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Do konce roku 2011 zbývá pět týdnů a do uzavření fot-
balové sezóny dva ligové zápasy. Tudíž nastala chvíle 
bilancování. 
Celkově vnímám fotbalový podzim pozitivně. Prvoligové 
mužstvo pozměnilo herní styl, který je nyní divácky 
atraktivnější, neboť je postavený na moderních fotba-
lových trendech. Se zlepšenou výkonností jsem za-
znamenal stoupající zájem diváků i médií. Je to výsle-
dek dobré práce hráčů i realizačního týmu. Vím dobře, 
že ne všechna utkání se povedla, přesto zdůrazňuji, 
že pracovitost hráčů i trenérů v podzimní sezóně byla 
příkladná. Pokud v nasazeném trendu vytrvají, a nevi-
dím důvod, proč by neměli vytrvat, je dobrý předpoklad  
k tomu, aby výkonnost mužstva v odvetných zápasech 
jarní sezóny patřičně gradovala a vyústila v jeden z nejú-
spěšnějších soutěžních ročníků boleslavského působení 
v Gambrinus lize. Hráči ani členové realizačního týmu 
však nesmí polevit v nasazení a celkovém podzimním 
stylu.
Podobně pozitivně vnímám a hodnotím práci trenérů  
a hráčů v juniorce a starším dorostu, kteří velmi správně 
pochopili strategii klubového vedení a jdou se zjevnou 
chutí za nabízenou příležitostí prosadit se v profesionál-
ním fotbalu. Juniorka ve třetí nejvyšší lize a starší do-
rost v elitní lize své kategorie velmi zdařile reprezen-
tují klub nejen výsledkově, ale i herním projevem, jenž 
nepostrádá diváckou atraktivnost. Ve všech našich tý-
mech, to znamená dospělém, juniorském i dorostenec-
kém, jsou individuality s perspektivou pro tuzemskou 
Gambrinus ligu, případně i pro mezinárodní fotbal. Jsem 
o tom přesvědčený, že takové fotbalisty u nás máme  
a mít budeme. A kdo z nich prokáže patřičné úsilí a po-
koru, může se spolehnout na vedení klubu, že mu zajistí 
nezbytný servis pro růst jeho kariéry. 
Přeji všem spolupracovníků, fotbalistům i trenérům 
povedený závěr roku s vánoční pohodou a zdařilý 
rok 2012, ve kterém společně oslavíme 110. výročí  
FK Mladá Boleslav.

Josef Dufek
prezident FK Mladá Boleslav

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

č. 
hráče   jméno, příjmení

 rok nar.
utkání 
11/12

góly 
11/12

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Jakub Jakubov 1989 0 0 0 0
12 Jan Šeda 1985 1 0 24 0
27 Miroslav Miller 1980 14 0 166 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 6 1 159 12
4 Adrian Rolko 1978 14 1 163 10
5 Tomáš Janíček 1982 12 0 147 5
6 Václav Kalina 1979 6 0 127 7

13 Vladimir Dimitrovski 1988 0 0 19 1
24 Aleš Neuwirth 1985 0 0 100 3
25 Radek Šírl 1981 12 0 75 4
 26 Václav Procházka 1984 12 2 192 12
Záložníci

3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3
11 Ondřej Kúdela 1987 11 0 106 3
15 Jan Štohanzl 1985 10 0 127 11
17 Jasmin Ščuk 1990 7 1 10 1
20 Jan Kysela 1985 11 0 135 14
21 Ondřej Zahustel 1991 9 2 15 2
23 Charis Kostakis 1990 0 0 0 0
30 Petr Wojnar 1989 11 1 31 1
33 Lukáš Opiela 1986 9 1 124 4

Útočníci
7 Jakub Řezníček 1988 13 0 80 15
9 Kerem Bulut 1992 6 1 14 2

10 Marek Kulič 1975 11 5 352 86
19 Jan Chramosta 1990 14 7 72 25

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 Pavel Kučera 1976 5 0 158 0
30 Zdeněk Křížek 1983 9 0 28 0

Obránci
3 David Horejš 1977 5 0 206 10
4 Miloš Brezinský 1984 7 0 72 2
5 Pavel Novák 1989 9 0 11 0
6 Roman Lengyel 1978 14 2 166 6

17 Jan Riegel 1980 0 0 196 12
22 Borislav Simič 1987 1 0 6 0
23 Jaroslav Machovec 1986 9 0 9 0

Záložníci
2 Rastislav Bakala 1990 6 0 10 0
9 Rudolf Otepka 1973 14 2 404 63

10 Michal Klesa 1983 14 2 139 13
11 Grigori Čirkin 1986 14 0 25 3
24 Michal Petráň 1992 2 0 2 0
18 Fernando Hudson 1986 12 0 106 5
19 Filip Rýdel 1984 6 0 113 8
20 Petr Javorek 1986 7 0 14 0
25 José da Silva 1986 12 0 12 0

Útočníci
13 Zdeněk Ondrášek 1988 13 7 77 21
14 Tomáš Stráský 1987 13 0 86 10
16 Luboš Pecka 1978 7 0 150 33
21 František Němec 1992 3 0 4 0

Realizační tým:  Hlavní trenér František Cipro, asistent trenéra Jiří Lerch, asistent trenéra Martin 
Vozábal, trenér brankářů Petr Skála, vedoucí týmu Roman Rogoz, lékař Martin Held, masér Vladimír 
Adam, kustod Radomil Procházka.

Číslo zpravodaje:
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Miroslav Koubek působí v Mladé Boleslavi 
necelý půlrok. Když se za neúplnou pod-
zimní sezónou, do jejíhož konce schází dvě 
ligová utkání, ohlíží, trápí ho stále nepove-
dené utkání v kyperské Larnace. Jím čer-
stvě vedený tým na doslova horké půdě in-
kasoval tři góly a ztratil naděje na postup do 
další fáze Evropské ligy. 

? Co můžeme očekávat od Českých 
Budějovice které na podzim ještě venku 
nevyhrály? 

