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Všichni si uvědomujeme, že nastal čas si vlastní hráče vychovávat, 
než cizí do klubu nakupovat. V návaznosti na toto téma jsme nasta-
vili tréninkový a vzdělávací proces již od začínajících malých fotba-
listů. Pod jednotným vedením zkušených trenérů se zaměřujeme od 
těch nejmenších na správný pohybový a fotbalový růst. Od přípravek 
přes žákovskou kategorii až po dorostenecký věk se snažíme praco-
vat jednotně a v návaznosti, kde nedílnou součástí je zpětná vazba. 
Protože jedině tak se můžeme co nejefektivněji zlepšovat a posouvat 
správným směrem. Toto vše by jen stěží šlo bez kvalitních podmínek, 
kterými zde v Mladé Boleslavi disponujeme. Ať už jde o tréninkové či 
materiální zabezpečení, to vše je na vynikající úrovni a byla by velká 
škoda, kdybychom takového potenciálu nedokázali využít. Jedná se 
o lidský přístup trenérů ke svým svěřencům, kde ovšem musí fungo-
vat jasně daná pravidla. Každý trenér ví a zná, co v daném věku má 
naučit a přenáší to i na vlastní hráče správnou komunikací, proč se 
to mají naučit. Když to řeknu zjednodušeně, jedná se o osnovy, podle 
kterých je každá mládežnická kategorie rozdělena do tří oblastí. Věk 
přípravkový – žákovský – dorostenecký a v každé kategorii se v ná-
vaznosti hráči zdokonalují. Nejde jen o výchovu fotbalistů, ale přede-
vším také lidských osobností, kde si kluci nachází kamarády, zážitky 
a pokud, ať už z jakéhokoliv důvodu, se v pozdějším věku fotbalu na 
vrcholové úrovni věnovat nebudou, tak si odnesou hezké vzpomínky 
na dětství a dospívání. Proto je v nich potřeba budovat vzájemný re-
spekt, uznání a smysl pro fair-play za jakékoliv situace. Toto vše ne-
jde bez spolupracujících a obětavých rodičů, kteří podporují a pomá-
hají v rámci vymezených pravidel, co to jen jde. Nedílnou součástí je 
vzdělání, které je a mělo by být prvořadé v životě každého jedince. 
Díky FK Mladá Boleslav a 9. ZŠ Pastelka, kde spolupráce již několik 
let funguje, troufám si tvrdit na vynikající úrovni, k tomuto cíli míříme 
s každým žákem sportovní třídy, který je zároveň i hráčem našeho 
klubu. Přeji všem příjemné zážitky spojené s prvoligovým fotbalem  
v Mladé Boleslavi a v brzké budoucnosti s co největším počtem 
vlastních odchovanců v A týmu.

Tomáš Ulrich
Vedoucí trenér přípravek
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 23 0 175 0

Obránci
2 Petr Johana 1976 8 1 161 11
4 Adrian Rolko 1978 22 2 171 11
5 Tomáš Janíček 1982 20 0 155 5
6 Václav Kalina 1979 13 1 134 8
7 David Brunclík 1985 3 0 64 2

13 Vladimir Dimitrovski 1988 5 0 24 1
25 Radek Šírl 1981 19 0 82 4

Záložníci
3 Tomáš Fabián 1989 0 0 31 3

11 Ondřej Kúdela 1987 19 4 114 7
15 Jan Štohanzl 1985 19 0 134 11
17  Jasmin Ščuk 1990 14 2 17 2
18  Daniel Dudka 1990 1 0 5 0
20  Jan Kysela 1985 15 0 139 14
21 Ondřej Zahustel 1991 17 6 23 6
23 Martin Fillo 1986 16 0 106 20
30 Petr Wojnar 1989 11 1 31 1
33 Lukáš Opiela 1986 9 1 124 4

Útočníci
8 Ivo Táborský 1985 5 0 131 17
9 Jakub Mareš 1987 18 2 124 19

10 Marek Kulič 1975 19 6 360 87
14 Jan Bořil 1981 12 0 23 0
19 Jan Chramosta 1990 23 7 81 25
22 Jakub Synek 1990 2 0 2 0

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 Martin Šustr 1990 2 0 4 0
27 Zdeněk Zlámal 1985 18 0 90 0

Obránci
3 Pavel Dreksa 1989 4 0 46 3

12 Aleš Škerle 1982 21 0 175 1
13 Radim Kučera 1974 21 0 318 25
21 Michal Vepřek 1985 22 0 73 0
23 Tomáš Janotka 1982 19 0 145 15
24 Václav Koutný 1991 11 0 18 0
28 Martin Hála 1992 6 0 6 0

Záložníci
2 Petr Vavřík 1991 1 0 1 0
5 Jakub Podaný 1987 14 1 38 2
6 Radim Nepožitek 1988 2 0 9 0
8 Daniel Rossi Silva 1981 19 2 117 8

17 Tomáš Hořava 1988 15 2 105 10
20 Marek Heinz 1977 19 4 142 42
26 Martin Pospíšil 1991 6 0 8 0

Útočníci
7 Michal Ordoš 1983 7 2 153 35

11 Jan Schulmeister 1986 21 3 49 6
14 Adam Varadi 1985 23 5 191 37
15 Martin Jirouš 1986 6 0 20 0
16 Zdeněk Klesnil 1986 9 2 10 2
22 Jakub Petr 1990 16 2 86 13
25 Jan Navrátil 1990 19 3 57 10

Realizační tým:  Hlavní trenér Petr Uličný, asistent trenéra Martin Kotůlek, asistent trenéra Josef Mucha, 
trenér brankářů Tomáš Lovásik, vedoucí mužstva  Adam Košař, lékař Luděk Ordelt.

Číslo zpravodaje:
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SK Sigma Olomouc  

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Jak udržet víru ve vlastní schopnosti, jak 
nepolevit v herním nasazení, i když mo-
mentálně nepřináší výsledky, a hlavně jak 
probudit střelce? Těmi a mnoha dalšími 
souvisejícími otázkami si láme hlavu mla-
doboleslavský trenér Miroslav Koubek. 
Jeho svěřenci po vydařeném startu do mi-
strovské sezóny nedělají body a ztrácejí 
kontakt s nejlepší trojicí v ligové tabulce.

„Fotbal je o gólech. Přestali jsme je dávat a tak 
nastává v zápasech fotbalová klasika, že prohrajeme jediným gólem z brejku. Šance 
si vytváříme, ale neproměňujeme. Body nám nyní utíkají mezi prsty, jsou pro nás za-
kleté. Nic ale nebalíme. Chceme uhájit čtvrté místo a dosáhnout slušného sportov-
ního výsledku. I když se nám sen o Evropě vzdaluje.“

? S čím vyrukujete proti Olomouci?
„Nedali jsme gól tři soutěžní zápasy po sobě a tak věřím na zvyšující se pravděpodob-
nost změny. Doufám, že nastane právě dnes proti Olomouci.“

? Co považujete za charakteristické v herním projevu Olomouce, která je 
srovnatelným protivníkem s Teplicemi, i když hraje o záchranu přičiněním 
bodového odečtu?
„Viděl jsem vzájemný zápas Teplic s Olomoucí. Bylo to utkání vyrovnané, oba týmy 
jsou kvalitativně srovnatelné, ostatně jako celá naše liga. A byly tam pasáže, kdy byla 
Olomouc lepší. Především bych chtěl zdůraznit, že Olomouc vyhrála čtyři nula v Plzni. 
Přednosti má ve schopnosti rychlého protiútoku, střelecké disponovanosti určitých 
hráčů a dobrých standardkách, při nichž využívá vysokých postav. Olomouc je muž-
stvo, které má za Petra Uličného svůj styl, v němž se hráči soustřeďují na poctivou 
bojovnou práci, která patří k boji o záchranu.“

? Domácí prohra Boleslavi s Teplicemi byla nečekaná, ale k opravdo-
vým překvapením uplynulého kola patřily výhry Žižkova nad Bohemians  
a Příbrami na Spartě. Vnímáte podobné výsledky jako nepochopitelná se-
lhání, nebo jako potřebné koření ligy?
„Koření to určitě je. Přidává na napínavosti a zájmu o ligu. Ale je to zároveň důkaz, že 
ani jedno mužstvo nemá kvalitu, která by mu zaručovala, že má v lize něco jistého. 
Bylo to vidět i na Baníku, který prohrával nula tři, ale moc nechybělo, aby vyrovnal, 
neboť v závěru Plzeň mačkal jako citron. Před týdnem měly Teplice v Boleslavi v tu 
neděli jenom o něco více štěstí. Z jedné sporné penaltové situace daly gól, pak vystře-
lily jednou na branku z dálky a to bylo všechno. Jsou dobří obranáři a když má jejich 
brankář Grigar den, tak vychytá zápas. Ale i když jsou na vzestupu, neboť v týdnu 
před tím vyhrály v Liberci a dostaly se do semifinále poháru, přesto jsme ten zápas 
měli vyhrát.“

