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FK Mladá Boleslav

č. 
hráče   jméno, příjmení

 rok nar.
utkání 
18/19

góly 
18/19

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Ľuboš Kamenár 1987 2 0 2 0
33 Jan Šeda 1985 6 0 77 0
99 Petr Mikulec 1999 0 0 0 0

Obránci
5 Tomáš Fabián 1989 2 0 64 6

21 Lukáš Pauschek 1992 8 0 120 1
22 Ladislav Takács 1996 8 3 87 6
27 Matěj Chaluš 1998 5 0 59 3
28 Lukáš Hůlka 1995 8 0 66 4
29 Miroslav Keresteš 1989 7 0 80 1
32 Jan Král 1999 6 0 6 0
34 Antonín Křapka 1994 2 0 25 1

Záložníci
7 Jaroslav Diviš 1986 8 0 128 19
8 Marek Matějovský 1981 2 1 287 12
9 Tomáš Ladra 1997 7 2 21 2

10 Jiří Kateřiňák 1995 3 0 8 0
12 Michal Hubínek 1994 4 0 72 4
17 Petr Mareš 1991 5 0 75 5
19 Tiémoko Konaté 1990 8 1 91 8
23 Jiří Valenta 1988 2 0 224 29
36 Daniel Novák 1998 0 0 1 0
37 Adnan Džafič 1990 8 0 33 2

Útočníci
11 Nikolay Komlichenko 1995 8 8 37 15
14 Tomáš Přikryl 1992 7 1 185 27
16 Vítek Vejr 1998 0 0 0 0

Realizační tým: Trenér Jozef Weber, asistent Jan Baránek, asistent Adrian Rolko, trenér brankářů Jiří 
Malík, kondiční trenér Jan Budějský, vedoucí mužstva Vladimír Rosenberger, lékař MUDr. Jan Nosek, 
lékař MUDr. Lukáš Hartmann, fyzioterapeut Václav Kubíček, masér Jan Skoupý, kustod Václav Štěpán.

č. 
hráče   jméno, příjmení

rok nar. utkání 
18/19

góly 
18/19

utkání 
celkem

góly 
celkem

Brankáři

1 Vít Nemrava 1996 0 0 0 0
25 Michal Daněk 1983 8 0 176 0
29 Matouš Trmal 1998 0 0 0 0

Obránci
3 Michal Kadlec 1984 3 0 168 11
5 Pavel Tkáč 1998 0 0 1 0
6 Stanislav Hofmann 1990 8 2 76 5

14  Josef Divíšek 1990 1 0 136 2
16 Patrik Šimko 1991 2 0 76 0
23 Petr Reinberk 1989 6 0 170 2
26 Jiří Krejčí 1986 7 0 240 8

Záložníci
2 Dominik Janošek 1998 4 0 18 0
8 David Machalík 1996 4 0 42 0
9 Jakub Rezek 1998 3 0 31 0

10 Jan Navrátil 1990 7 1 210 29
13 Patrik Hellebrand 1999 0 0 7 0
18 Lukáš Sadílek 1996 8 1 54 2
19 Jan Kalabiška 1986 8 0 126 14
20 Marek Havlík 1995 7 0 134 13
22 Jakub Petr 1990 8 0 207 22
24 Jan Juroška 1993 8 0 64 3
28 Vlastimil Daníček 1991 8 2 154 12

Útočníci
7 Jan Kuchta 1997 3 1 25 1

17 Tomáš Zajíc 1996 4 0 58 13
21 Filip Kubala 1999 7 1 31 3

Realizační tým: trenér Michal Kordula, asistent trenéra Tomáš Stýskal, trenéři brankářů Martin Juřička, 
masér Radek Smolčák, vedoucí týmu Jan Palinek.

1. FC Slovácko
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Mladá Boleslav versus Slovácko
Podzim  2004 Slovácko – Mladá Boleslav   1:1 
Jaro  2005 Mladá Boleslav – Slovácko   0:0 
Podzim 2005  Slovácko – Mladá Boleslav   1:1 
Podzim 2005  Mladá Boleslav – Slovácko 1:0 
Podzim 2006  Slovácko – Mladá Boleslav 0:2 
Podzim 2006  Mladá Boleslav – Slovácko 2:2 
Podzim 2009 Mladá Boleslav – Slovácko 3:2 
Jaro 2010 Slovácko – Mladá Boleslav  1:0 
Podzim  2010 Mladá Boleslav – Slovácko  2:3 
Jaro  2011 Slovácko – Mladá Boleslav  1:2 
Podzim 2011  Mladá Boleslav – Slovácko  1:0
Podzim 2011  Slovácko – Mladá Boleslav 1:0

