v tom čes-
kém, jich schází spousta. 
Není pravda, že jinde v Evropě jich je dost. Nikde 
jich není dost. 
Ale zpět k oslavám. 
Jistě mi dáte za pravdu, že nejpovedenější 
oslava nemusí být nejdražší. Za hlavní kritérium 
považuji, aby se bavilo co nejvíce lidí a aby se 
co nejdéle vzpomínalo. Proto bude vítám každý 
originální nápad, o kterém si budou lidé i po le-
tech vypravovat ve stylu: „Jóóó to tenkrát, když 
bylo boleslavskému fotbalu sto deset let, to byla 
paráda…“
Fandové boleslavského fotbalu, neostýchejte se 
a raďte, pište, telefonujte. Ať ty oslavy v příštím 
roce jsou opravdu mimořádné. 
Jistě si mnozí vzpomenete na rok stoletého vý-
ročí založení mladoboleslavského klubu. Tehdy 
každý jeho příznivec pokukoval po Gambrinus 
lize s touhou zažít alespoň jednu sezónu mezi 
tuzemskou elitou. Na evropské poháry nikdo,  
s výjimkou Josefa Dufka, nepomyslel. Deset let 
uplynulo jako voda v Jizeře a zápasy Gambrinus 
ligy na mladoboleslavském městském stadionu 
jsou běžnou víkendovou záležitostí již osmý sou-
těžní ročník. A evropské poháry jsme tady také 
už měli. 
Co si tedy přát do dalších deseti let? 
Mám jedno přání, ale z pověrčivosti ho nahlas 
neřeknu ani nenapíšu černě na bílý papír. Ale 
budu společně s prezidentem Josefem Dufkem 
a všemi opravdu oddanými fanoušky věřit, že se 
dočkám. A až se dočkám, pořádně to s vámi 
oslavím. Podobně jako sto desáté klubové naro-
zeniny v příštím roce.

 Váš fanda Bolek

FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav
sobota 19. listopadu, start 18,20 hodin 

Cena zájezdu 250 Kč, členové fan klubu 230 Kč
v ceně doprava Mladá Boleslav – Plzeň – Mladá Boleslav
vstupenka na utkání
odjezd autobusů od hlavní brány Městského stadionu v 15.00 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 18. listopadu 12.00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo PLZEŇ

JEDEME DO 
PLznĚ !!
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Donát je ve fotbalové síni slávy
Publicista Josef Donát se stal pátým 
členem síně slávy FK Mladá Boleslav. 
Uvedli jej do ní v neděli 23. října 2011 
prezident fotbalového klubu Josef 
Dufek a předseda dozorčí rady klubu 
Pavel Hlaváč. O pět dnů později pře-
vzal Josef Donát Cenu města Mladá 
Boleslav při slavnostním večeru u příle-
žitosti 93. výročí vzniku Československé 
republiky. Veřejných ocenění se Josefu 
Donátovi dostalo necelý půlrok před 
osmdesátými narozeninami, které 
oslaví v březnu příštího roku.
V síni slávy FK Mladá Boleslav jsou 
již Marek Matějovský, Radim Holub, 
Tomáš Sedláček a Luboš Pecka, tedy 
vesměs stále ještě aktivní fotbalisté. 
Na rozdíl od nich Josef Donát mlado-
boleslavskému fotbalu prospěl v oblasti 
žurnalistiky a propagace. Autorsky se 
podílel na tištěných zpravodajích vy-
dávaných k mistrovským utkáním, byl 
šéfredaktorem Boleslavského deníku, 
založil měsíčník Boleslavan vydávaný 
dodnes mladoboleslavským magist-
rátem a je autorem publikace 100 let 
mladoboleslavského fotbalu.  

Fandové Boleslavi drží dvanáctou 
pozici před Jabloncem a Duklou
Přízeň mladoboleslavských fandů proka-
zovaná v internetové anketě drží Mladou 
Boleslav na dvanácté příčce v konkurenci 
hlasujících fanoušků osmnácti tuzemských 
klubů. Na dosah má jedenáctou příčku, kde 
jsou zatím Teplice.
Anketa, kterou vyhlásily zpravodajský portál 
iDnes a deník MFDnes, začala v polovině 
srpna a potrvá do konce listopadu. Od po-
čátku hlasování bezkonkurenčně vede praž-
ská Sparta. Mladou Boleslav její příznivci z 
počátečního patnáctého místa vynesli na 
dvanácté.  Pro předstižení jedenáctých Teplic 
hlasujte na internetové adrese www.idnes.
cz/fanousci . 