? Nepozorujete po sérii nepovedených zápasů u mužstva pokles morálky  
a chutě poprat se o co nejlepší umístění v lize?
„I když prožíváme horší období, tak přístup hráčů je naprosto v pořádku. Mužstvo je 
inteligentní a určitě pro ně čtvrté místo, které by bylo historicky třetím nejlepším umís-
těním Boleslavi v lize, není ztracené.“

? Jak vnímáte současnou atmosféru v hráčské kabině, je bojovná, odhod-
laná a nebo nervózní a frustrující?
„Je jasné, že když se nedaří, tak atmosféra v každém klubu houstne. Jiné to není ani v 
Boleslavi. Jsem trenér, který nemá zájem ji přihušťovat, snažím se klukům vypomoct. 
Ze zkušenosti vím, že je lepší kluky spíše pohladit, než ještě více zadupat. Jako jsem 
třeba podržel Honzu Chramostu, i když jsem třeba v tu chvíli pro někoho hloupý.“

Jednašedesátiletý Petr Uličný má pest-
rou minulost hráče i trenéra a náročnou 
současnost s úkolem zachránit Sigmu 
Olomouc v Gambrinus lize. V žákovském 
a dorosteneckém věku kopal v Kroměříži, 
potom postupně ve Spartě Praha (1969-
72), Plzni (1972-77) a Olomouci (1977-83). 
V trenérské pozici vystřídal dvanáct klubů. 
Působil v Uničově (1984-85), Olomouci 
(1985-89, 2003-06 a 2012), HFK Olomouci 
(2009-11), Havířově (1989-90), Zlíně 
(1990-94 a 2006), Brně (1994-96 a 2007-
08), Ostravě (1996-97), Plzni (1997-99), 
Žižkově (1999), Opavě (2000), Hradci Králové (2000-03), Ružomberku (2007).

? Jste spokojený se ziskem třinácti bodů v sedmi letos dosud odehraných 
zápasech?
„Spokojený člověk nemůže být nikdy, zvlášť když potřebuje body na záchranu co nej-
dříve. To znamená, že bychom byli rádi za víc bodů. Ale na druhou stranu jsme na tře-
tím místě v tabulce jarní části soutěže, získali jsme na všechny potenciálně ohrožené 
týmy nějaké body, takže z tohoto pohledu určitě jdeme správným směrem. Ovšem 
víme, že těch třináct bodů, co jsme uhráli, musíme ještě v těch následujících sedmi 
zápasech zopakovat. A pak budeme šťastní a zachránění.“

? Uklidňuje vás, že Olomouci k záchraně stačí vyhrát zbývající čtyři domácí 
zápasy s Příbramí, Bohemians, Jabloncem a Duklou?
„Ne doma, ale potřebujeme vyhrát čtyři zápasy. A pokusíme se už bodovat i v Mladé 
Boleslavi.

? Který z trenérů, jenž vás vedl, byl pro vaši vlastní trenérskou kariéru nej-
větší inspirací?
„Zažil jsem řadu osobností v mladém věku, ať už to byli trenéři Rubáš nebo Pospíchal. 
Ale největšími určitě byly dvě olomoucké celebrity Milan Máčala a Karel Brückner.“

? Necháváte se děním na hřišti unést, nebo máte emoce pod kontrolou  
a pokřikujete účelově?
„Určitě jsem emotivní trenér, křičím celý život. Hráče vlastně povzbuzuju nebo jim ra-
dím, vžívám se do jejich role. Jsem emotivní, komunikativní, nedokážu vůbec sedět na 
lavičce, musím stát. Není to účelové, je to vyloženě emotivní.“

? Na co se proti Boleslavi cítíte, když na jejím hřišti Olomouc vyhrála jenom 
jednou před sedmi lety a od podzimu 2004 v Boleslavi jen dvakrát remizovala?
„Jak už jsem řekl, rádi bychom uhráli bodový výsledek.“

? Na jaký fotbal v provedení olomouckého týmu se můžou těšit boleslavští 
diváci?
„To nevím, protože v současné době nehrajeme tak pěkný fotbal, jak bychom si 
všichni představovali. U nás je prioritou záchrana v lize, o kterou se většinou hraje bo-
jovností, nasazením, jednoduchostí. Určitě bychom chtěli podat pěkný bojovný výkon 
i s nějakým bodovým ziskem. Ale uvidíme, co nám dovolí velice kvalitní soupeř. Rádi 
bychom hráli dobrý, pěkný, kombinační a útočný fotbal s výbornou obrannou fází. Ale 
tohle nám moc nejde, víc tam musíme dávat nasazení, bojovnost a charakter hráčů, 
abychom body co nejvíce získávali.“

? Jakým vínem si připíjíte po vyhraném utkání a jakým splachujete hořkost 
z prohry?
„Asi víte, že jsem vinař. Můžu vám říct krásné značky, které mám doma. Jsou to vína 
přívlastková, s manželkou pijeme Chardonnay nebo Sauvignon pozdní sběr, piju bílé 
víno. A pokud prohrajeme, tak to jsem velmi velmi smutný a většinou si dám pivo se 
štamprlí slivovice.“

Uličný: Rádi bychom 
uhráli body

Koubek doufá ve 
změnu proti Olomouci

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Změny v kanceláři 
i v kabině
Po nezdařeném podzimu poznamenaném administrativním ode-
čtem devíti bodů šéfové SK Sigma Olomouc s přáním úspěšného 
boje o záchranu provedli změny ve vedení sportovního úseku. Do 
roku 2012 vstoupil klub s novým sportovním ředitelem Janem 
Gottwaldem a ten na post hlavního trenéra místo Zdeňka Psotky 
angažoval zkušeného Petra Uličného.
Do mužstva přišli Jakub Podaný a Martin Jirouš ze Sparty Praha. 
Z hostování se do olomoucké kabiny vrátili brankář Martin Blaha 
(Opava), Pavel Dreksa (Ostrava), Václav Tomeček (Brno), Martin 
Pospíšil (Třinec). Nejvěhlasnějším navrátilcem byl Michal Ordoš, 
jemuž se nevydařilo zcela podle představ angažmá v rakouském 
Kapfenbergu. 
Z Olomouce naopak odešli Tomáš Přikryl do Sparty Praha, Lukáš 
Bajer do kazašského Aktobe a Ondřej Murin do slovenské Nitry.

Olomoučtí to venku umí
Sigma Olomouc patří k týmům, které vozí ze soupeřových hřišť body. Z dvanácti venkovních střetnutí tři 
vyhrála, v pěti hrála nerozhodně a jenom čtyři prohrála při těsně pasivním skóre 13:15. To osmá nejlepší 
bilance ze všech účastníků Gambrinus ligy. Boleslav udělala na soupeřových hřištích jen o jeden bod více.
Na podzim 2011vyhrála jen v Českých Budějovicích 2:1. Remizovala na pražské Julisce s Duklou 0:0,  
v Praze na Žižkově 2:2, v Liberci 1:1 a v pražském Edenu s Bohemians 1:1. Prohrála v pražském Edenu se 
Slavií 0:1, v Příbrami vysoko 1:4 a v Jablonci 0:2.
Letos hrála venku třikrát a dokázala dvakrát vyhrát. V Uherském Hradišti se Slováckem těsně 1:0 a v Plzni 
senzačně vysoko 4:0. V Teplicích také vedla, ale nakonec podlehla 1:3.
Mladá Boleslav má čtvrtou nejlepší bilanci domácích zápasů v Gambrinus lize. Dosud jich hrála jedenáct a 
sedm vyhrála, dva remizovala a jen dva prohrála, naposledy před týdnem nešťastně z penalty s Teplicemi, 
při aktivním skóre 20:13. 

Bilance Boleslavi s Olomoucí v Gambrinus lize
podzim  2004  Mladá Boleslav – Olomouc  1:2 
jaro  2005 Olomouc – Mladá Boleslav  2:0  
podzim  2005 Olomouc – Mladá Boleslav  2:3 
jaro  2006 Mladá Boleslav – Olomouc  2:0 
podzim  2006  Mladá Boleslav – Olomouc  2:1 
podzim  2006  Olomouc – Mladá Boleslav  3:1 
podzim  2007  Olomouc – Mladá Boleslav  1:0 
podzim  2007  Mladá Boleslav – Olomouc  1:1 
podzim  2008  Mladá Boleslav – Olomouc  2:1 
jaro   2009 Olomouc – Mladá Boleslav  2:2 
podzim  2009  Mladá Boleslav – Olomouc  2:2 
jaro  2010 Olomouc – Mladá Boleslav 1:2 
podzim  2010  Olomouc – Mladá Boleslav  0:0 
jaro  2011 Mladá Boleslav – Olomouc  2:0 
podzim  2011  Olomouc – Mladá Boleslav  1:1 

Gólová pohroma 
hrozí od Petra
I když není v aktuálním ligovém ročníku Jakub Petr nejlepším 
střelcem Sigmy Olomouc, měli by si na tohoto dvaadvacetile-
tého útočníka dávat dnes zvláštní pozor mladoboleslavští obránci 
i brankář Miller. Na osobním kontě má třináct prvoligových gólů, 
ovšem tři z nich dal Mladé Boleslavi. Žádný jiný olomoucký hráč 
tolikrát boleslavského gólmana nepřekonal. Jakub Petr poprvé 
proti Boleslavi skóroval na podzim 2009, potom hned na jaře ná-
sledujícího roku a naposledy v loňském podzimu při remíze 1:1 na 
olomouckém trávníku. 
Z boleslavských hráčů se do olomoucké branky nejčastěji trefoval 
Radim Holub, dal ji tři góly, který však už Gambrinus ligu nehraje  
a v současnosti pomáhá Chrudimi vystřílet postup z třetí do druhé 
ligy.
Góly FK Mladá Boleslav 2011/12: 7 – Jan Chramosta, 6 - Ondřej 
Zahustel, 5 - Marek Kulič, 4 – Ondřej Kúdela, 2 – Jasmin Ščuk, 
Adrian Rolko, Václav Procházka (přestoupil do Plzně), 1 – Petr 
Wojnar, Kerem Bulut, Lukáš Opiela a Petr Johana. Boleslavi po-
mohli vlastními góly Kerbr (Slovácko) a Pospěch (Slavia).
Góly SK Sigma Olomouc 2011/12: 5 - Adam Varadi, 4 – Marek 
Heinz, 3 – Jan Schulmeister a Jan Navrátil, 2 – Jakub Petr, Tomáš 
Hořava, Daniel Rossi Silva, Zdeněk Klesnil, Michal Ordoš, 1 – Jakub 
Podaný.