Podzim  2012  Slovácko – Mladá Boleslav   3:1
Jaro  2013 Mladá Boleslav – Slovácko 2:0 
Podzim 2013 Slovácko – Mladá Boleslav  0:2 
Jaro  2014 Mladá Boleslav – Slovácko 2:0 
Podzim 2014 Mladá Boleslav – Slovácko 2:0 
Jaro  2015 Slovácko – Mladá Boleslav   1:1 
Podzim 2015 Mladá Boleslav – Slovácko 4:1 
Jaro  2016 Slovácko – Mladá Boleslav 0:2 
Podzim 2016 Mladá Boleslav – Slovácko 3:0
Jaro 2017 Slovácko – Mladá Boleslav 2:1 
Podzim 2017 Slovácko – Mladá Boleslav 0:1
Jaro 2018 Mladá Boleslav – Slovácko 1:1

Slovácko v létě soupeřilo 
převážně se zahraničními 
kluby
Letošní letní přípravu absolvovali slováčtí fotbalisté převážně  
v konfrontaci se zahraničními soupeři. Postupně porazili slovenský 
ŠKF Sereď 2:0, jediného tuzemského protivníka z jihomoravského 
přeboru Veselí nad Moravou vysoko 13:0, prohráli se slovenskou 
Trnavou 2:4, remizovali se slovenským Trenčínem 3:3 a polskou 
Gliwicí 1:1, při rakouském soustředění prohráli s rakouským  
St. Pölten 0:2 a ruským Spartak Moskva 0:1, remizovali s maďar-
ským Szombathelyi Haladás 1:1. O letní korunu klubového krále 
střelců se podělili Kubala a Sadílek se třemi trefami, po dvou gólech 
dali Hellebrand, Kadlec, Machalík, Reinberk a po jednom Daníček, 
Hofmann, Janošek, Kohút, Navrátil, Petr, Rezek, Tischler.

Nejčastěji Boleslav vyhrála 
nad Slováckem 2:0
Z dosavadních čtyřiadvaceti vzájemných prvoligových duelů Boleslav 
nad Slováckem třináct vyhrála. Šest utkání skončilo remízou a pět vy-
hrálo Slovácko. Celkové skóre 37:20 vyznívá příznivě pro boleslavské 
fotbalisty. Jenom jednou, a to před dlouhými třinácti lety, nepadl v du-
elu boleslavských a slováckých fotbalistů ani jeden gól. Nejčastějším 
výsledkem 2:0 vyhrála Boleslav nad Slováckem šestkrát (třikrát doma 
a třikrát venku). Druhým nejčastějším výsledkem 1:0 se hrálo třikrát 
ve prospěch Boleslavi, naposledy v loňském září v Uherském Hradišti, 
a dvakrát ve prospěch Slovácka. Z jedenácti utkání o prvoligové body 
hraných na mladoboleslavském trávníku vyhrála domácí Boleslav 
osm, třikrát se hrálo nerozhodně a jenom jednou vyhrálo hostující 
Slovácko (v neděli 7. listopadu 2010). Souhrnné skóre z domácího 
hřiště je vysoce aktivní v boleslavský prospěch 23:9.