„Očekávám utkání, které nazývám pastí. Jsme favorité, to nezpochybňuji, chceme 
utkání vyhrát a dostat se ke kýženým osmadvaceti bodům. Past spočívá v tom, že při-
jede soupeř, který tím, že má málo bodů, musí pokoušet každou možnost se k nějakým 
bodům dostat, bude bojovat a hrát zezadu na brejky. To jsou nepříjemné zápasy, ale 
musíme se s tím vyrovnat.“

? Nejsou Budějovice nějaký zakletý mančaft, když je Boleslav doma už čtyři 
roky nedokázala porazit?
„To rád slyším a je potřeba s tím pohnout.“

? Jak zhodnotíte podzim, do jehož úplného konce schází ještě dvě utkání?
„Odpověď je na hlubší analýzu, ale zkusím to co nejstručněji. Na začátku sezóny byla 
nešťastná Larnaka. Prohrát jsme mohli, ale ne nula tři. Dodnes mě to hodně mrzí. 
Podlehli jsme podmínkám, které jsme nezvládli, i když jsme se na ně pečlivě připra-
vovali. Vstup do ligy byl velmi dobrý, pět zápasů jsme dělali body a hráli vyprofilovaným 
systémem 4-3-3, který přinášel úspěch a bodové zhodnocení, i když hra nám někdy 
skřípala. Pak přišlo období, ve kterém nás doma spráskal Liberec a posadil na zadek. 
Což se přeneslo do utkání v Příbrami, kde jsme prohráli ze dvou standardních situací a 
následně doma urputně s Hradcem získali jen jeden bod. Krize skončila, ale jako kouč 
jsem si řekl, že je čas na změnu. Spočívala v tom, že jsme 4-3-3 modifikovali na 4-2-3-
1. Nastal obrat a od té doby je to velice solidní výsledkově i herně. Hra týmu má dyna-
miku, náboj, rychlost. Hrajeme účinným a pohledným stylem. Hráči na můj popud začali 
hrát s intenzivnějším nasazením, které některým zkraje podzimu scházelo. Za to musím 
mužstvo pochválit a nic na tomto hodnocení nezměnila ani porážka v Plzni.“

? Splnilo dosavadní působení v Boleslavi vaše původní představy a očekávání?
„Převládají ve mně dojmy pozitivní. Co jsem očekával, to se naplňuje. Tréninkové pod-
mínky jsou v Boleslavi excelentní, hráčský kádr nikdy není dokonalý, každé mužstvo 
potřebuje posílit, ale Boleslav v současné podobě má dobrý kádr. Kluky uznávám a ne-
ustále jim zdůrazňuji, že mají na to, aby každého porazili, neboť herní úroveň kádru je 
dobrá. Některá mužstva z ligové špičky jsou možná o kousek dál, než Boleslav v tom 
smyslu, že jsou sehranější, což platí zejména u Jablonce a Plzně. Jestli mám nějakou 
výtku, tak mi trošku schází dvanáctý hráč z tribuny, představuji si od fanoušků vášnivější 
podporu hráčů.“

? Dokazuje Boleslav, že patří do silné tuzemské pětky, jak jste po tom volal?
„To dokážeme, když zvládneme poslední dva podzimní zápasy a domácí výhra nad 
Budějovicemi je klíčem k tomu, abychom v té úzké pětce přečkali zimu.“ 

? Jak kvalitní je pětice nejlepších ligových týmů i celá Gambrinus liga v po-
rovnání s Evropou?
„Střetnutí špičkových ligových týmů, k nimž kromě současné pětice na čele dnešní ta-
bulky počítám ještě Olomouc a Teplice, mají vysokou kvalitu a kdyby měly větší divác-
kou kulisu, tak by si nestranný pozorovatel připadal jako na Bundeslize. A hráči by do 
toho dali ještě o trochu víc. Nemusíme se za český fotbal stydět, není tak špatný, jak si 
někdo myslí, jenom se možná jako produkt špatně prezentuje a národ se na něho zby-
tečně dívá skrz prsty. Fotbal je v Česku lepší, než je mnohdy hodnocený a důkazem jsou 
úspěšné mládežnické reprezentace i dospělé áčko, které postoupilo na Euro.“

Čtyřiašedesátiletý František Cipro je nej-
zkušenějším trenérem v Gambrinus lize. 
Tým Českých Budějovic převzal v letošním 
září po klubovém kolegovi Jiřím Kotrbovi. 
Jako hráče jej pamatují především fandové 
pražské Slavie. Na začátku trenérské kari-
éry vedl Jílové, na prvoligovou scénu vstou-
pil s Brnem v roce 1989. Hráčský věhlas v 
sešívaných barvách přetrumfnul z pozice 
trenéra Slavie, když ji v roce 1996 dovedl 
k ligovému titulu a následně do semifinále 
Poháru UEFA. Kromě pražské Slavie trénoval 
v tuzemsku Blšany, Teplice, Plzeň, opakovaně České Budějovice a v zahraničí 
kyperský Limassol, rakouské Innsbruck, Gmünd, Linec, Freistadt.

? Váhal jste letos v září nad nabídkou budějovického klubu vrátit se k trénování? 
„K Dynamu mám vztah, za klub jsem hrál, trénoval a působil v něm i v jiných funkcích. 
Proto jsem se moc dlouho nerozmýšlel a nabídku přijal. Pravda ale je, že pokud by se 
nejednalo o Dynamo, tak bych se rozmýšlel dlouho a nabídku bych pravděpodobně 
nepřijal.“

? Který podzimní výsledek Budějovic vás nejvíce rozradostnil a který naopak 
rozesmutnil?
„Nejvíce se mi líbil výkon doma proti Plzni. I když jsme nevyhráli a zápas skončil 0:0, hráli 
jsme velmi dobře. Nejvíce mě zklamala porážka v Liberci 0:4, kde jsme začali dobře, ale 
po první inkasované brance se totálně sesypali.“ 

? S jakým cílem přijely Budějovice do Boleslavi?
„Nepřijeli jsme do Boleslavi prohrát, i když naše situace je momentálně zoufalá. Vedle 
dlouhodobých marodů nám budou chybět další tři hráči. Kvůli kartám nebudou hrát 
Otepka s Ondráškem a v minulém zápase proti Žižkovu si křížový vaz v koleni přetrhl 
Tomáš Stráský. Marodů máme hrozně moc, přesto se v Boleslavi popereme o co nej-
lepší výsledek.“

? Myslíte si, že Budějovice mají na Boleslav nějaký speciální recept, když na 
jejím hřišti v posledních čtyřech letech dvakrát remizovaly a jednou vyhrály?
„To nedokážu přesně říct, protože jsem osobně u toho nikdy nebyl. Faktem ale je, že to 
tak prostě bývá, že se nějakému týmu někde opakovaně daří a nikdo neví, proč tomu tak 
je. Uvidíme, jak tomu bude tentokrát.“ 

? Máte nějaké zajímavé osobní vzpomínky na mladoboleslavský stadion?
„Vyloženě pikantní vzpomínku nemám. Když se řekne Mladá Boleslav, tak se mi vybaví 
výborní fanoušci, kteří výhradně podporují jen domácí celek.“ 

? Kterých událostí, zážitků a úspěchů ve své hráčské a trenérské kariéře si 
nejvíce považujete?
„Nejlepší vzpomínky mám na zápasy v evropských pohárech.“

? Kdy a čím vás fotbal v životě nejvíce zklamal?
„To se také vztahuje k evropským pohárům. Nejhorším a skoro traumatizujícím zážitkem 
je vzpomínka na předkolo Ligy mistrů se Šachťarem Doněck, kdy jsme byli půl minuty od 
postupu a nakonec vypadli.“