S Olomoucí doma prohráli jen jednou, 
před sedmi lety
V dosavadních patnácti vzájemných střetech se z výhry radovala Boleslav šestkrát, Olomouc 
čtyřikrát a remízou skončilo pět utkání při celkovém skóre 21:19 ve prospěch Boleslavi. Jenom 
v jednom utkání, na podzim 2010 v Olomouci, nepadl ani jeden gól. Do té doby se fotbalisté činili 
tak, že drželi průměr tří vstřelených gólů na utkání. Boleslavští v uplynulých pěti letech s Olomoucí 
už v osmi zápasech neprohráli a doma neprohráli dlouhých sedm roků.

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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POLOČASOVÁ SOUTĚŽ
dnes s Vostrov Open Air Club

koncerty živých kapel • freestyle music party • středeční grilovačky
otevřený bar po celý týden (květen-září)
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Dnešní žákovský 
fotbal má lepší 
podmínky, 
tvrdí Vizingr

Mladoboleslavský fotbalový klub zasvěcuje 
nejkrásnější, nejpopulárnější a nejrozšířenější 
hře kluky od věku školních prvňáčků. 
Pro dokonalý přehled uveďme, že FK Mladá 
Boleslav má v dospělé kategorii prvoli-
gové áčko a třetiligové juniorské béčko. 
Dorostenecká družstva jsou čtyři (U16, U17, 
U18, U19). 
Čtyři žákovská družstva (U12, U13, U14, 
U15) hrají centrálně organizované soutěže.  
U třináctiletých a dvanáctiletých se od  tohoto 
ročníku 2011/12 nezveřejňují výsledky, neboť 
řídící orgán soutěží podle představ mládež-
nického úseku FAČR usiluje, aby malí fotba-
listé tohoto věku kopali do balonu pro radost 
ze hry a nikoliv pro bodový zisk do mistrovské 
tabulky.
„Myslím si, že hráči i trenéři si stejně vý-
sledky evidují a mají přehled, kdo kolikátý 
je a kdo kolik dal gólů. Vždyť je pro kaž-
dého fotbalistu zajímavé porovnávat se 
se soupeři. Výsledky v těchto kategoriích 
opravdu nejsou na prvním místě, ale není 
na škodu vědět, jak na tom soupeři jsou  
a o co jsme lepší nebo horší,“ řekl sedm-
atřicetiletý Adrian Vizingr, někdejší vynikající 
fotbalista, dnes organizační pracovník mládeže 
FK Mladá Boleslav, který je zároveň asistentem 

trenéra nejstaršího dorosteneckého družstva 
U19. 
U fotbalových žáků v FK Mladá Boleslav jsou 
dva profesionální trenéři, Milan Šíp vede druž-
stvo nejstarších žáků U15, a Tomáš Ulrich 
trénuje tým U12 a má na starosti i činnost 
šesti ročníků přípravek (U6, U7, U8, U9, U10  
a U11), které nejsou v žádné pravidelné sou-
těži, ale vedle tréninkové činnosti hrají přátel-
ská utkání a turnaje v minikopané. 
V Mladé Boleslav družstva minikopané na-
vazují na sportovní akademii při místní 9. ZŠ. 
„Pro fotbalově talentované chlapce je výho-
dou, když můžou chodit do specializované 
třídy sportovní akademie, se kterou naši 
trenéři spolupracují a někteří tam i dokonce 
působí,“ poznamenal Adrian Vizingr.
Jaká je výhoda začínat s fotbalem právě  
v FK Mladá Boleslav?
„V porovnání s kluby okolního regionu 
máme určitě kvalifikovanější trenéry, lepší 
tréninkové možnosti, podmínky, vybavení, 
zázemí a samozřejmě i větší perspektivu.“ 
Jaký je o fotbal zájem mezi dnešními kluky?
„Zájemců ubývá, děti mají více možností 
zábavy. Před dvaceti lety na fotbalový ná-
bor chodilo více než sto kluků, nebylo vý-
jimkou, že jich přišlo i sto čtyřicet. Když dě-

láme nábor, přihlásí se jen čtyřicet chlapců. 
A tím pádem je i kvalita výběru nižší.“ 
Vzpomenete si na své fotbalové začátky?
„Začal jsem v šesti letech tady v Mladé 
Boleslavi a dodnes si pamatuji, jak jsem byl 
na zdejším hřišti na náboru.“ 
Co vám fotbal dal a vzal?
„Celý dosavadní život jsem prožil s fotba-
lem, který mně hodně dal, a nevím, že by 
mně něco vzal. O jiný sport jsem nezavadil. 
Tím, že jsem začal v šesti letech, bral jsem 
fotbalové tréninky a zápasy jako radostnou 
povinnost. Byl jsem rád, že jsem s kama-
rády pohromadě v jednom družstvu.“
Závidíte dnešním malým a mladým fotbalistům 
něco?
„Vybavením  a podmínkami se současnost 
nedá srovnat s dobou, když jsem byl já fot-
balovým žákem. Všude jsou výhradně trav-
natá hřiště, žádná škvára, na které jsme 
my hráli hodně často. Dnes jsou na tom 
kluci lépe i vybavením. Vždyť já první ko-
žené kopačky dostal až v dorostu. Tehdejší  
a dnešní doba se nedají srovnávat.“
Jak se cítíte mezi dnešními mladými fotba-
listy?
„Jsem mezi mladými kluky rád, i když doba 
je hodně jiná.“ 
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NA CO 
PŘISPÍVÁME 
V ROCE 2012

Očkování
 až 300 Kč chřipka (do 65 let)

 až 300 Kč klíšťová encefalitida

 až 1000 Kč žloutenka typu A+B

 až 300 Kč meningokok

 až 1000 Kč pneumokokové 
infekce (do 5 let)

 až 1000 Kč rotavirové infekce 
(kojenci do 1 roku)

 až 5000 Kč lidské papillomaviry (HPV 
infekce 12 – 18 let) – netýká se pojištěnců, 
u kterých je očkování hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění

 až 700 Kč balíček ostatních očkování

Maminky a novorozenci
 až 1200 Kč pro maminku a novorozence

 kufřík plný CHICCO produktů

 roční úrazové pojištění 
pro novorozence zdarma

 až 600 Kč pro těhotné

Dárci krve
 až 600 Kč pro bezpříspěvkové 

dárce krve

 až 1500 Kč pro držitele Zlatého kříže

 až 10 000 Kč na ozdravný pobyt v ČR pro 
aktivní dárce kostní dřeně

 všichni dárci mají cestovní pojištění po dobu 
30 dní v roce zdarma.

Senioři 60+
 až 500 Kč na nákup permanentky do 

solné jeskyně u smluvních partnerů ZPŠ



1110

TáBorsKého nejvěTší 
Ivo Táborský patří k ostříleným členům prvoligového kádru 
FK Mladá Boleslav. A není to jenom proto, že za měsíc oslaví 
sedmadvacáté narozeniny, ale předřevším z množství fotba-
lových zkušeností, které v dosavadní kariéře posbíral.
Je odchovancem pražské Slavie, která jej posílala opakovaně 
na hostování do vršovických Bohemians (2003-04), Příbrami 
(podzim 2004) a Českých Budějovic (2005-07). Když se v létě 
2007 rozhodoval mezi Jabloncem a Boleslaví, přestoupil do 
FK Mladá Boleslav. První kontrakt podepsal začátkem čer-
vence 2007. Současný mu platí do konce června příštího 
roku.
Od počátku září do konce prosince 2011 hostoval ve Slovanu 
Bratislava. V zimě se vrátil do Mladé Boleslavi a nejprve pod-
stoupil operaci třísel, než začal s trénováním.
V české Gambrinus lize si připsal 131 startů, ve slovenské 
Corgoň lize 9 startů a v evropském po-
háru nastoupil do 12 utkání. Za 
Mladou Boleslav hrál v předkole 
a základní skupině Poháru UEFA 
na podzim 2007 v šesti zápasech 
(na hřišti švédského Elfsborgu dal 
i gól), v Evropské lize, nástupnické 
soutěži Poháru UEFA, na podzim 
2011 nastoupil v předkole dvakrát 
za Mladou Boleslav proti Larnace 
a potom ještě čtyřikrát v základní 
skupině za Slovan Bratislava.