Slováckou obranu opustil 
Šumulikoski a doplnil Kadlec
V průběhu srpna 2018 se do Slovácka vrátil obránce Michal Kadlec, slovácký odcho-
vanec se zkušenostmi z Leverkusenu, Fenerbahce Istanbul a pražské Sparty, který je 
momentálně v rekonvalescenci po operaci třísel. Dalšími letními nováčky ve slováckém 
dresu jsou ofenzivní záložník Jan Kalabiška po přestupu z Karviné (v roce 2016 hrál za 
FK Mladá Boleslav), brankář Vít Nemrava (návrat z hostování ve Vítkovicích a Uherském 
Brodu) a útočník Jan Kuchta (hostování z Viktorie Žižkov). Ve svých sedmatřiceti letech 
ukončil hráčskou kariéru stoper makedonské národnosti Veliče Šumulikoski a slovác-
kou kabinu také opustili záložník Tomáš Vasiljev (hostování ve Vítkovicích), brankář 
Milan Heča (přestup do pražské Sparty), obránce Tomáš Břečka (přestup do Jablonce) 
a gruzínský útočník Irakli Sicharulidze po půlročním angažmá, v němž se neprosadil do 
prvoligové sestavy, odešel do FK Riga.
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Komlichenko v křesle krále 
kanonýrů
Po osmi odehraných kolech FORTUNA:LIGY ročníku 2018-19 je na 
čele pořadí kanonýrů ruský snajper v boleslavských službách: 8 – 
Nikolay Komlichenko (Mladá Boleslav), 7 - Michael Krmenčík (Plzeň), 
5 – David Vaněček (Teplice), 4 – Jean-David Beauguel (Zlín), Martin 
Doležal (Jablonec), Dame Diop (Ostrava), Guélor Kanga (Sparta), Jan 
Matoušek (Slavia/Příbram), Miroslav Slepička (Příbram). Dalšími 
střelci mladoboleslavských gólů jsou: 3 - Ladislav Takács, 2 - Tomáš 
Ladra, 1 – Tiemoko Konaté, Marek Matějovský, Tomáš Přikryl a do 
vlastní branky karvinský Janeček. Ve slováckém dresu góly stříleli: 
2 – Stanislav Hofmann, Vlastimil Daníček, 1 – Jan Navrátil, Lukáš 
Sadílek, Filip Kubala, Jan Kuchta.

Boleslavskou ofenzívu posílil 
bosenský Džafič
Bosenský osmadvacetiletý ofenzivní hráč Adnan Džafič přišel do FK Mladá 
Boleslav z FC Fastav Zlín na půlroční hostování. Pochází z městečka Visoko 
nedaleko od Sarajeva, kde v NK Bosna Visoko působil do roku 2010, než ode-
šel na svoji první českou štaci do druholigové Čáslavi (2010-12), odkud se 
nejprve přesunul do FC MAS Táborsko (2012-17) a z tohoto druholigového 
jihočeského klubu v loňském červnu přestoupil do prvoligového FC Fastav 
Zlín. Ve zlínském dresu nastoupil do dvaatřiceti prvoligových utkání (z nich 
třikrát proti Boleslavi), ve kterých dvakrát skóroval. V letošní letní přípravě byl 
se třemi góly nejlepším zlínským střelcem. Premiéru v boleslavském dresu 
si odbyl před týdnem v Jablonci, když na závěrečnou půlhodinku vystřídal 
Ladru.

Boleslav a Slovácko  
v českém poháru
FK Mladá Boleslav i 1. FC Slovácko postoupily podle očekávání z druhého 
do třetího kola českého poháru MOL Cup 2018-19. Boleslav po těsné vý-
hře v třetiligovém Převýšově 2:1 (oba góly dal Mareš) ve třetím kole cestuje  
v úterý 25. září do východočeské Chrudimi. Letošní nováček druhé nej-
vyšší FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY MFK Chrudim vyřadil v prvním kole divizní  
FK Přepeře 4:2 a ve druhém kole třetiligový SK Sokol Brozany 2:1, vždy na 
soupeřových hřištích. Mladá Boleslav pojede do Chrudimi k pohárovému 
střetnutí podruhé po sedmi letech, na podzim 2011 ve 2. kole českého 
poháru v Chrudimi vyhrála 3:0 góly Wojnara, Chramosty a Zahustela. Náš 
dnešní soupeř v 9. kole FORTUNA:LIGY Slovácko ve druhém kole MOL Cupu 
vyhrál na hřišti divizního soupeře TJ Sokol Tasovice jasně 5:2 (góly Kalabiška  
2, Kubala, Navrátil, Hellebrand) a ve třetím kole jede do Prahy na třetiligového 
soupeře FK Olympia Radotín.  