? Co českému fotbalu chybí k větší společenské prestiži srovnatelné s většinou 
evropských států?
„Společenská prestiž fotbalu je u nás na velice nízké úrovni. Chceme se srovnávat s 
Německem, Itálií, Španělskem a Anglií, ale to vůbec nejde. My bychom se měli srovnávat 
třeba s Belgií, Nizozemskem nebo Rakouskem. I když výsledky v pohárech a reprezen-
taci máme lepší nebo srovnatelné, tak co se týká prestiže, jsme na tom hodně špatně. Ať 
se na mě nikdo nezlobí, ale ta naše česká negativizace vůči fotbalu je opravdu extrémní.“

Cipro: Nepřijeli 
jsme prohrát

Koubek: Očekávám 
budějovickou past
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Chramosta versus 
Ondrášek
Ligovým střelcům v letošním podzimu jasně kraluje jablonecký 
David Lafata. Na pomyslném bronzovém stupínku mají svá za-
stoupení Mladá Boleslavi i České Budějovice. Shodně po sedmi 
gólech nastříleli boleslavský Jan Chramosta a budějovický Zdeněk 
Ondrášek. Oba jsou odchovanci a velké naděje svých klubů. 
Jednadvacetiletý Jan Chramosta má na svém kontě 72 startů a 25 
gólů v tuzemské lize. Zdeňku Ondráškovi bude za měsíc třiadvacet 
let a při 77 startech nastřílel 21 gólů, všechny v dresu českobudě-
jovického Dynama. 

Čelo střelecké tabulky podzimní Gambrinus ligy: 16 – David Lafata 
(Baumit Jablonec), 8 – Michal Breznaník (Slovan Liberec), Marek 
Bakoš (Viktoria Plzeň), 7 – Jan Chramosta (Mladá Boleslav), Zdeněk 
Ondrášek (České Budějovice), Michael Rabušic (Slovan Liberec).
Další střelci boleslavských gólů: 5 - Marek Kulič, 2 – Ondřej 
Zahustel, Václav Procházka,1 – Petr Wojnar, Kerem Bulut, Jasmin 
Ščuk, Lukáš Opiela, Adrian Rolko a Petr Johana. Boleslavi pomohli 
vlastními góly Kerbr (Slovácko) a Pospěch (Slavia). 
Další střelci budějovických gólů:  2 – Roman Lengyel, Rudolf 
Otepka, Michal Klesa.

Pamatujeme je 
v boleslavském dresu
V současném kádru Dynama České Budějovice jsou čtyři hráči, kteří oblé-
kali dres FK Mladá Boleslav v jeho nedávné prvoligové historii. Pětatřicetiletý 
brankář Pavel Kučera z Mladé Boleslavi do Českých Budějovic přestoupil v 
létě 2007. V letošním podzimu přišel o post gólmanské jedničky a média 
spekulovala o jeho odchodu z jihočeského klubu, ale na jeho soupisce stále 
je.
Jednatřicetiletý defenzivní hráč Jan Riegel nastupoval za FK Mladá Boleslav 
v letech 2006-08 méně často, než by si přál, neboť ho trápilo opakovaně 
zraněné koleno. Do Českých Budějovic odešel v roce 2008 a také v letošní 
podzimní sezóně ho trápila zranění.
Sedmadvacetiletý stoper Miloš Brezinský v Mladé Boleslavi hostoval ze 
Slovanu Liberec  v letech 2005-06. Potom z Liberce putoval přes Spartu 
a rumunský Temešvár do Plzně, odkud v letošním září přešel do Českých 
Budějovic na hostování. 
Třiatřicetiletý  útočník Luboš Pecka přestoupil z Mladé Boleslavi do Českých 
Budějovic v loňském létě. Před tím zažil v mladoboleslavském dresu nejkrás-
nější období své fotbalové kariéry. V prvním období 2004-07 okusil evropské 
poháry a získal korunu prvoligového kanonýra. Po nevydařeném německém 
angažmá v Aachenu 2007-08 mu druhé mladoboleslavské období 2008-10 
nepříjemně ovlivnily zdravotní potíže s páteří, po jejíž operaci a zdařilé rekon-
valescenci odešel do Českých Budějovic. 

Dynamu 
se venku nedaří, 
ale v Boleslavi 
třikrát bodoval 
Dynamo České Budějovice a Viktoria Žižkov 
jsou dva týmy Gambrinus ligy, které v dosa-
vadním podzimním průběhu nevyhrály ani 
jeden zápas na soupeřově hřišti. Budějovičtí 
získali jeden bod za remízu v Hradci Králové, 
Žižkovští ani to ne.
České Budějovice na podzim venku postupně 
prohrály v Praze s Duklou 2:4 a s Bohemians 
1:2, na Slovácku 0:2, remizovaly v Hradci 
Králové 0:0, prohrály v Praze se Slavií 0:2 a 
v Liberci 0:4. Ze šesti venkovních zápasů mají 
vysoce pasivní skóre 3:14. Doufají, že v Mladé 
Boleslavi si ho vylepší. Přijíždí dnes s touto 
vírou podpořenou příznivou bilancí z posled-
ních čtyř let. Naposledy totiž u nás prohrály 
2. března 2008. V následujících pětačtyřiceti 
kalendářních měsících ve třech zápasech 
hraných na mladoboleslavském Městském 
stadionu třikrát bodovaly. Na jaře 2009 remi-
zovaly 0:0, na jaře 2010 dokonce vyhrály 1:0 
a na podzim 2010 opět remizovaly 1:1.
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POLOČASOVÁ SOUTĚŽ

KOpEjTE NA BRáNU
A vYhRAjTE sKvěLé CENY
   CENTRa BaBYLON v LiBERCi

1. místo
Ubytování v HOTELU****
BABYLON pro 4 osoby 
HOTEL**** BABYLON – největší mimopraž-
ský hotel v České republice s kapacitou více 
než tisíc lůžek, klasifikovaný evropskou aso-
ciací jako **** Superior. Je známý originální 
architekturou a výzdobou. V ceně pobytu jsou 
zahrnuty: bohatá snídaně formou bufetu, neo-
mezené vstupy do AQUAPARKU, LUNAPAR-
KU, iQPARKU po celou dobu pobytu, ranní 
koupání v AQUAPARKU a hra BOWLINGU.

2. místo
Dvě vstupenky

na Silvestrovský večer All inclusive 
v CENTRU BABYLON 

SILVESTR V BABYLONU - Užít si oslavu 
Silvestra tak, aby byla nadšená celá rodina 
či společnost lidí rozdílného věku? Řešením 
je Silvestr v Babylonu. Zde si z velkolepé 
nabídky oslav posledního dne roku vybe-
re každý, bez ohledu na věk. Pořadatelé 
k tomu tra dičně vy-
užijí všech prostor 
areálu. Vstupné za-
hrnuje neomezenou 
konzumaci jídla, 
pití a zábavy až do 
rána. Vylosované 
vstupenky navíc při-
nesou svým majite-
lům hodnotné ceny! 
Silvestr v  Babylonu 
– to je zábava pro 
celou rodinu.