Považujete se za zkušeného a ostříleného fotbalistu?
„Myslím si, že jsem zkušený, že jsem už něco odehrál  

a něco zažil u nás v první i druhé lize, ve slovenské lize i v Evropě. 
Od šestnácti let jsem byl v kádru pražské Slavie a tam jsem také 
něco prožil, i když bez zápasové praxe, ale trénoval jsem s hráči 
jako byli Kuka, Bejbl, Gedeon a od nich jsem něco odkoukal už 
tehdy.“

Současný ročník pro vás byl hodně dramatický, začal 
českou ligou, hrál jste Evropskou ligu proti Larnace  

v dresu Boleslavi, pokračoval slovenskou ligou a zápasy  
v základní skupině Evropské ligy za Slovan Bratislava a utr-
pěl zranění, ze kterého jste se přes zimu dostával. Pamatujete 
takovou sezónu?
„Bylo toho tentokrát opravdu dost. Začátek s Boleslaví jsem měl 
dobře našlápnutý, zdálo se, že budu hrát, ale potom se situace 
vyvinula, že jsem odešel do Bratislavy za vidinou základní sku-
piny Evropské ligy, což byla pro mě motivace a jak se ukázalo  
i obrovská zkušenost hrát proti soupeřům, které jsme měli ve sku-
pině. A také jsem poznal slovenskou ligu, o které si myslím, že má 
nižší úroveň než česká. Ale Slovan Bratislava by tady hrál určitě 
špičku. Zranění jsem měl už od finále českého poháru, které jsme 

s Boleslaví vyhráli. Tehdy mě začalo bolet, ale myslel 
jsem, že mám natažený břišní sval. 
Nějak mě to nelimitovalo ve výkonu, 
zápasy jsem hrál na sto procent, ale 
v závěru angažmá na Slovanu jsem si 
došel na vyšetření a lékař doporučil 
operační zákrok na třísle.“ 

Nyní už jste stoprocentně fit?
„Už jsem delší čas fit, dělám 

všechno naplno. Dělám všechno proto 
to, abych se dostal do sestavy, abych 
ukázal že jsem zdravý a pomohl týmu.“
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Jak jste se vlastně dostal do Bratislavy?
„Když jsme nevyhráli superpohár v Plzni 

a nepostoupili přes Larnaku, vypadl jsem z bole-
slavské sestavy. Šanci dostali jiní a nevypadalo to, 
že bych se do sestavy vrátil, i když trenér říkal, že 
mě nechce nikam pustit. Manažer Paska mně však 
zavolal, že mám možnost na podzim kopat v nej-
lepším slovenském týmu Evropskou 
ligu. Po uvážení jsem se rozhodl pro 
půlroční hostování.“

Bylo nebo nebylo to zahra-
niční angažmá?

„Zahraniční angažmá je asi silný 
výraz. Žiji v Praze a Bratislava 
jí je hodně podobná. Také jsem 
tam měl známé kamarády  
z Česka. S Kladrubským jsem 
hrál v Budějovicích, s Dosoudilem 
ve Slavii a přišel jsem tam  
s Hartigem, s nímž jsem se už také znal z dřívějška. 
Bylo zpestření, že jsem poznal, jak funguje fotbal 
na Slovensku. Slovan tam je něco jako tady Sparta, 
i když momentálně nemají svůj stadion a musejí 
hrát na Pasienkách, což není ideální pro hráče ani 
pro fanoušky. Co se týká přístupu k fotbalistům  
a zázemím, materiálním vybavením, ambicemi, 
složením hráčského i realizačního týmu mají nej-
lepší podmínky, jaké můžou na Slovensku mít.“

Vracel jste se do Mladé Boleslavi rád?
 „Ani jsem původně nechtěl z Boleslavi od-

cházet, mám to tady rád, jsem tady pátým rokem, 
všechno funguje, podmínky jsou dobré, mám ke 
zdejšímu týmu dobrý vztah. Těšil jsem se na kluky 
a na kabinu i na českou ligu.“

Vnímáte, že pro vaše ambice návratu 
do boleslavské sestavy je nyní příhodná 

doba, když se mužstvu výsledkově moc nedaří?
„Šlo by to, třeba to tak i dopadne, i když nevím, 
jaké má trenér úmysly. Uvidíme, jak to bude.“

Má současný mančaft na to, aby dnes 
proti Olomouci zlomil momentální černou 

sérii výsledků?
„Nic jiného nám všem nezbývá, než věřit. 
Samozřejmě víra nestačí, musíme se co nejlépe 
připravit v týdnu při trénincích a myslím si, že 
Olomouc porazíme. Klíčové bude získat sebevě-
domí, které jsme měli v prvních třech zápasech 
letošní sezóny, kdy nás těšilo, že jdeme na hřiště 
a věděli jsme, že vyhrajeme, dáme góly a  neležela 
na nás žádná deka. Kádr, co se týče fotbalových 
schopností, tady je výborný a postavení na čtvrté 
příčce není náhodné, jenom jsme přestali dávat 
góly.“

Co děláte v kabině proto to, aby jste se  
z krize dostali?

„Není nám to v kabině jedno, řešíme to. Jsme  

foTBalový zážITeK Byl
vyhraný česKý pohár
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z toho zklamaní, a nejen my, ale i trenéři a vedení 
klubu. Koukneme se na video a řekneme si, že ty 
chyby příště neuděláme. Mrzí mě, že nám někteří 
lidé nadávají. Dokážu se vžít do jejich situace, že 
když po týdnu práce jdou v neděli na fotbal, ne-
musí se jim všechno líbit, ale my přeci nechceme 
prohrávat, nezahazujeme šance schválně. Poslední 

zápasy jsme nechtěli prohrávat, chceme 
hrát evropský pohár, chceme vyhrá-
vat peníze. Když realitní makléř měsíc 
neprodá ani jeden byt, tak bude taky 
naštvaný, že si nic nevydělal, podobně 
to prožíváme i my, když nedáme góly  
a nevyhrajeme.“ 

Když z lavičky sledujete, jak 
spoluhráč běží sám na branku 

a zahodí jasnou šanci, co vám pro-
běhne hlavou?
„U Chramosty je jasně vidět, že není  
v pohodě. Je výborný fotbalista a zakon-

čovatel, umí se do šance dostat, a kdyby šel před 
měsícem dvakrát na branku, jako proti Teplicím, 
tak by z těch dvou šancí dal dva góly. Teď mu to 
tam nepadlo, z deseti možných řešení zvolil to 
jediné špatné. Nejen já vím, v jaké je situaci, ale  
i všichni ostatní spoluhráči chápou, že mu to ne-
jde. Až se zase dostane do laufu, bude dávat jeden 
gól za druhým. Je dost mladý, aby si s tím lámal 
hlavu. Je škoda, že neproměněné šance negativně 
ovlivnily výsledek utkání, ale těžko mu něco vyčí-
tat, protože pro nás hodně gólů dal. To není jenom  
o útočníkovi, ale i třeba o obránci či brankáři, kte-
rému uskočí míč. To nemá cenu si 
vyčítat, vyčítat si můžeme malé 
nasazení, nebo když neuděláme 
přesně to, co trenér řekne.“

Věříte v šanci Boleslavi 
porvat se ještě o přední 

umístění?
„Začátek jara se vyvíjel k tomu, 
že budeme bojovat o ty nevyšší 
příčky, neříkám, že zrovna o titul, 
ale v koutku i o něm jsem pře-
mýšlel, vždyť kvůli tomu přeci ten 
fotbal hrajeme. Nyní jsme přestali dávat góly, i když 
se nedá se říkat, že se nám nedaří, vždyť šance si 
vytváříme, ale bohužel neproměňujeme je. Čas od 
času na mančaft krize padne a záleží na nás, jak se 
z ní co nejrychleji dostaneme, aby nám vršek neu-
tekl úplně a sezónu nemuseli hodnotit negativně. 
Zápasů je ještě sedm, takže je ve hře dost bodů  
a soupeři hrají mezi sebou, vždyť máme doma 
Plzeň i Spartu. Určitě je stále o co hrát. Třeba se 
nám nepodaří třetí místo, ale pořád chceme každý 
zápas vyhrát kvůli sobě i kvůli lidem. Fotbal je naše 
práce, nikoho nebaví trénovat a prohrávat.“ 

Čeho ještě chcete ve fotbale dosáhnout, 
máte ještě sny a přání?

„Když jsme v loňském roce zvedli nad hlavu český 
pohár, tak to byl pro mě nejkrásnější pocit, co jsem 
v boleslavském dresu zažil. Vyhrát trofej s partou, 
jaká tady je, to je opravdu zážitek. Letos jsme  
k tomu měli zase nakročeno, bohužel to už nevyjde. 
Chtěl bych si s Boleslaví zahrát evropské poháry, 
udělat sérii dobrých výsledků, jako dělají nyní Plzeň 
a Liberec, kdy jim to tam padá, hrají atraktivní fot-
bal a kouká na ně celá republika. Evropské poháry 
jsou pro každého fotbalistu tím, co chce dosáhnout. 