Boleslavští fotbalisté  
v reprezentačních dresech
V kvalifikačních zápasech české jedenadvacítky zářili boleslavští 
Ladislav Takács a Tomáš Ladra. V duelu San Marino U21 – Česko 
U21 0:2 první gól dal Ladra a druhý teplický Alex Král dorážkou 
Takácsovy hlavičky odražené od břevna. Při prohře Česko U21 – 
Řecko U21 1:2 jediný český gól trefil Takács. 
Při utkání Německo U20 – Česko U20 3:2 odehrála boleslavská 
stoperská dvojice Matěj Chaluš a Jan Král celý zápas a ve střet-
nutí Česko U20 – Portugalsko U20 2:4 Jan Král odehrál osmdesát 
a Matěj Chaluš třiašedesát minut. Další boleslavský fotbalista, který 
momentálně hostuje v druholigových Pardubicích, Jakub Klíma na-
skočil do závěrečné čtvrthodinky. 
Devatenáctiletá česká reprezentace sehrála dva výsledkově rozdílné 
zápasy. V prohraném Nizozemsko U19 – Česko U19 5:1 boleslav-
ský útočník Adam Provazník hrál celý první poločas, ve vítězném 
Švýcarsko U19 – Česko U19 0:5 jen závěrečných deset minut.
Ke dvěma přátelským utkáním mladších dorostenců ve švýcarském 
Altbüronu ve dnech 25. a 27. září 2018 Švýcarsko U17 – Česko U17 
trenér české sedmnáctileté reprezentace Václav Kotal nominoval 
mezi dvacítkou fotbalistů i šestnáctiletého Davida Pecha z družstva 
FK Mladá Boleslav U19.



Boleslav po dvou neuznaných gólech přišla o výhru
V zápase sedmého ligového kola FK Mladá 
Boleslav – FK Teplice 1:1 po bezgólovém po-
ločase Boleslavští sice třikrát dopravili míč do 
soupeřovy branky, ale rozhodčí jim uznali pouze 
jeden gól. Trávník pokropený celodenním deštěm 
svědčil přízemní kombinaci a tak se hrál obou-
stranně svižný fotbal. Už ve 3. minutě po prvním 
rohu a Kučerově hlavičce byli Tepličtí blízko skó-
rování, ale Šeda reflexivním zákrokem na bran-
kové čáře gólu zabránil. Teprve na konci úvodní 
čtvrthodinky získali Boleslavští svůj první roh, ale 
po spolupráci Mareše s Přikrylem se míč vůbec 
nedostal před soupeřovu branku. Ve 27. minutě 
po druhém boleslavském rohu Pauschekovu 
dělovku Grigar zkrotil. V příští minutě s přetaže-
ným Krobovým centrem měl plno práce Šeda. 
Ve 36. minutě po parádní Pauschekově kolmici 
a Ladrově centru neuspěl v šanci Přikryl. Ve  
40. minutě předvedli Boleslavští téměř zdařilý sig-
nál, když trestný kop Přikryl rozehrál obloučkem 
za hráčskou zeď Komlichenkovi, který však z pár 
kroků proti Grigarovi neuspěl. 
Do druhého poločasu vtrhli Boleslavští s elánem. Když přežili teplickou šanci 
Vaněčka po Vondráškově centru, tak se natlačili k soupeřově brance. Marešovu 
ránu Grigar chytil, po Konatého parádním centru Komlichenko hlavou netrefil 
branku. V 50. minutě Komlichenko pokutovým kopem nařízeným za vlastní 
sražení poslal Boleslav do vedení. V příštích minutách nebyla nouze o drama-
tické okamžiky před oběma brankami. Po Krobově centru Hora hlavičkoval ve-
dle boleslavské branky, kterou o chvíli později netrefil Moulis. V 67. minutě po 
Marešově přihrávce pálil Komlichenko nad břevno, ale míč byl lehce tečován 
a po následném Marešově rohu Pauschekovu hlavičku bravurním zákrokem 
zmařil Grigar. 
V 71. minutě Boleslavští ubránili pátý soupeřův roh a rychlý protiútok završil 
Komlichenko gólem, který rozhodčí Houdek kvůli domnělému ofsajdu neuznal. V 
76. minutě Marešovu ránu Grigar vyrazil pouze ke Konatému, po jehož dorážce 
opět rozhodčí gól Boleslavi neuznali kvůli ofsajdu. V následné minutě Ladra pa-
tičkou připravil palebnou pozici Komlichenkovi, ale ten branku přestřelil. 