3. místo
Dva poukazy
na celodenní jednorázový pobyt
ve WELLNESS CENTRU BABYLON 
WELLNESS CENTRUM – rozsáhlý areál 
ve stylu antických lázní, kde si můžete 
dosyta užít různých procedur, relaxovat 
a nechat se hýčkat třeba celý den. Je 
v něm k dispozici na dvacet různých pro-
cedur – sauny, aromaterapie, relaxační 
klidové prostory k odpočinku, hamam, so-
lární louka, solný důl... i malé občerstvení. 
Zkrátka komfort, který jinde nenajdete.

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU A ZA KAŽDÉHO POČASÍ

CENTRUM BABYLON
Nabízí ideální propojení zábavy, relaxace a sportu. Stačí jen využít pestrou nabídku.

Přijeďte a vezměte s sebou rodinu a přátele! V kom-
plexu CENTRA BABYLON naleznete hotelové služby 
nadstandardní úrovně, restaurace, bary a kavárny. 
Při procházce hotelem načerpáte originální atmosfé-
ru. Každá část komplexu má své téma, svou příchuť.

Hlavním cílem CENTRA BABYLON je však 
„ZÁBAVA“. Pro nejmenší je připraven LUNAPARK 
ve stylu staročeské pouti, starším je určen iQPARK – 
interaktivní poznávací centrum, kde věda je zábava. 
V tomto roce byl rozšířen na dvojnásobek a stal se 
tak největším interaktivním vědecko – zábavním 
centrem v Čechách. Nejznámější je tematicky 
zaměřený AQUAPARK. Součástí komplexu jsou 

CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, 460 12 LIBEREC, +420 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz, www.facebook.com/centrumbabylon

i menší zábavní centra LASERSHOT, ZRDCADLOVÉ 
BLUDIŠTĚ (největší v České republice) či XD 
THEATER – v ČR jediná 4D produkce. Nechte se 
pohltit dějem a prozkoumejte cizí planety, podzemní 
bludiště… Připraveny jsou filmy pro malé i velké. 

GOLF – TURISTIKA – ZÁBAVA 
 RELAX – WELLNESS 

Ani ti odrostlejší u nás nepřijdou zkrátka. Součástí 
komplexu je i WELLNESS CENTRUM s rozličnou 
nabídkou procedur ve stylu antických lázní, SAUNY, 
MASÁŽE. Můžete si zahrát BOWLING, kde na vás 
dýchne atmosféra Hollywoodu, nebo zkusit své 
hráčské štístko v KASINU LAS VEGAS.

K CENTRU BABYLON neodmyslitelně patří i golfové 
hřiště GOLF CLUB JEŠTĚD. Devítijamkové hřiště je 
usazené pod hřebenem Ještědu, kde každá z jamek 
díky osobitému terénu nabízí jedinečný golfový 
zážitek. I zde naleznete část věnovanou dětem 
– prolézačky, houpačky, exponáty z iQPARKU, 
indiánské tábořiště a půjčovnu koloběžek.
Možností, jak strávit volný čas, je spousta - nevá-
hejte, přijeďte a vyzkoušejte. 
Ocenění agentury CZECH TOURISM „Nejlepší 
turistický produkt v ČR“, které loni CENTRUM 
BABYLON získalo, je příslibem toho, že budete 
spokojeni a příjemně překvapeni.
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MÓDNÍ 
GILOTINA 

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Lucie Šilhánová
moderátorka rádia Evropa 2

Tomáš Kraus
hvězdný reportér

Jakub Ludvík
fotograf

Tak tomu se říká krása  
zářivý úsměv, úžasné šaty,  

veliké lokny a pánové se asi taky 
pohledem na Lucii pomějí. 

A pozor! 
Tuhle boleslavskou krásku se 

nám podařilo vyfotit  
i na náš nový klubový kalendář 

pro rok 2012 !!

Tak tohohle pána odněkud známe! 
Ale no jistě – hvězdný reportér 

společenské rubriky Novy!  A docela 
mu to sluší. Jeho tradiční  bekovka a 

společenská vestička k triku  
s džíny v podzimních tónech  

funguje. Tak tenhle pán  nám bude 
ve středu v Bondy centru moderovat 

křest našeho kalendáře.

Tradiční outfit našeho předního 
českého fotografa.  

Možná by se už šikla nějaká ino-
vace..  Každopádně i tento chlapík 
nebude na křtu kalendáře chybět. 

Aby ne, když je autorem hned 
několika fotografií. 

Navíc se spolu s Lucií Šilhánovou 
stanou jeho kmotry.
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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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Kulič se těší 
Marek Kulič před necelými dvěma měsíci oslavil šestatřicáté narozeniny a 
nejen věkem patří k nejzkušenějším fotbalistům mladoboleslavského kádru. 
V tuzemské lize nastoupil k 352 utkáním, ve kterých nastřílel 86 gólů, při-
bližně třetinu (startů i gólů) si připsal jako hráč FK Mladá Boleslav. Český 
reprezentační dres oblékl ve 12 zápasech a nastřílel v nich 3 góly. 

Co se vám vybaví při ohlédnutí za uplynulým rokem?
„Zase se potvrdilo, že podzimy máme lepší než jara. Letošní jaro mělo kla-

sickou boleslavskou podobu s výsledky jako na houpačce, kdy jsme ztratili šanci 
na evropské poháry a dohrávali ligu o ničem. Naštěstí se nám tentokrát podařilo 
probojovat do finále Ondrášovka cupu a zvládli ho vítězně, což byla taková třeš-
nička na fotbalové sezóně a hlavně jsme tím zachránili postup do Evropy. Bohužel 
v Evropské lize jsme nedopadli dobře, ale byla to alespoň další zkušenost pro jed-
notlivé hráče i pro celé mužstvo. A nyní to máme po podzimu zase dobře rozjeté.“ 

Získání trofeje Ondrášovka cupu bylo pro Mladou Boleslav historickou 
událostí, ale jak jste ji vnímal vy, pro kterého to 

byl možná jenom další úspěch v řadě předchozích?
„Ne, ne, pro mě to v žádném případě nebyla běžná udá-
lost. Všichni dobře víme, že Boleslav se v pohárech potá-
pěla v úvodních kolech, a teprve letos jsme se konečně 
dostali až tam, kam jsme chtěli, to znamená na úplný vr-
chol. Podařilo se nám vyhrát národní pohár a jak už jsem 
říkal mnoha novinářům, stavím ten úspěch výš, než zisk 
poháru se Spartou Praha, protože s Boleslaví se nám to 
může podařit opravdu jen výjimečně. Proto jsme všichni 
byli moc rádi, že se nám povedlo trofej získat v mlado-
boleslavských dresech.“ 

Je opravu tak těžké uspět v tuzemském poháru?
„Určitě ano. Když se probijeme přes divizní a třetiligové mančafty, což sice 

veřejnost považuje za povinnost, ale je to hodně těžké, neboť se na nás fotbalisté 
nižších soutěží chtějí vytáhnout, narazíme na rovnocenné rivaly, kteří také mají 
ambice získat trofej a postoupit do Evropy. V uplynulém ročníku jsme ve dvouzápa-
sových fázích poháru měli jen zdánlivě lehké soupeře. Museli jsme například přejít 
přes velmi dobrou Plzeň. Finále s Olomoucí byl hodně těžký zápas, což potvrzuje i 
fakt, že trofej jsme získali až v penaltovém rozstřelu.“
 

Vyřazení v předkole Evropské ligy od Larnaky vás stále ještě mrzí, nebo 
už přebolelo?