A zahraniční angažmá taky. Nemyslím 
na další slovenské, ale třeba v Turecku, 
Rakousku, Německu, prostě bych si rád 
zkusil ještě nějakou jinou soutěž.“

Už jste přemýšlel, kam si poje-
dete po sezóně odpočinout?

„Zařizuji si byt, takže mám nyní starosti 
praktického druhu. Na Silvestra jsem byl 
s přítelkyní tři dny v Paříži a užili jsme si 
hodně. Celou Paříž jsem proťapkal, až mě 
nohy bolely. Bylo to opravdu super. Ale  
v létě o turistiku nestojím, pro mě je od-

počinek válení a vyhřívání u moře. Uvidíme, na co 
budu mít čas a chuť.“

Ivo Táborský
Narozen 10. května1985

Počet startů v Gambrinus lize  131
Počet gólů v Gambrinus lize 17
Počet startů v Corgoň lize           9
Počet gólů v Corgoň lize             1
Počet startů v Evropské lize     12
Počet gólů v Evropské lize         1
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MÓDNÍ 
GILOTINA 

HONEM DOMŮ 

JEŠTĚ SE MÁŠ CO UČIT
PROSTĚ ZA TŘI

CHYBĚL KOUSEK

HVĚZDA TÝMU

Tak tady máme dalších 12 krásných dlouhonohých žabiček  pro rok 2012 a musím říct, že se opravdu povedly.
Dokonce bych řekla, že vítězka je jednou z nejkrásnějších za poslední léta. Opravdu jim to moc sluší. 

No a co se týče naší boleslavské Andrejky, tak ta nám určitě udělala moc dobré jméno a myslím si, že o ní ještě uslyšíme. 
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FANDA BOLEK

Co jsem na světě, a že už to nějaký ten pátek 
bude, všiml jsem si spousta zajímavých a poučných 
věcí. Třeba i toho, že kdo umí něco mimořádného, 
činí tak v tiché a klidné soustředěnosti. Protože ví, že 
dobrá práce se podaří, když se člověk nerozptyluje 
okolními ruchy. A taky většina šikovných a schop-
ných nemá zapotřebí na sebe křiklavě upozorňovat. 
Lidé si jejich dílo najdou a užijí i bez humbuku. 
A zcela naopak je to s lidmi, kteří moc neumí, ne-
znají, nedovedou a tím pádem jsou na zapšklí na 
sebe, že se jim nedaří, i na druhé, kterým se právě 
daří. A čím jsou ničemnější a zbytečnější pro spo-
lečnost, tím jsou to větší halamové. Tím víc nadávají, 
křičí, pomlouvají, závidí a všemožně na sebe upozor-
ňují co možná nejhlasitějšími projevy, neboť žádným 
zdařilým dílem či mimořádnou schopností pozornost 
neupoutají. A představují si, že ječením upoutají po-
zornost a snad i něco zásadního změní. 
Halamy a kazisvěty potká člověk všude, kam v životě 
přijde. Fotbalový stadion není výjimkou. A dá rozum, 
že se nevyskytují na hrací ploše, nýbrž na tribuně. 
Obléknout se do trenýrek a dresu, vyrazit do jámy 
lvové proti stejně natrénovanému soupeři  a před 
přísnými zraky diváků se rvát s rozhodčím o šance 
na góly a body vyžaduje schopnosti a odolnosti, jež 
nejsou každému dané. Proto je dobrých fotbalistů 
málo a vynikajících ještě méně.  Mnohde jich nemají 
ani na jeden mančaft. Řekl bych, že Boleslav je na 
tom dobře v porovnání s jinými kluby.
Jsem toho mínění, že si boleslavský tým za-
slouží vstřícné domácí prostředí. A jestliže je pár je-
dinců opačného názoru, budiž jim přáno. Zaplatili si 
vstupné, nechť si řvou podle svého gusta, když se 
nestydí za své chování ani projevy neznalosti spor-
tovního dění. 
Účinný recept, jak takovým osobám překazit uspo-
kojení z výronu vlastní neschopnosti a závisti, má dvě 
složky. Hráči musí začít střílet góly a slušní diváci musí 
hlasitěji fandit. Zkusme to třeba právě dnes, zda to 
funguje.
  Váš fanda Bolek
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Bohemians 1905 – FK Mladá Boleslav
neděle 15. dubna, start 17,00 hodin 

Cena zájezdu 130 Kč, členové fan klubu 100 Kč
v ceně doprava Mladá Boleslav – Praha – 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 13. dubna 12,00 hodin
telefon: 777 313 404
e-mail: jan.pazout@centrum.cz
heslo Bohemians

JEDEME NA 
BohEMiANs 1905 !!
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Teplice rozhodly z penalty Smolné bylo utkání 23. kola Gambrinus ligy FK Mladá Boleslav 
– FK Teplice 0:1. Padl v něm jediný gól v poslední minutě polo-
času z přísně nařízené penalty. 
Ve chvíli, kdy byli aktéři i diváci smíření s tím, že první polovina 
střetnutí skončí bez gólu, získali Boleslavští výhodu trestného 
kopu hluboko na teplické polovině. Od postranní lajny ho rozehrál 
Brunclík, ale jeho centr doletěl pouze k prvnímu bránícímu hráči. 
Výhoda se rázem změnila v nevýhodu,  neboť Tepličtí centr za-
chytili a vyrazili do protiútoku. V jeho finále se už v boleslavském 
vápně chystal vystřelit Vůch, kterému míč skluzem zablokoval 
Kulič. K všeobecnému překvapení, pochopitelně s výjimkou tep-
lických hráčů a příznivců, rozhodčí Franěk situaci posoudil jako 
vhodnou k nařízení pokutového kopu. Ten proměnil Rosa.
Boleslavští zůstali bez bodu, protože neproměnili ani jednu šanci. 
Dvě největší měl Chramosta. První ve 13. minutě po Brunclíkově 
pasu a druhou v 52. minutě po Kuličově přihrávce. Ke gólu byli 
blízko také v 11. minutě Štohanzl po spolupráci s Chramostou, 
ve 35. minutě Kúdela po Kyselově autovém vhazování, v 61. mi-
nutě Kúdela po Marešově centru a v 80. minutě Kulič falšovaným 
centrem přímo z rohu. Teplice těsnou výhru šťastně uhájili, i když 
hráli od 54. minuty bez vyloučeného Zoubele. 
Sestava FK Mladá Boleslav proti Teplicím: Miller – Kysela, 
Rolko, Dimitrovski (68. Táborský), Janíček – Kúdela (82. Dudka), 
Brunclík – Fillo (46. Mareš), Kulič, Štohanzl – Chramosta.
Boleslavští do utkání proti Teplicím nastoupili oslabení. Chyběli 
disciplinárně potrestaní Ščuk (8 ŽK) s Kalinou (4 ŽK), zranění Šírl 
a Zahustel. „Situace obou mužstev byla podobná, obě se musela 
vypořádat s absencemi několika hráčů základní sestavy. Sám 
jsem byl zvědavý,  jak si mužstvo v utkání povede s hráči, kteří 
do ligy zasáhli málo nebo letos poprvé,“ řekl po utkání boleslav-
ský trenér Koubek. 
Pro dnešní utkání proti Sigmě Olomouc se do mužstva z potres-
taných vrátil jen Kalina, neboť Ščuk za osm napomínání dostal 
dvouzápasový trest. Ze zraněných by měl být schopný Šírl, na-
opak na tribuně zůstane stále Zahustel, jehož svalové obtíže vy-
žadují léčení ještě nejméně dva až tři týdny.