Při pohledu na hlasování fotbalových fa-
noušků nepřekvapí, že na prvních dvou mís-
tech jsou nejslavnější české kluby. Pražské 
Sparta a Slavia mají příznivce po celé repub-
lice. Třetí nejpočetnější fanouškovský dav vykazuje Plzeň, se 170 tisíci obyvateli čtvrté největší město, a čtvrtá je Ostrava, s více jak 300 tisíci obyvateli třetí největší město České 
republiky. Na páté příčce je vršovický klub Bohemians 1905, jenž má podobně jako Sparta se Slavií fandy po celé republice.
Za vedoucí pěticí jsou postupně srovnané šestá Olomouc (100 tisíc obyvatel), sedmé Brno, které je druhé největší město ČR s více než 400 tisíci obyvatel, osmý Hradec Králové (100 
tisíc obyvatel), deváté Slovácko, reprezentující aglomeraci tří měst Uherské Hradiště, Uherský Brod a Kunovic s celkovým počtem necelých 40 tisíc obyvatel, desátý Liberec (100 tisíc 
obyvatel), jedenácté Teplice (50 tisíc obyvatel) a dvanáctá Mladá Boleslav (45 tisíc obyvatel). Za Mladou Boleslaví jsou Jablonec nad Nisou (50 tisíc), Dukla Praha (fandové v Praze a po 
celé ČR), České Budějovice (100 tisíc), Viktoria Žižkov (fandové v Praze a po celé ČR), Příbram (40 tisíc) a Ústí nad Labem (100 tisíc).



Benefiční koncert 
bude v bakovském 
kostele
Mladoboleslavský fotbalový klub připravuje v advent-
ním čase tradiční benefiční koncert za osobní přítom-
nosti hráčů prvoligového kádru. Uskuteční se v pondělí  
5. prosince v kostele svatého Bartoloměje v Bakově nad 
Jizerou za podpory tamního faráře Jiří Veitha, známého  
příznivce FK Mladá Boleslav. V těchto dnech se připravuje 
program a dohadují podmínky pro účast účinkujících. 
Výtěžek benefičního koncertu bude opět věnován někomu 
potřebnému, jako tomu bylo v předchozích letech. Kdo to 
bude, dozvíte se v příštím Bolkově zpravodaji, případně na 
klubovém webu www.fkmb.cz .

Těšte se 
na nový kalendář 
i na jeho křest
Oficiální reprezentativní kalendář FK Mladá Boleslav pro 
rok 2012 se postupně tvoří v průběhu celého letošního 
podzimu letošního. Tvůrčí podíl na něm bude mít opět pro-
slulý tuzemský fotograf  Jakub Ludvík, který s podobnými 
projekty má potřebné zkušenosti. Spolupracoval například 
s českou fotbalovou reprezentací, pražskou Spartou a nyní 
opakovaně s FK Mladá Boleslav. Je známým fotografem 
tuzemských celebrit. 
„Pokud se nestane něco zásadně mimořádného, veřejný 
křest klubového kalendáře na příští rok provedeme ve 
středu 30. listopadu v mladoboleslavském obchodním 
Bondy centru za přítomnosti fotbalistů, vedení klubu a sa-
mozřejmě našich fanoušků,“ prozradil manažer komuni-
kace FK Mladá Boleslav Jiří Koros.