„Nechci se vymlouvat na počasí, kterému jsem čelili na Kypru. I když jsme zápas 
začali dobře, dostali bohužel první gól z penalty …“

Cítili jste křivdu?
„…to je fotbal, oni si pro penaltu šli, rozhodčí ji viděl a tak nemá cenu se na 

to vymlouvat. Měli jsme utkání v Larnace dohrát úplně jinak. I když tam bylo hrozné 
vedro, neměli jsme prohrát nula tři, ale jenom nula jedna. Doma jsme potom už 

hráli na nejvyšší riziko, ale prohra nula tři z prvního zápasu 
byla moc na dohnání ztráty.“

Jak fanouškům vysvětlíte, že v lize doma vysoko 
prohrajete s Libercem a zanedlouho vysoko vy-

hrajete na Spartě?
„Sezóna je dlouhá a začali jsme ji velmi dobře. Potom nás 
však Liberec nachytal, takové zápasy se prostě stávají. 
Následně však byla škoda, že jsme v Příbrami ze dvou 
standardních situací dostali dva góly a naopak hodně 
šancí nedali. To byla opravdu velká škoda. Naštěstí 
jsme s Hradcem udělali remízu díky Mirku Millerovi, že 

chytil penaltu. Pak jsme se zase rozjeli a prohráli až v Plzni. 
Dnes musíme udělat Budějovice a bude to v pořádku. Jenom vítězstvím nad 

Budějovicemi udržíme současné plusové body a kontakt s předními týmy ligové 
tabulky.“
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Opakovaně jste 
veřejně přiví-

tal změnu hlavního 
trenéra a s tím 
souvisejícího stylu 
přípravy i herního 
projevu. Můžete 
prozradit v čem se 
ty změny hlavně 
projevily?
„Nejen já, ala i 

všichni hráči byli překva-
pení, že jsme v letní přípravě neběhali po lese, 
což nemá nikdo rád. Běhali jsme hodně, ale s 
balóny. Hráli poziční hry a při nich měli srdeční 
tep větší, než při obyčejném běhání. Každý 
pracoval s balónem v nasazení do maxima. 
Tréninky nás bavily, protože herní cvičení byla 
blízká zápasovým situacím. Projevilo se to i na 
hřišti, začali jsme hrát kombinačně a soupeře 
přesnou kombinací přehráváme. Máme kvalitní 
systém, hrajeme chytře, nejsme vybláznění. 
Škoda jen toho utkání s Liberce, který nás vy-
trestal, ale jinak z fotbalového podzimu mám 
velmi dobrý pocit.“

Což neplatí jenom o vás samotném? 
„Samozřejmě to neříkám jen za sebe, ale 

jako kapitán za celou kabinu. Všichni hráči jsou 
spokojení, protože poziční hry, které trenér po-
užívá, jsou zápasové záležitosti a děláme je v 
rychlosti pod kontrolou připnutých sporttesterů, 
které nelze ošidit, což ani nikdo nezkouší, a v 
zápasech se to pozitivně projevuje.“

Diváci z tribuny především vyžadují 
neúnavnou bojovnost svého mužstva, 

ale z vašich slov se zdá, že za stejně důle-
žitou složku hry považujete taktiku, kterou 
laici mnohdy ani nevnímají jako důležitou 
složku hry?
„Každý z týmů má něco výjimečného, má prio-
ritu, na kterou hodně spoléhá, a trenér Koubek 
je má všechny nastudované a na každého 
soupeře nás speciálně připraví. Ale bojovnost 
musí být v každém zápase. Bez ní to nejde. 
Mužstvo může být naběhané, mít nastudova-
nou nejlepší taktiku, ale když nebojuje, neu-
dělá dobrý výsledek.“

Dnešní boleslavský tým má hráče 
všech generací, od nejstarších až po 

nejmladší sotva odrosté dorosteneckému 
družstvu. Není to nevýhoda pro vytvoření 
dobré party?
„V mančaftu musí být zkušení hráči, střední 
generace i mladí. Nemůžou být jenom starší, 
nebo naopak jenom mladí. Musí být rovno-
měrně zastoupené všechny generace. V pří-
padě Boleslavi je navíc důležité, že jsme už tři 
roky pohromadě, a jsme vyhlášení velmi dob-
rou partou v kabině. Vždycky v Boleslavi byla a 
platí to i tentokrát. Táhneme všichni za jeden 
provaz, proto má Boleslav nejvyšší nároky a 
toužíme oprávněně po Evropě. Jenom ne-
smíme zase pokazit jaro. Ale o tom se budeme 
bavit někdy příště, teď potřebujeme zdárně 
dojet podzim.“

Letošní podzimní sezóna záhy skončí 
a zanedlouho jsou tu Vánoce. Už víte, 

jak a kde je strávíte?
„Modlím se, aby hned 
po skončení fotbalové 
sezóny napadl sníh, 
pokud možno hodně 
sněhu. Mám chalupu 
na horách a chci tam 
s rodinou vypadnout. 
Vypnu na chvíli od 
fotbalu a užiju si 
zimních radovánek 
s dětmi. Těším 
se na Vánoce se 
sněhem každý rok. Když 
bude sníh, budu spokojený já i děcka, pro-
tože si společně užijeme lyže a snowboard.“ 

Jarní ligová sezóna začne už v polo-
vině února, což pro diváky není nej-

příhodnější čas. Jak se s tím vyrovnáváte 
vy?
„Není to optimální, ale hraje se tak už mnoho 
let. Je dobře, že účastníci Gambrinus ligy mají 
povinnost mít vyhřívaná hřiště. Pro mě bylo 
nejhorší, když se hrálo na promrzlých hracích 
plochách, skoro jako na betonu, to hrozilo zra-
něním. Když jsou dnes hrací plochy vyhřívané, 
dá se hrát i když je teplota vzduchu pod nu-
lou. Na měkkém hřišti se dá nepřízeň počasí 
zvládnout.“

na VánoCe                se sněheM
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Houževnatou 
Duklu přehráli 
až po přestávce
Oboustranně ofenzivně laděný souboj FK Mladá 
Boleslav – FK Dukla Praha 3:1 rozhodla efektivita 
obrovského boleslavského tlaku ve druhém polo-
čase. V první boleslavské šanci Štohanzl napálil 
tyč, naopak pražský Lietava dal ve 20. minutě 
vedoucí gól. Těsně před přestávkou vyrovnal 
Chramosta. Druhý poločas sice začal hlavičkou 
Markoviče do boleslavského břevna, ale jinak se 
většinou odehrával na polovině Dukly. V 56. mi-
nutě se gólově prosadil Rolko a po sérii zmaře-
ných šancí tři body pojistil v předposlední minutě 
Kulič. „Za nepříznivého stavu mužstvo prokázalo 
vysokou intenzitu úsilí utkání otočit. Hráli jsme 
rychle a dynamicky,“ pochválil své svěřence tre-
nér Miroslav Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Dukle Praha: 
Miller - Janíček, Johana, Rolko, Šírl – Ščuk, 
Procházka – Zahustel (87. Kalina), Kulič (90. 
Wojnar), Štohanzl – Chramosta (81. Řezníček). 