110 let fotbalu v Mladé Boleslavi

Trenér Koubek: Přehnaná náročnost diváků vadí
Když se před týdnem boleslavští fotbalisté marně snažili překonat teplického gólmana, 
plály vášně nejen na hřišti, ale i v hledišti. A v jednu chvíli se hodně jiskřilo mezi lavičkou 
domácího týmu a přilehlou tribunou. Až se trenér Miroslav Koubek neudržel a dal se do 
emotivní debaty s jedním z nejhlučnějších diváků. 
„V Boleslavi je specifické prostředí. Když se daří, berou to lidé za samozřejmost. 
Ale ke sportu patří, že se taky někdy nedaří. Potom je potřeba rozlišit, zda se ne-
daří z lajdáctví, šlendriánu, lehkomyslnosti a nedostatečného nasazení mužstva, 
nebo zda se nedaří, přestože se mužstvo snaží a bojuje, ovšem okolnosti na hřišti 
jsou proti, jako se například nedaří proměňovat šance, pískají se penalty proti  
a nepískají se penalty pro. Mám pocit, že boleslavský divák při své kritičnosti 
a náročnosti to nedokáže rozpoznat. A to mě mrzí. Přeci když jsem fanoušek 
mužstva a vidím, že má snahu a nefláká se, tak bych ho měl podpořit. Přehnaná 
vysoká náročnost mně vadí. Přeci nejsme Barcelona, to si nikdo snad nemůže 
myslet. Když se na hráče, který je v reprezentaci, útočí, že nedal šanci a že kvůli 
tomu je na vystřídání, tak v tu chvíli jsem se ho zastal, protože to bylo diváků ne-
objektivní. Honza Chramosta tady vykonal hodně dobrého a věřím, že ještě hodně 
dobrého udělá. A lidi ho zase začnou plácat po ramenou. Věřím, že jsou tady  
i dobří a objektivní fandové, kteří si uvědomují, že v sezóně jsou zápasy, kdy se 
daří víc a kdy se naopak daří míň,“ zamyslel se nad atmosférou v mladoboleslav-
ském fotbalovém hledišti trenér Miroslav Koubek. 
„Lidem názor neberu, mají na něho nárok. A není na škodu, když divák zná názor 
trenéra. Výměnu názorů nepovažuji za něco, co by bylo proti něčemu. Proto jsem 
si v průběhu utkání s Teplicemi s největším křiklounem podiskutoval, zdejší pro-
středí s blízkými tribunami to dovoluje. Ať si mé názory přebere, možná pro něhu 
budu ještě větší hlupák, když uslyší mé názory, možná se zamyslí a uzná, že jsme 
to v uplynulých dnech neměli úplně jednoduché s vykartovanými a zraněnými 
hráči,“ dodal mladoboleslavský trenér. 



Kustod je slovo pocházející z latiny, v níž 
znamená strážce či opatrovník. Převedeno 
do sportovní hantýrky se jedná o člověka, 
jenž stráží a opatruje výstroj sportovců. 
„Starám se o všechno, co hráči potřebují 
na tréninky a zápasy. Kromě kopaček, ty 
si ošetřuje každý fotbalista sám,“ upřes-
nil pětačtyřicetiletý Pavel Uhlíř, jenž je kus-
todem mladoboleslavského prvoligového 
mužstva od roku 2005.
Kdo by mu záviděl, že s fotbalisty cestuje 
nejen po republice, ale i za její hranice, toho 

Pavel Uhlíř zaskočí nečekaným přiznáním: „Létání letadlem mně vadí, bolí mě v něm hlava.“ 
Takže moc netoužíte, aby se mužstvo probojovalo do evropského poháru? „To zase ano, 
kvůli tomu něco vydržím.“
K přepravě k ligovým zápasům po České republice používá klubovou škodovku, do které narovná 
všechno potřebné. „V kabině jsem minimálně tři hodiny před výkopem. Připravím hráčům 
oblečení na rozcvičení i na mistrovský zápas, náhradníkům v zimě teplé oblečení. Ve spo-
lupráci s masérem nachystáme také předzápasové občerstvení, na které jsou hráči zvyklí.“ 
Pro každého fotbalistu vozí dvě sady dresů, aby se mohl převléknout, kdyby ho roztrhl nebo po-
třísnil krví. „Někteří se o přestávce převlékají do suchého trika, někteří odehrají celé utkání 
v jednom. Někdo hraje i v zimě s krátkými rukávy, jiný vyžaduje i v teplých dnech dlouhé 
rukávy,“ naznačuje kustod, že mezi hráči jsou rozdíly v požadavcích. Žádný však nepřerůstá  
v primadonské chování. 
„S hráči jsem kamarád, všichni si bez rozdílu věku tykáme, nikdo se nad nikoho nepo-
vyšuje ani se před nikým neponižuje.“ K dobré atmosféře ve sportovní partě patří hecování  
a tomu se Pavel Uhlíř nebrání. „Vždycky je důvod k nějakému hecování nebo vyprovokování 

sázky. Když se třeba nedaří, tak vymýšlíme, zda by nepomohla změna dresů. Momentálně s 
brankářem Millerem zkoušíme, v čem by konečně vychytal jarní nulu, ale pořád nemůžeme 
najít ten neprůstřelný dres.“
FK Mladá Boleslav má několik variant oblečení od firmy Nike. Pro ligová utkání doma je to mod-
robíle pruhovaný dres, který využívá i venku, když to umožní oblečení soupeře, jinak pro venkovní 
ligová utkání má dresy červené. Pro letošní jarní sezónu existuje ještě slavnostní varianta bílých 
dresů se zlatými čísly, která připomíná 110. výročí existence klubu.
Na začátku loňské podzimní sezóny klub objednal speciálně pro evropské poháry dresy bílé na 
domácí a s vínově-černou kombinací pro venkovní utkání.
Kdo, kdy a jak rozhodne o barvě dresů pro konkrétní zápas?
„Před zahájením ligové sezóny klub nahlásí na svaz barevné provedení dresů, ve kterých 
hodlá hrát před svými fanoušky a tuto variantu musí dodržovat. Měnit se může každý 
půlrok. Na utkání venku vybírám takové dresy, aby byly snadno odlišné od těch, které má 
soupeř nahlášené pro svá domácí utkání. Před výkopem ještě rozhodčí posuzuje, zda je do-
statečně barevně odlišný dres brankáře. Pro jistotu vozím na každé utkání tři varianty bran-
kářského oblečení. Jenom výjimečně sebou vezu i pro hráče dvě barevné varianty, když si 
nejsem jistý posouzením soupeřových dresů a nechal bych rozhodnutí na rozhodčím. Ale to 
se mi stalo snad jenom jednou.“
K zajímavé činnosti kustoda patří shromažďování klubových vlaječek a dresů soupeřů. „Vlaječek 
mám už nejméně sto a dresů několik desítek. Od ligových i zahraničních soupeřů a také od 
boleslavských hráčů, kteří byli v reprezentaci, nebo v nějakém zahraničním klubu. Zatím 
marně dlouhé roky čekám na dres vítěze Gambrinus ligy v boleslavských barvách.“ 
Když je fotbalová sezóna v plném běhu, nemají na nic čas hráči ani jejich kustod. Od fot-
balu si odpočinou jen měsíc v zimě a měsíc v létě. „Ve fotbalových přestávkách si chodím 
v prosinci zahrát tenis a v létě jezdím na horském kole. Občas se přihlásím do nějakého 
veřejného závodu, letos se chystám na Krále Šumavy, což je na konci května závod na sto 
kilometrů. Těším se.“ 
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Kustod Pavel Uhlíř je s hráči kamarád 
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V úterý  8. května od 9 hodin se v areálu Městského 
stadionu v Mladé Boleslavi uskuteční turnaj fotbalových 
nadějí za účasti deseti družstev s hráči narozenými po 
1. lednu 2001. Ve dvou základních skupinách se soupeři 
střetnou každý s každým a podle vybojovaného pořadí ve 
skupinách budou pokračovat v nadstavbových duelech  
o konečné turnajové umístění. 

Všichni zúčastnění malí fotbalisté obdrží vstupenky na zá-
věrečné utkání Gambrinus ligy ročníku 2011/12 FK Mladá 
Boleslav – FK Baumit Jablonec. Vítězné družstvo získá pu-
tovní prezidentský pohár a hráči družstev na prvních třech 
místech medaile a věcné ceny od sportovní firmy Nike. 
Zvláštní ocenění  dostanou nejlepší hráč, nejlepší brankář, 
nejproduktivnější střelec, nejsympatičtější fotbalista a nej-
mladší účastník turnaje.

ŠKO-ENERGO CUP 2012
VII. ročník turnaje fotbalových nadějí o pohár prezidenta FK Mladá Boleslav

Skupina  A:                                                            Skupina B:
FK Dobrovice                                                  SK Karbo Benátky nad Jizerou
Dolnobousovský SK                                                       SK Bakov nad Jizerou
SK Kosmonosy                                                     SK Bělá pod Bezdězem
FK Krnsko                                                       TJ Luštěnice
TJ Sokol Chotětov                                                     FK Zdětín

Sled zápasů ve skupinách :
09.00    FK Dobrovice – Dolnobousovský SK SK Karbo Benátky n.J. – SK Bakov n.J.
09.23 SK Kosmonosy – FK Krnsko SK Bělá p.B. – TJ Luštěnice
09.45 TJ Sokol Chotětov – FK Dobrovice FK Zdětín – SK Karbo Benátky n.J.
10.07 Dolnobousovský SK – SK Kosmonosy SK Bakov n.J. – SK Bělá p.B.
10.29 FK Krnsko – TJ Sokol Chotětov TJ Luštěnice – FK Zdětín
10.51 FK Dobrovice – SK Kosmonosy SK Karbo Benátky n.J. – SK Bělá p.B.
11.13 Dolnobousovský SK – FK Krnsko SK Bakov n.J. – TJ Luštěnice
11.35 SK Kosmonosy – TJ Sokol Chotětov SK Bělá p.B. – FK Zdětín
11.57 FK Dobrovice – FK Krnsko SK Karbo Benátky n.J. – TJ Luštěnice
12.19 TJ Sokol Chotětov – Dolnobousovský SK FK Zdětín – SK Bakov n.J.     