Poraďte s oslavami, 
nápadům se meze nekladou
Historie mladoboleslavského organizovaného fotbalu se píše od roku 1902. To zna-
mená, že v příštím roce 2012 tomu bude přesně 110 let. Založení FK Mladá Boleslav, 
respektive jeho předchůdce, jímž byl klub Aston Villa Mladá Boleslav, chceme dů-
stojně připomenout a oslavit. „O rozsahu a programu stodesátého výročí existence 
fotbalového klubu v Mladé Boleslavi ve vedení klubu diskutujeme. Již se pracuje na 
reprezentativním klubovém kalendáři, zvažujeme vydání publikace o historii místního 
fotbalu, výrobu replik historických dresů a pozvání slavného klubu Aston Villa z an-
glického Birminghamu, v němž naši předchůdci a zakladatelé mladoboleslavského 
fotbalu viděli svůj vzor,“ řekl manažer komunikace FK Mladá Boleslav Jiří Koros.
Zároveň však vedení klubu vyzývá fanoušky, aby sami přišli s tipy, jak by si oni 
představovali nejdůstojnější a nejlepší oslavení 110. výročí existence klubu. Nápady 
posílejte na mailovou adresu fkmb@fkmb.cz . „Nad každým podnětem se zamys-
líme, nejlepší uskutečníme a jejich autora případně odměníme. Nápadům se meze 
nekladou,“ slíbil Jiří Koros.
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dárek pro každé 
dítě do 15 let včetně
k vyzvednutí na všech pobočkách 
ZPŠ po předložení průkazu
pojištěnce dítěte

Co Vám letos 
nadělíme?
 do 2 let hračku do vody 
(plastová knížka)

 od 3 do 8 let refl exní 
vestu s obrázkem

 od 9 do 15 let USB 
klíč s příručkou 
první pomoci

Chcete i Vy čerpat od 
Nového roku výhody 
pojištěnce ZPŠ?

Přijďte se k nám zaregistrovat 
do 29. prosince 2011

ZPŠ naděluje dárky dětem
dé 
včetně
ch pobočkách 
průkazu

vody

xní 

B 

strovat 

od 21. 11. do 29. 12. 2011
VÁNOČNÍ NADÍLKA
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Nejstarší dorostenci FK Mladá Boleslav U19 po prohře v prvním říj-
novém dnu na hřišti pražské Slavie následujících pět mistrovských 
utkání neprohráli a navíc předváděli kvalitní fotbal. Proto se po zá-
sluze posunuli na pěkné sedmé místo v osmnáctičlenné společnosti 
tuzemských elitních dorostů. 

V utkání se soupeřem ze dna tabulky FK Mladá Boleslav – SFC 
Opava 3:0 byli boleslavští mladíci jasně lepší. Po zahozených šan-
cích Šimka, Klobásy a Eliáše se až v závěrečné minutě poločasu 
prosadil po Bočkově trestňáku hlavičkující Hošťálek. Sejný hráč 
opět hlavou přidal druhý gól přesně po hodině hry. Další šance ne-
dali Klobása a Horák. Teprve v předposlední minutě padl třetí gól, 
který dal Horák po spolupráci s Lukešem. 
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Opavě: Hankic – Tvrdý, 
Rozsíval, Šimek, Hošťálek (90. Láncz) – Mižič (89. Baster), Eliáš, 
Klobása (87. Mehanovič), Boček (84. Lukeš), Novák – Horák (90. 
Tvrzník).

Dva body promarnili Boleslavští v dobře rozehraném utkání FC 
Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav 2:2. Vedli od 32. minuty, kdy se 
individuálně prosadil Mehanovič. Před tím promarnili boleslavské 
šance Boček a Šimek, jenž trefil tyč. Tři minuty po změně stran bo-
leslavské vedení zvýšil Boček. Ovšem Brněnští se nevzdali a vydřeli 
bod. V 68. minutě  snížil Konečný a v 82. minutě vyrovnal Lapeš, 
což byl trest za neproměněnou příležitost Lukeše v 77. minutě. Ani 
Rozsívalův trestňák v předposlední minutě výhru Boleslavi neza-
chránil.
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Brnu: Hankic – Tvrdý, 
Rozsíval, Šimek, Hošťálek (14. Geissler) – Mižič, Mehanovič (85. 
Vraštil), Klobása, Boček, Novák – Horák (75. Lukeš).

Zvládnutím neúprosné bitvy o body FK Mladá Boleslav – 1. FC 
Slovácko 2:1 udrželi boleslavští dorostenci podzimní domácí nepo-
razitelnost. V sedmi zápasech dvakrát remizovali a pětkrát vyhráli. 
Se Slováckem, který patří k favoritům celostátní dorostenecké ligy, 
prohráli poločas gólem Trávníka po perfektní Kovářově přihrávce. 
Ve druhém poločase nejprve v 65. minutě Horák vyrovnal a čtyři 
minuty před koncem Mehanovičův centr usměrnil k tyči Lukeš. 

Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Slovácku: Hankic – Geissler 
(61. Hůlka), Šimek, Rozsíval, Tvrdý (27. Vraštil) – Boček, Mehanovič 
(88. Baster), Klobása (90. Láncz), Novák, Eliáš (80. Lukeš) – Horák.

Včera dorostenci FK Mladá Boleslav U19 hráli v Teplicích, za týden 
jedou do Prahy, kde se střetnou s vršovickými Bohemians. Podzimní 
mistrovskou sezónu ukončí dvěma zápasy doma. Nejprve 19. listo-
padu s Jihlavou a potom 26. listopadu s Hradcem Králové.

1 SK Sigma Olomouc  14 12 1 1 58:15 37
2 FC Viktoria Plzeň 14 9 1 4 40:24 28
3 1. FC Slovácko 14 8 3 3 37:17 27
4 FC Hradec Králové 15 9 0 6 25:28 27
5 AC Sparta Praha 14 6 7 1 27:16 25
6 SK Slavia Praha 14 7 3 4 28:21 24
7 FK Mladá Boleslav 14 6 4 4 31:21 22
8 FC Baník Ostrava 14 6 4 4 31:24 22
9 SK Dynamo Č. Budějovice 13 5 6 2 21:13 21

10 FC Zbrojovka Brno 14 6 2 6 33:30 20
11 FC Hlučín  13 5 3 5 25:29 18
12 FC Vysočina Jihlava 13 5 0 8 32:33 15
13 Bohemians 1905 14 4 2 8 22:31 14
14 FK Teplice 16 3 3 10 23:40 12
15 FC Zlín 14 2 6 6 12:33 12
16 FK Baník Most  14 3 2 9 19:42 11
17 FK Pardubice 15 2 3 10 20:40 9
18 SFC Opava   13 2 2 9 15:42 8

Aktuální tabulka

elitní dorost doma 
na podzim neprohrál
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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
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6.
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lo 
3.
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1

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 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

9.
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lo 
1.

10
.2

01
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 1:3

Plzeň – Žižkov 4:1

H.Králové – Slovácko 0‘:1

Slavia – Č.Budějovice 2:0

Ml. Boleslav – Bohemians 1905 2:0

Liberec – Ostrava 3:2

Příbram – Olomouc 4:1

Teplice – Sparta 0:1 12
.ko

lo 
 2

9.
10

.2
01

1

Sparta – Ml. Boleslav  0:3

Bohemians 1905 – Olomouc 1:1

Jablonec – Teplice 0:1

Č.Budějovice – Příbram 4:1

Ostrava – Dukla 1:2

Slovácko – Slavia 1:3

Plzeň – H.Králové 5:0

Žižkov – Liberec 1:4

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 12. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. AC Sparta Praha 12 10 0 2 24:10 30