Kvalitní duel  
s mistrem 
těsně prohráli
Utkání FC Viktoria Plzeň – FK Mladá 
Boleslav 3:2 rozhodla větší aktivita obhájce 
titulu v prvním poločase. Na gól plzeňského 
Bakoše ze 14. minuty odpověděl o deset 
minut později Procházka chytrým prove-
dením trestného kopu. Po půlhodině hry 
však nejprve Čišovský hlavičkoval do tyče, 
ve 34. minutě dal Bakoš druhý plzeňský 
gól po Horváthově břevnu a ve 37. minutě 
zvýšil reprezentant Jiráček na dvougólové 
vedení Plzně. Dva boleslavské góly sudí 
Bílek neuznal kvůli ofsajdům Chramosty v 
první a Rolka ve druhé půli. Johana snížil 
na rozdíl jednoho gólu až v poslední minutě 
velmi kvalitního utkání. „Plzeň byla lepší, ale 
zlobím se, že jsme byli rozhodčím znevý-
hodňováni,“ řekl bezprostředně po utkání 
trenér Miroslav Koubek.
Sestava FK Mladá Boleslav proti Plzni: Miller 
- Janíček, Rolko, Johana, Šírl – Kúdela (72. 
Wojnar), Procházka – Zahustel (66. Kysela),  
Kulič (82. Řezníček), Štohanzl - Chramosta. 
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FANDA BOLEK

Zase jeden rok se nachyluje ke konci. Jaký 
byl, si jistě každý zhodnotí podle svých osobních 
ambicí a podle vydařených či naopak nepovede-
ných soukromých událostí. 
A jaký byl fotbalově, záleží zase na klubové přízni.  
Boleslav poprvé v historii vyhrála jednu ze dvou 
tuzemských trofejí. Rok 2011 už navždy zůstane 
zapsán v klubových análech jako rok vítězství v 
národním poháru momentálně pojmenovaném 
Ondrášovka cup. Je potřeba si mimořádnost to-
hoto počinu připomínat, neboť není běžnou udá-
lostí pro žádný klub. Někdy mám pocit, že na 
povedené zápasy zapomínáme rychleji, než na 
nepovedené. A při tom by to mělo být obráceně. 
Pravda, mladoboleslavským fotbalistům se opa-
kovaně nevydařil předchozí ligový ročník, neboť 
podle představ vedení klubu i fanoušků bylo ko-
nečné páté místo za jejich očekáváním. A když 
účast v Evropské lize vybojovali výhrou pohárové 
trofeje, hned po prvním utkání předkola bylo ne-
čekaně brzo jasné, že letošní působení v evrop-
ském poháru bude nejkratší ze třech dosavad-
ních účastí. To bylo smutné vystřízlivění ze snění 
o evropských bitvách, jak je Boleslav zažila v 
podzimních sezónách 2006 a 2007. 
V prosinci si od fotbalu odpočineme, ale do-
vedu si představit, že mezi Vánoci a Silvestrem 
se už začneme těšit na novou sezónu. Zima je 
časem náročných tréninků, přípravných utkání a 
přesunů hráčů mezi kluby. V mladoboleslavském 
zákulisí je zdánlivý klid před průvanem, o kterém 
se každý půlrok spekuluje. Nový trenér Koubek 
při svém letním příchodu převratné změny hráč-
ského kádru nepožadoval. Po půlroce spolu-
práce s mužstvem však nejspíše nějaké rošády 
zvažuje. Snad to bude on, komu se podaří udržet 
formu mladoboleslavského týmu vyváženou po 
celou jarní sezónu. V minulých letech se to totiž 
jeho předchůdcům opakovaně nedařilo.
A při hodnocení zvolna končícího roku připomí-
nám, že pro fotbal český a tím pádem i ten bo-
leslavský je dobře, že se reprezentační tým pro-
bojoval na turnaj Euro 2012. Snad to pomůže k 
vylepšení jeho společenského uznání. Fotbal to 
totiž nemá v Česku snadné. Ovšem pravda je, 
že v Česku to má nesnadné kde kdo. Dokonce 
i Češi. Proto se radujme z každého povedeného 
zápasu.

 Váš fanda Bolek

Osmifinále Ondrášovka cupu: 

FK Mladá Boleslav – 
FC Viktoria Plzeň
Tuzemská pohárová soutěž Ondrášovka cup se s letoš-
ním rokem rozloučí nedohraným programem osmifinále, 
jehož úředními termíny byly středy 21. září a 19. říjen. 
V ty dny Mladá Boleslav nemohla hrát, neboť neměla 
soupeře. Vzešel z duelu třetího kola Sokolov – Plzeň 1:3, 
který se však hrál až v polovině listopadu kvůli nedo-
statku volných termínů účastníka Ligy mistrů Viktorie 
Plzeň. 
„V letošním roce už pohár s Plzní hrát nebudeme,“ řekl 
sportovní ředitel FK Mladá Boleslav Ladislav Minář. Jisté 
tak je pouze to, že se dva zápasy pohárového osmifi-
nále Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň uskuteční až v roce 
2012. V jakých konkrétních termínech to bude, upřesní 
představitelé kluby až budou znát přesný jarní program 
svých mužstev. 
Dosud známými účastníky čtvrtfinále, jehož úředními termíny jsou středy 4. a 11. dubna,  
je sedm klubů. Tři trojice soupeřů tvoří  Teplice – Slovan Liberec, Baník Ostrava – Sigma 
Olomouc, Dynamo České Budějovice – Baumit Jablonec. Sedmým účastníkem je Sparta 
Praha a ta čeká na lepšího z osmifinálové dvojice Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň.
Zbylým programem Ondrášovka cupu v roce 2012 je semifinále s prvním zápasem 25. dubna 
a odvetou 2. května a finálové vyvrcholení buď ve středu 16. května nebo v neděli 20. května. 
Obhájcem pohárové trofeje je FK Mladá Boleslav.
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Kalendář pro rok 2012 
pokřtíme v Bondy Centru
Křest oficiálního kalendáře FK Mladá Boleslav pro rok 2012 za přítomnosti prvoligo-
vých fotbalistů a jejich fanoušků se uskuteční ve středu 30. listopadu od 15 hodin v 
mladoboleslavském Bondy Centru.
Program bude uvádět hvězdný reportér TV Nova Tomáš Kraus. Křtícími kmotry fotba-
lového kalendáře budou Lucie Šilhánová, vítězka první ankety o nejlepšího sportovce 
Mladoboleslavska a v současnosti moderátorka radia Evropa 2, a Jakub Ludvík, fo-
tograf českých celebrit a autor snímků ve fotbalovém kalendáři.
Kromě křtění fotbalového kalendáře na rok 2012 se příznivci mladoboleslavského 
fotbalu můžou těšit na autogramiádu hráčů prvoligového kádru, případně na účast 
v turnaji fotbalu na playstationu o zajímavé ceny. Pro malé děti organizátoři akce 
připravili malování s fotbalovou tématikou.