Utkání o umístění: 

13.00 zápas 1A  3. skupina A – 4. skupina B  zápas 1B  3. skupina B – 4. skupina A   
13.27 zápas 2A  1. skupina A – 2. skupina B  zápas 2B  1. skupina B – 2. skupina A
13.54 5. skupina A – 5.skupina B poražený zápasu 1A – poražený zápasu 1B                                                            
 (o 9.-10. místo)  (o 7.-8. místo)
14.21 vítěz zápasu 1A – vítěz zápasu 1B poražený zápasu 2A – poražený zápasu 2B                
 (o 5.-6. místo) (o 3.-4. místo)
14.48 finálový zápas 
15.15 vyhlášení výsledků a předání cen

Hrací doba 2x10 minut, 
minutová poločasová přestávka, 
dvouminutová přestávka mezi jednotlivými zápasy.

Kontaktní osoba  Michal Doležal, sekretariát FK Mladá Boleslav o.s.
  tel. 326 910 960, fax: 326 910 961, mobil 737 270 827
  e-mail : michal.dolezal@fkmb.cz           

Rozlosování VII. ročníku turnaje fotbalových nadějí ŠKO-ENERGO CUP 2012 
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Boleslavští dorostenci FK Mladá Boleslav U19 sehráli dvě mistrovská 
utkání v netradičních dnech. V pátek 30. března hráli ve Vítkovicích 
s FC Baník Ostrava a v úterý 3. dubna doma proti FC Viktoria Plzeň. 

Utkání téměř sousedů v ligové tabulce FC Baník Ostrava U19 - FK 
Mladá Boleslav U19 2:1 začali lépe boleslavští dorostenci. Úvodní 
herní aktivitu přetavili ve 32. minutě ve vedoucí gól, když Geisslerův 
pas za soupeřovou obranou zpracoval a přesnou koncovkou završil 
Mehanovič. O pět minut později byl blízko dalšímu gólu v ostravské 
síti Horák, ale gólman v poslední chvíli pohromu odvrátil. Pár minut 
před přestávkou vyrovnal Staška. Krátce po změně stran neuznali 
sudí gól Mehanovičovi kvůli ofsajdu a v 59. minutě ostravský Juranek 
dokonal obrat ve vývoji zápasu. Z boleslavských šancí Mehanoviče, 
Nováka, Láncze a Hošťálka se vyrovnání neurodilo. „Prohra nás mrzí 
o to víc, že jsme odehráli velice dobré utkání,“ povzdechl si boleslav-
ský trenér Jiří Saňák. 
Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Ostravě: Hankič – Geissler, 
Hošťálek, Vraštil,  Křapka (63. Kocourek) – Novák, Láncz - Horák (63. 
Tvrzník), Mehanović, Eliáš (83. Fidrich) - Klobása (7. Boček).

Ve střetnutí FK Mladá Boleslav U19  – FC Viktoria Plzeň U19 3:1 (2:0) 
udrželi Boleslavští na uzdě druhou nejproduktivnější ofenzívu do-
rostenecké ligy a zaslouženě vyhráli. Po nervózním a upachtěném 
začátku ve 26. minutě nastřelil Vraštil tyč plzeňské branky a o dvě 
minuty později povedený boleslavský útok gólově zúročil Klobása 
hlavou. Ve 38. minutě Mehanovič elegantně obešel beka a z úhlu 
mazaně obstřelil gólmana Brycha ranou ke vzdálenější tyči. Plzeňští 
krátce po změně stran Hvězdou snížili na rozdíl jediného gólu. Ve dru-
hém poločase se hrál oboustranně útočný a kvalitní fotbal. Pro bole-
slavskou výhru byla rozhodující 65. minuta. Nejprve Tvrdý nastřelil 
tyč plzeňské branky. Odražený míč získali Boleslavští a z Eliášovy 
přesné přihrávky přesně do branky zamířil Boček. „I přes komplikaci 
na začátku druhé části jsme zaslouženě potvrdili naše vítězství,“ ra-
doval se boleslavský trenér Jiří Saňák.  

venku prohráli, 
doma vyhráli, 
i když pokaždé hráli dobře

AKTUáLNí TABULKA DOROSTU

1.  SK Sigma Olomouc  23  20  1  2  83:25  61 
2.  AC Sparta Praha  23  12  8  3  52:26  44 
3.  1. FC Slovácko  23  11  5  7  55:35  38 
4.  FC Viktoria Plzeň  24  12  2  10  59:47  38 
5.  SK Dynamo Č. Budějovice 23 10 8  5  42:30  38 
6.  FC Baník Ostrava  23  10  7  6  48:35  37 
7. FK Mladá Boleslav 24 10 6 8 48:36 36
8.  SK Slavia Praha  23  10  4  9  45:39  34 
9.  FC Hradec Králové  21  11  1  9  33:41  34 
10.  FC Zbrojovka Brno  23  10  3  10  53:46  33 
11.  FC Hlučín  23  9  4  10  45:53  31 
12.  FK Baník Most  23  8  3  12  34:64  27 
13.  FC Vysočina Jihlava  22  8  2  12  45:46  26 
14.  Bohemians 1905  23  7  5  11  38:44  26 
15.  FK Teplice  23  5  5  13  31:51  20 
16.  FK Pardubice  22  5  3  14  25:48  18 
17.  SFC Opava  23  5  3  15  27:69  18 
18.  FC Zlín  21  3  8  10  19:47  17

Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Plzni: Hankic – Geissler, 
Miroslav Hošťálek, Hůlka, Tvrdý – Vraštil, Novák – Mehanovič 
(90. Křapka), Fidrich (53. Boček), Eliáš (74. Mižič) – Klobása (87. 
Tvrzník). 

V mistrovském programu pokračují dorostenci až v sobotu  
14. dubna, kdy jedou do Českých Budějovic. Doma o ligové body 
hrají v pátek 20. dubna od 14,30 hodin proti SK Slavia Praha.
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Slavia – Bohemians 1905 0:2

Olomouc – Dukla   0:0

Ml. Boleslav – Jablonec 0:0

Sparta – Č.Budějovice 4:2

Teplice – Ostrava 4:3

Příbram – Slovácko 3:2

Liberec – Plzeň 2:2

Žižkov – H.Králové 0:1

GAMBRINUS LIGA 2011/2012
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Plzeň – Bohemians 1905 4:1 1:2

Č.Budějovice – Dukla 3:2 2:4

Slavia – Liberec 1:3 1:2

Žižkov – Příbram 1:2 1:2

H.Králové – Teplice 3:2 3:0

Slovácko –  Ml. Boleslav 1:0 0:1

Ostrava –  Olomouc 0:0 0:3

Jablonec - Sparta 2:4 1:2 17
.ko

lo 
19
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| 3
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lo 
13
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1

Bohemians 1905 – Jablonec 1:2 0:5

Ml. Boleslav –  Ostrava 2:1 4:1

Olomouc – Č.Budějovice 0:0 2:1

Sparta – Slovácko 1:0 2:0

Teplice – Plzeň 3:4 0:2

Liberec – H.Králové 3:1 3:0

Příbram – Slavia 0:0 1:3

Dukla - Žižkov 3:0 0:1 18
.ko

lo 
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Č.Budějovice – Bohemians 1905 3:1 1:2

Žižkov – Ml. Boleslav 1:2 0:2

Plzeň – Dukla 1:1 4:2

Ostrava – Jablonec 2:2 0:4

Liberec – Příbram 2:0 3:2

Slavia – Teplice 0:0 0:0

Slovácko – Olomouc 0:1 1:1

H.Králové – Sparta 1:0 0:1 19
.ko

lo 
3.

3.
20
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1

Jablonec - Č.Budějovice 1:1 5:1

Ml. Boleslav – Slavia 3:2 1:1

Bohemians 1905 – Ostrava 0:1 1:0

Dukla – Slovácko 2:0 0:1

Sparta – Plzeň 1:3 2:0

Příbram – H.Králové 0:0 1:0

Olomouc – Žižkov 2:1 2:2

Teplice - Liberec 1:0 2:0
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Žižkov – Sparta 0:2 1:4

Plzeň - Olomouc 0:4 3:2

Liberec – Ml. Boleslav 2:1 4:1

Příbram – Teplice 0:0 1:2

Ostrava – Č.Budějovice 1:1 0:0

Slavia – Jablonec 0:0 0:4

H.Králové – Dukla 0:2 0:4

Slovácko - Bohemians 1905 3:2 1:1 21
.ko

lo 
17
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Ml. Boleslav – Příbram 2:2 0:2

Sparta – Ostrava 2:0 2:0

Č.Budějovice – Slovácko 2:2 0:2

Jablonec – Plzeň 0:2 2:4

Bohemians 1905 – H.Králové 0:0 0:2

Dukla – Slavia 0:0 0:0

Teplice – Žižkov 0:0 1:0

Olomouc -  Liberec 2:4 1:1 22
.ko

lo 
24
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Liberec – Bohemians 1905 3:0 1:1

Příbram - Dukla 2:2 1:2

H.Králové – Ml. Boleslav 2:0 1:1

Žižkov – Jablonec 4:2 1:3

Plzeň – Č.Budějovice 4:0 0:0

Slovácko – Ostrava 1:0 1:0

Teplice – Olomouc 3:1 0:1

Slavia - Sparta 1:1 0:3 23
.ko

lo 
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Jablonec – Slovácko 1:0 0:1