2. FC Viktoria Plzeň 12 7 3 2 29:15 24

3. FC Slovan Liberec 12 7 3 2 27:15 24

4. FK Baumit Jablonec 12 7 1 4 32:12 22

5. FK Mladá Boleslav 12 6 4 2 19:11 22

6. Bohemians 1905 12 5 4 3 11:14 19

7. Dukla Praha 12 5 3 4 17:14 18

8. 1. FC Slovácko 12 5 2 5 12:14 17

9. FK Teplice 12 5 2 5 12:15 17

10. SK Slavia Praha 12 4 3 5 11:15 15

11. 1. FK Příbram 12 5 0 7 19:26 15

12. FC Hradec Králové 12 3 2 7 7:17 11

13. SK Dynamo Č. Budějovice 12 1 4 7 12:23 7

14. FK Viktoria Žižkov 12 2 1 9 9:24 7

15. SK Sigma Olomouc (-9 b.) 12 3 6 3 15:15 6

16. FC Baník Ostrava 12 1 2 9 9:25 5
20
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1. Chrudim 13 11 2 0 26: 9 35
2. FK Pardubice 13 7 3 3 23: 14 24
3. Kunice 13 6 5 2 23: 9 23
4. FK Mladá Boleslav B 13 7 1 5 28: 17 22
5. Karlovy Vary 13 6 3 4 17: 17 21
6. Ovčáry 13 6 2 5 25: 20 20
7. Loko Vltavín 13 6 2 5 17: 18 20
8. Roudnice n.L. 13 5 3 5 30: 24 18
9. Domažlice 13 5 2 6 29: 24 17
10. Hlavice 13 5 2 6 17: 17 17
11. Kladno 13 5 1 7 25: 26 16
12. Králův Dvůr 13 4 4 5 11: 22 16
13. Liberec B 13 5 0 8 16: 21 15
14. Písek 13 4 3 6 16: 21 15
15. Viktoria Plzeň B 13 4 3 6 19: 28 15
16. Česká Lípa 13 4 1 8 9: 19 13
17. Letohrad 13 2 6 5 16: 19 12
18. Chomutov 13 3 1 9 16: 38 10

TABULKA ČFL 

Juniorka se drží 
mezi nejlepšími týmy ČFL

Po třinácti odehraných kolech ČFL se juniorka FK Mladá Boleslav“B“ drží mezi 
nejlepšími týmy, kam patřila i po celý předchozí soutěžní ročník. Sedm vítězství a 
jedna remíza ji vynesly dvaadvacet bodů, což stačí na čtvrtou příčku mezi osmnácti 
účastníky třetí nejvyšší tuzemské ligy. Ovšem tabulka je velmi vyrovnaná, kolem 
středu tabulky je dvanáct mužstev (4.–15.) srovnaných v sedmi bodech. Kdo dva-
krát po sobě vyhraje, výrazně si polepší, kdo naopak dvakrát zaváhá, propadne se.

Boleslavští se dokonce po vyhraném domácím utkání Mladá Boleslav“B“ – 
Arsenal Česká Lípa 1:0 posunuli chvíli na druhou příčku za jasně vedoucí Chrudim. 
Vyrovnaný duel rozhodl jediný gól, který v 66. minutě z přihrávky Dudky dal Marek 
Sedláček. V prvním poločase promarnil nejvíce střeleckých příležitostí boleslavský 
Synek, po přestávce se z jeho spoluhráčů neprosadili Schubert a Štohanzl. Ve dru-
hém poločase Boleslavské podržel brankář Knobloch při střele Vrabce, trestňáku 
Broschinského a především hlavičce Rudolfa.  
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti České Lípě: Knobloch – Tvaroha, Neuwirth, 
Janíček (46. Zbrožek), Dimitrovski – Sedláček, Štohanzl (76. Honc), Dudka – Synek 
(84. Čech), Schubert, Volf.

Krátkou boleslavskou sérii čtyř vítězství ukončilo prohrané utkání SK Roudnice nad 
Labem – FK Mladá Boleslav“B“ 4:1. Byla to pátá podzimní porážka a ta srazila 
družstvo trenéra Pechance na čtvrté  místo. Od začátku se útoky střídaly na obě 
branky, ale góly padaly do boleslavské. První dal ve 30. minutě Hrdlička dělovkou 
z hranice vápna a druhý přidal v závěrečné minutě poločasu Vaněk. Po přestávce 
roudnické vedení zvýraznil dvěma trefami Ibe v 62. a hned v 63. minutě. Teprve 
potom se ujala přesná rána Wojnara z trestného kopu, který v 68. minutě zmírnil 
vysokou prohru.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Roudnici: Šeda – Kalina, Neuwirth (76. Honc), 
Zbrožek, Tvaroha – Synek, Wojnar, Dudka – Řezníček (46. Čech), Schubert, Volf.

Včera hrál juniorský tým FK Mladá Boleslav“B“ doma proti SK Kladno. V sobotu 12. 
listopadu jede do Chrudimi, která ČFL jasně vede mimojiné zásluhou gólů Radima 
Holuba, někdejšího mladoboleslavského kanonýra a kterou 10. srpna prvoligový 
tým vyřadil z Ondrášovka cupu jasnou výhrou 3:0. Následující utkání FK Mladá 
Boleslav“B“ – Loko Vltavín v sobotu 20. listopadu od 10,15 hodin bude posled-
ním letošním mistrákem na domácím hřišti. Po něm podzimní program definitivně 
ukončí v neděli 27. listopadu v Domažlicích.

21
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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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