Benefiční koncert 
pomůže nemocným 
dětem
FK Mladá Boleslav ve spolupráci s Římskokatolickou farností pořádá v ad-
ventním období tradiční benefiční koncert v kostele svatého Bartoloměje 
v Bakově nad Jizerou v úterý 6. prosince od 18 hodin za osobní účasti 
představitelů fotbalového klubu a hráčů i trenérů prvoligového mužstva. 
V bohatém kulturním programu vystoupí Bára Dufková, Hana Pecková, 
Hynek Tomm,
Dominika Hašková, Mako!Mako!, Elekroshock a Vlastimil Harapes. 
Hostitelem i průvodcem večera je místní farář a velký příznivec mladobole-
slavského fotbalu Jiří Veith.
Výtěžek koncertu bude věnován dětem upoutaným na invalidní vozík, sed-
mileté Elizabeth Kubíkové a třináctiletému Martinovi Třískovi.
Peníze získané při loňském benefičním koncertu také pomohly rodinám 
se zdravotně postiženými dětmi. „Z podpory FK Mladá Boleslav jsem byla 
nadšená, protože naše finanční situace nebyla dobrá a Daniel měl obrov-
skou radost z vánočních dárků, které dostal. A nejenom to, na koncert s 
fotbalisty se moc těšil. Každá podpora nemocnému udělá dobře,“ řekla 
paní Sedláková. „ Moc si vážím vedení FK Mladá Boleslav za to, co pro 
mou dceru Renátu udělalo. Nemocnému člověku se žije těžko a podpora 
k zakoupení zdravotní matrace a pomůcek k léčbě nám moc pomohla,“ 
uvedla paní Salayová.
Vstupenky na benefiční koncert v ceně 200,- Kč nabízejí v předprodeji 
fanshop FK Mladá Boleslav v areálu městského stadionu, Infocentrum 
města Mladá Boleslav, recepce rádia Jizera a prodejny Quelle v Bakově 
nad Jizerou a Kosmonosech.

Výběr talentovaných chlapců do fotbalové třídy
FK Mladá Boleslav společně s 9. základní školou zvanou Pastelka v Mladé 
Boleslavi pořádá výběr fotbalových nadějí pro první třídu sportovní akademie při 
této škole. Koná se ve středu 7. prosince od 16,30 hodin ve velké sportovní hale 
areálu školy.

Podrobnosti rodiče zájemců o přijetí do specializované fotbalové třídy zjistí u ře-
ditelky školy, kterou je Iva Kollinová na telefonních číslech 326 327 623 a 725 
857 462, nebo u organizačního pracovníka mládežnického úseku FK Mladá 
Boleslav Adriana Vizingra na telefonu 737 270 808 či vedoucího fotbalových pří-
pravek Tomáše Ulricha na telefonu 731 635 609. 
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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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Boleslavští fotbalisté v elitní Česká spořitelna 1. liga staršího do-
rostu uhájili sedm utkání v nepřerušené řadě neporazitelnost, ale 
remízy v Praze proti vršovickým Bohemians a doma proti Vysočině 
Jihlava považují za bodové ztráty. I tak jsou v ligové tabulce šestí. 
Obě remízy mrzely hráče i trenéra. „Většinu času utkání jsme měli 
lepší herní kvalitu, kterou jsme neproměnili ve větší počet gólů. 
Šancí jsme si vypracovali dost, ale je nutno respektovat soupeře, 
který vstřelil stejně gólů jako my,“ prohlásil se vztyčenou hlavou Jiří 
Saňák po nešťastné bodové ztrátě s Bohemians. „Přestože se nám 
nedařilo ideálně, chválím celý tým za přístup, pokoru a týmovost. 
Máme svoje přednosti, ale i slabiny, na kterých budeme neustále 
pracovat. Jsem hrdý na náš tým,“ řekl boleslavský kouč Jiří Saňák 
po domácí remíze s Jihlavou. 

V utkání Bohemians 1905 U19 - FK Mladá Boleslav U19 2:2 první 
boleslavský gól Eliáše sudí kvůli ofsajdu neuznal, ale v 7. minutě 
už trefa Nováka platila. Klokani po půlhodině vyrovnali. Pět minut 
po změně stran Horák vrátil Boleslavi vedení. Zvýraznit ho mohli 
Klobása, Eliáš, Mižič a Horák. Nestalo se a v poslední minutě 
Bohemians šťastně vyrovnali.
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Bohermians: Hankic – Geissler 
(46. Mižič), Rozsíval, Šimek, Hošťálek – Boček, Novák, Vraštil, Eliáš 
(90. Hůlka) - Horák, Mehanovič (46. Klobása). 

Pro duel FK Teplice U19 - FK Mladá Boleslav U19 1:3 postrádali 
Boleslavští Rozsívala, Tvrdého, Mižiče a Horáka, kteří byli nomino-
vání do juniorského týmu pro utkání ČFL s Kladnem. Přesto soupeře 
přehráli. První gól dal Klobása a druhý Eliáš. Třetí přidal Novák ve 
druhém poločase. Tepličtí snížili tři minuty před koncem z přísně 
nařízené penalty. 
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Teplicím: Hankic – Hošťálek, 
Hůlka, Šimek, Geissler – Novák, Klobása, Vraštil (37. Lukeš), Eliáš 
(90. Baster), Boček – Mehanovič (79. Láncz).

Ve střetnutí na umělé trávě FK Mladá Boleslav U19  – FC Vysočina 
Jihlava U19  0:0 nepadl ani jeden gól, přestože střeleckých příleži-
tostí měli především boleslavští dorostenci spousty. Ve druhém po-

ločase pustili Jihlavské přes půlící čáru jenom ojediněle. Šance pro-
marnili Vraštil, Klobása, Horák a Šimek v prvním, Mižič a Mehanovič 
ve druhém poločasu. 
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Jihlavě: Hankic – P. Tvrdý (67. 
Mižič), Šimek, Hůlka, Hošťálek – Novák, Vraštil – Eliáš, Klobása, 
Boček (90. Láncz) – Horák (69. Mehanovic).