Ostrava – Plzeň 2:3 1:1

Č.Budějovice – H.Králové 1:0 0:0

Olomouc - Slavia 1:0 0:1

Ml. Boleslav – Teplice 0:1 3:1

Bohemians 1905 – Žižkov 1:2 1:0

Dukla – Liberec 1:2 2:1

Sparta – Příbram 0:2 3:0
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Ml.Boleslav – Olomouc 1:1

Liberec – Sparta 3:0

Dukla – Bohemians 1905 0:0

Příbram – Jablonec 1:5

Teplice – Č.Budějovice 1:1

H.Králové – Ostrava 0:1

Plzeň – Slovácko 3:1

Slavia – Žižkov 0:1 25
.ko

lo 
13
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20
11 Jablonec – Dukla 3:1

Žižkov – Plzeň 1:4

Slovácko – H.Králové 1:0

Č.Budějovice – Slavia 0:2

Bohemians 1905 –  Ml. Boleslav 0:2

Ostrava – Liberec 2:3

Olomouc – Příbram 1:4

Sparta – Teplice 1:0 26
.ko

lo 
21
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lo 
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.1
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20
11 Ml. Boleslav – Sparta 3:0

Olomouc – Bohemians 1905 1:1

Teplice – Jablonec 1:0

Příbram – Č.Budějovice 1:4

Dukla – Ostrava 2:1

Slavia – Slovácko 3:1

H.Králové – Plzeň 0:5

Liberec – Žižkov 4:1 27
.ko
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1 Jablonec – H.Králové 0:0

Plzeň – Slavia 1:2

Ostrava – Žižkov 3:0

Č.Budějovice – Liberec 0:4

Dukla – Ml. Boleslav 1:3

Bohemians 1905 – Příbram 0:3

Slovácko – Teplice 1:2

Sparta – Olomouc 1:0

28
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Sparta – Bohemians 4:0

Teplice – Dukla 0:0

Olomouc - Jablonec 0:2

Ml. Boleslav – Plzeň 2:3

Žižkov – Č.Budějovice 0:1

Příbram – Ostrava 2:0

Liberec – Slovácko 2:1

Slavia – H.Králové 1:1 29
.ko

lo 
9.

5.
20
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5.
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26
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20
11

Ostrava – Slavia 0:0

Slovácko – Žižkov 1:0

Jablonec – Liberec 2:2

Plzeň - Příbram 1:2

Č.Budějovice – Ml. Boleslav 1:3

Bohemians 1905 – Teplice 0:2

H.Králové – Olomouc 2:0

Dukla – Sparta 0:0

GAMBRINUS LIGA PO 23. KOLE

Mužstvo Z V R P S B

1. FC Slovan Liberec 23 16 4 3 54:25 52

2. AC Sparta Praha 23 16 2 5 40:19 50

3. FC Viktoria Plzeň 23 14 4 5 55:33 46

4. FK Mladá Boleslav 23 11 5 7 37:28 38

5. FK Baumit Jablonec 23 10 6 7 46:28 36

6. FK Teplice 23 10 6 7 26:24 36

7. 1. FK Příbram 23 10 5 8 34:34 35

8. Dukla Praha 23 8 8 7 31:25 32

9. 1. FC Slovácko 23 9 3 11 22:27 30

10. FC Hradec Králové 23 7 6 10 17:26 27

11. SK Slavia Praha 23 5 10 8 18:25 25

12. Dynamo České Budějovice 23 5 8 10 25:41 23

13. SK Sigma Olomouc (-9 b.) 23 7 8 8 26:28 20

14. Bohemians 1905 23 5 5 13 17:41 20

15. FC Baník Ostrava 23 3 6 14 19:38 15

16. FK Viktoria Žižkov 23 4 2 17 18:43 14

20 110 let fotbalu v Mladé Boleslavi
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Prohráli doma 
s kandidátem postupu do II. ligy

Ve střetnutí s druhým nejlepším týmem třetiligového pořadí FK Mladá Boleslav“B“ – FK 
Pardubice 1:3 byli sice Pardubičtí od první minuty sebevědomější a aktivnější, avšak od 
13. minuty vedli Boleslavští. Táborský od levé lajny přihrál Synkovi a ten na hranici vápna 
přiťuknul Wojnarovi, který si kličkou připravil palebnou pozici a po zemi se trefil k pravé 
tyči. Pardubičtí do přestávky skóre otočili. Nejprve v 25. minutě svižnou akci z levého křídla 
úspěšně zakončil Petrus a ten samý hráč v předposlední minutě poločasu obral o míč 
brankáře Knoblocha, jenž školácky otálel s odkopem, a snadno skóroval do opuštěné 
branky. Pardubickou výhru zvýraznil a vlastní hattrick dokonal Petrus v 65. minutě, kdy se 
nejlépe zorientoval v chumlu hráčů před boleslavským brankovištěm. Do poslední možné 
chvíle se Boleslavští snažili alespoň o vyrovnání, v závěrečné desetiminutovce nepustili 
soupeře z jeho poloviny hřiště, ale vynutili si jen několik standardních situací bez gólového 
efektu.
Sestava FK Mladá Boleslav“B“ proti Pardubicím: Knobloch – Honc, Charuza, M.Šťastný, 
Tvrdý – Ščuk, Rozsíval – Synek (71. Schubert), Wojnar (71. Sedláček), Táborský (46. Bořil) 
– Bulut.

Juniorka jako v Anglii
Juniorka jede nejbližší neděli na horkou půdu do Králova Dvoru a v druhé polovině dubna 
ji čeká náročný program se středečním vloženým zápasem, čili v rytmu takzvaného  
anglického týdne. Sled nejbližších čtyř utkání, z nichž dvě se hrají na mladoboleslavském 
Městském stadionu, je následující:

Neděle 8.dubna  od 16,30 hodin FK Králův Dvůr – FK Mladá Boleslav“B“
Sobota 14.dubna od 10,15 hodin FK Mladá Boleslav“B“ – Sokol Ovčáry
Středa 18.dubna od 17 hodin FK Mladá Boleslav“B“ – Jiskra Domažlice
Neděle 22.dubna od 10,15 hodin FC Viktoria Plzeň“B“ – FK Mladá Boleslav“B“

1. Chrudim 21 15 4 2 40: 16 49
2. FK Pardubice 21 13 4 4 44: 22 43
3. Kunice 20 9 8 3 37: 19 35
4. Ovčáry 21 11 2 8 40: 30 35
5. Roudnice n.L. 21 10 3 8 47: 36 33
6. Loko Vltavín 21 9 5 7 31: 29 32
7. Domažlice 21 9 3 9 45: 38 30
8. FK Mladá Boleslav B 21 8 5 8 42: 34 29
9. Karlovy Vary 21 8 5 8 24: 32 29
10. Liberec B 21 9 1 11 30: 36 28
11. Viktoria Plzeň B 21 8 3 10 38: 43 27
12. Králův Dvůr 21 7 6 8 19: 31 27
13. Hlavice 21 7 4 10 25: 33 25
14. Česká Lípa 21 8 1 12 23: 35 25
15. Kladno 21 7 3 11 37: 40 24
16. Písek 21 5 5 11 23: 36 20
17. Chomutov 20 6 2 12 26: 49 20
18. Letohrad 21 3 8 10 26: 38 17

TABULKA ČFL 
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...Vaše nejlepší dovolená v Česku...

SMS Zpravodajství  
z boleslavského fotbalu

Nová moderní služba fanouškům FK Mladá Boleslav je 
srovnatelná se servisem, který nabízejí přední evropské 
kluby. Spočívá v zasílání aktuálních zpráv z dění v klubu 
a také nejčerstvějších informací z průběhů soutěžních 
utkání do osobních mobilních telefonů. 

Jak si tuto službu zajistíte?
Přes klubový web www.fkmb.cz se prokliknete na  
www.bolekmobil.cz a tam již najdete přesné instrukce, 
jak a za kolik si tuto službu objednat.

Zajistěte si informace o boleslavském fotbalu 
z první ruky!

Oficiální distributor týmových produktů
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Dobrodružství na dotek

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Yeti Fresh: 5,4–8,0 l/100 km, 140–189 g/kmwww.skoda-auto.cz

Limitovaná edice ŠKODA Yeti Fresh. Čím déle žijeme ve městě, tím více nás lákají dobrodružné výpravy do divoké přírody. 
Proto jsme tento vůz vybavili pro oba Vaše světy. Má jak svěží moderní design, tak výborné jízdní vlastnosti. A když se 
dotknete tlačítka systému Off-road, můžete se vydat i do obtížně sjízdného terénu. K tomu si přičtěte ještě bohatou 
výbavu jako centrální zamykání s dálkovým ovládáním, stříbrný střešní nosič, boční ochranné lišty s ozdobným chromovým 
proužkem, SunSet a 17" kola z lehké slitiny Matterhorn v černo-stříbrném provedení atd. Ať už se vydáte do velkoměsta, 
nebo divočiny, na vůz Yeti Fresh se můžete absolutně spolehnout.

SIMPLY CLEVER
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