1 SK Sigma Olomouc  16 13 1 2 61:20 40
2 FC Viktoria Plzeň 17 12 1 4 52:26 37
3 1. FC Slovácko 17 10 3 4 45:23 33
4 AC Sparta Praha 17 8 7 2 35:19 31
5 FC Hradec Králové 17 10 1 6 30:30 31
6 FK Mladá Boleslav 17 7 6 4 36:24 27
7 FC Baník Ostrava 17 7 5 5 36:27 26
8 SK Dynamo Č. Budějovice 16 6 7 3 24:19 25
9 FC Zbrojovka Brno 17 7 3 7 38:34 24

10 SK Slavia Praha 17 7 3 7 29:30 24
11 FC Hlučín  16 7 3 6 32:34 24
12 FC Vysočina Jihlava 16 6 1 9 37:38 19
13 FK Baník Most 16 5 2 9 24:44 17
14 Bohemians 1905 17 4 3 10 25:38 15
15 FC Zlín 17 2 7 8 15:41 13
16 FK Teplice 18 3 3 12 25:47 12
17 FK Pardubice 18 3 3 12 23:45 12
18 SFC Opava   16 3 3 10 19:47 12

Aktuální tabulka

starší dorost 
je v celostátní lize šestý
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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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lo 
6.

8.
20
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 | 1
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lo 
3.
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01
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.
ko

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 0:0

Slavia – Plzeň 2:1

Žižkov – Ostrava 0:3

Liberec – Č.Budějovice 4:0

Ml. Boleslav – Dukla 3:1

Příbram – Bohemians 1905 3:0

Teplice – Slovácko 2:1

Olomouc - Sparta 0:1 14
.ko

lo 
19

.1
1.

20
11

Bohemians – Sparta 0:4

Dukla – Teplice 0:0

Jablonec - Olomouc 2:0

Plzeň – Ml. Boleslav 3:2

Č.Budějovice – Žižkov 1:0

Ostrava – Příbram 0:2

Slovácko – Liberec 1:2

H.Králové - Slavia 1:1 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 14. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. AC Sparta Praha 14 12 0 2 29:10 36

2. FC Slovan Liberec 14 9 3 2 33:16 30

3. FC Viktoria Plzeň 14 8 3 3 33:19 27

4. FK Baumit Jablonec 14 8 2 4 34:12 26

5. FK Mladá Boleslav 14 7 4 3 24:15 25

6. 1. FK Příbram 14 7 0 7 24:26 21

7. FK Teplice 14 6 3 5 14:16 21

8. Dukla Praha 14 5 4 5 18:17 19

9. SK Slavia Praha 14 5 4 5 14:17 19

10. Bohemians 1905 14 5 4 5 11:21 19

11. 1. FC Slovácko 14 5 2 7 14:18 17

12. FC Hradec Králové 14 3 4 7 8:18 13

13. Dynamo České Budějovice 14 2 4 8 13:27 10

14. FC Baník Ostrava 14 2 2 10 12:27 8

15. FK Viktoria Žižkov 14 2 1 11 9:28 7

16. SK Sigma Olomouc (-9 b.) 14 3 6 5 15:18 6
20
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1. MFK Chrudim 16 13 3 0 29:9 42
2. FK AS Pardubice 16 9 3 4 32:20 30
3. Kunice 16 7 7 2 27:12 28
4. Ovčáry 16 8 2 6 32:24 26
5. Loko Vltavín 16 7 4 5 24:23 25
6. 1. FC Karlovy Vary 15 7 4 4 18:20 25
7. Domažlice 16 7 3 6 39:27 24
8. FK Mladá Boleslav B 16 7 3 6 32:22 24
9. SK Hlavice 16 6 3 7 22:23 21
10. Viktoria Plzeň B 16 6 3 7 30:32 21
11. FC Slovan Liberec B 16 7 0 9 22:29 21
12. Králův Dvůr 16 5 4 7 13:27 19
13. SK Roudnice nad Labem 15 5 3 7 32:27 18
14. SK Kladno 16 5 3 8 31:35 18
15. FC Písek 16 4 4 8 18:27 16
16. Česká Lípa 16 5 1 10 13:24 16
17. FC Chomutov 16 4 2 10 21:45 14
18. FK OEZ Letohrad 16 2 6 8 18:27 12

TABULKA ČFL 

Juniorům se v listopadu nedařilo

Juniorka ve třech listopadových mistrácích nevyhrála, dvakrát remizovala a jed-
nou prohrála. Ve velmi vyrovnané tabulce ČFL tak klesla z druhého na osmé místo. 
Poslední šanci na vítězství v tomto měsíci měla včera, kdy završila podzimní sezónu 
v Domažlicích. 

V zajímavém střetnutí FK Mladá Boleslav“B“ – SK Kladno 2:2 s nedávným účast-
níkem Gambrinus ligy dohrávali Boleslavští téměř celý druhý poločas bez přísně 
vyloučeného Martina Šťastného. Kladno od 37. minuty vedlo gólem Rady. Přesně 
po hodině hry vyrovnal Tvaroha z penalty nařízené za podražení Schuberta a v 87. 
minutě Honc dal vedoucí gól. V poslední minutě Kladno srovnalo z penalty, kterou 
proměnil Hajník. 
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Kladnu: Knobloch – Borovička, M.Šťastný, 
Zbrožek, Dimitrovski – Honc, Sedláček, Volf (46. Horák), Rozsíval (61. Dudka), 
Tvaroha - Schubert.  

Na hřišti neporaženého a ČFL vedoucího týmu se v utkání MFK Chrudim – FK Mladá 
Boleslav“B“ 1:0 hrál velmi kvalitní fotbal. Útočné akce i gólové šance se střídaly 
na obou stranách. Protože rozhodčí v 78. minutě neuznali Volfův gól kvůli ofsajdu, 
hrálo se devadesát minut bez úspěšného zakončení. Teprve v nastaveném čase 
chrudimský Radouš překonal výtečného Šedu a všechny body zůstaly v Chrudimi.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Chrudimi: Šeda – Kalina, Zbrožek, Borovička, 
Tvaroha – Sedláček, Ščuk (86. Honc) – Volf (81. Čech), Schubert, Synek – Řezníček. 

V duelu s nesmyslně brutálním soupeřem FK Mladá Boleslav „B“ – Loko Vltavín 
2:2 prohráli Boleslavští první poločas, kdy inkasovali ve 24. minutě od Fraňka a ve 
44. minutě od Předoty dva góly. Navíc Předota  ještě nastřelil břevno. Druhý poločas 
však patřil boleslavským hráčům. V 62. minutě se trefil Tvaroha a o deset minut 
později Dudka, který proměnil penaltu. Na vítězný gól zbývalo dost času, ale Synek 
se dvakrát neprosadil.
Sestava FK Mladá Boleslav„B“ proti Vltavínu: Knobloch – Kysela, Zbrožek, 
Dimitrovski, Kalina – Volf, Ščuk (41. Schubert), Tvaroha, Dudka – Řezníček  
(57. Sedláček), Synek.

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

YetiFresh_ad_210x297.indd   1 22.7.11   11:19