V 78. minutě šestý teplický roh rozehrál Krob a stoperem Hůlkou neuhlídaný 
Hošek hlavičkou do levé tyče a od ní do boleslavské branky vyrovnal. Ve zbýva-
jících minutách včetně čtyř přesčasových se oba týmy marně snažily strhnout 
vítězství na svoji stranu. Teplický Hora těsně minul Šedovu branku a Marešův 
přesně kopnutý trestňák Grigar famózním zákrokem vytlačil z pravého horního 
růžku na šestý boleslavský roh, ze kterého už pro teplickou branku nebezpečí 
nezahrozilo. „Domnívám se, že jsme přišli o zasloužené vítězství, z nerozhod-
ného výsledku jsem zklamaný,“ povzdechl si boleslavský trenér Jozef Weber. 
„Konečnou remízu vidím jako spravedlivou,“ oponoval mu teplický trenér Daniel 
Šmejkal. 
Sestava FK Mladá Boleslav: Šeda – Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš – 
Takács, Mareš – Ladra, Přikryl (56. Diviš), Konaté – Komlichenko. Sestava 
FK Teplice: Grigar - Alex Král, Jeřábek, Hošek, Krob - Vondrášek, Ljevakovič 
(46. Moulis) – Hora (81. Shejbal), Žitný (70. Jindráček), Kučera - Vaněček. Góly:  
50. Komlichenko (z pokutového kopu) – 78. Hošek. ŽK: Vaněček, Krob. Rozhodčí: 
Houdek – Moláček, Hájek. Diváků: 2150.



Šeda vychytal první podzimní nulu
Utkání osmého ligového kola FK Jablonec – FK Mladá Boleslav 0:3 skončilo 
nečekaným, ale o to příjemně vysokým vítězstvím disciplinovaně a bojovně 
hrajících boleslavských fotbalistů. Týmový výkon ozdobil několika zázračnými 
zásahy gólman Šeda, jenž se radoval z první vychytané nuly v aktuálním ligo-
vém ročníku. Po opatrném začátku měl Jablonec téměř půl hodiny převahu, 
ze které získal pouze tři rohy. Ve 28. minutě po Marešově neúspěšném stře-
leckém pokusu se k míči uvnitř soupeřovy šestnáctky dostal Přikryl a po zemi 
se trefil k pravé tyči. A za pět minut bylo boleslavské vedení dvojnásobné, když 
Pauschekův přetažený centr Konaté hlavičkoval podle zmateného Hrubeše 
do brány, ale ještě před lajnou míč doklepl definitivně do sítě Komlichenko. 
Jablonečtí odpověděli Hübschmanovou dělovkou, kterou pozorný Šeda chytil. 
Před přestávkou Komlichenko z malého vápna netrefil branku a v předposlední 
minutě prvního dějství jej uvnitř pokutového území srazil brankář Hrubý, ale sudí 
Julínek zcela nepochopitelně místo jasné penalty proti jablonecké brance odpís-
kal faul boleslavského útočníka na brankáře…
Na začátku druhého poločasu proti očekávané jablonecké snaze zvrátit vý-
voj utkání vyrukovali Boleslavští sebevědomou ofenzivní taktikou. Spolupráce 
Takácse s Ladrou, o chvíli později Komlichenka s Ladrou, ale ani Konatého 
sprinterský souboj úspěchy nepřinesly. Teprve v 67. minutě po Přikrylově centr 
si Takács elegantně hrudí zpracoval míč a poslal ho k pravé tyči branky, do které 
se trefil i před pěti dny v dresu reprezentační jedenadvacítky proti Řecku.
Zápas se zdál být rozhodnutý, ovšem Jablonečtí neúnavně útočili a boleslavský 
gólman Šeda předváděl jeden fantastický zákrok za druhým. V 68. minutě vytáhl 
z levého horního růžku Doležalovu hlavičku, v 71. minutě odvážným zákrokem 
proti Holešovi přinutil jabloneckého hráče k nepřesné koncovce, v 81. minutě 
vychytal exboleslavského Chramostu v sóle po Acostově parádní kolmici, o dvě 
minuty později po sedmém soupeřově rohu vytáhl Považancovu bombu nad 
břevno, v 86. minutě zmařil šanci Ikaunieksovi a v nastaveném čase vyrazil 
na osmý rohový kop Trávníkovu dělovku. Na druhé straně hřiště se v nastave-
ných třech minutách dostal k zakončení boleslavský Diviš, ale těsně přestřelil 
Hrubého branku. „Bylo to zasloužené vítězství a díky výbornému výkonu bran-

káře Šedy jsme poprvé v této sezóně udrželi čisté konto,“ pochvaloval si bole-
slavský trenér Jozef Weber. „Soupeř nás vyškolil z proměňování šancí. Celkově 
se nám zápas nevydařil, byli jsme dopředu aktivní jen pětadvacet minut, takže 
zasloužená naše porážka,“ řekl zklamaný jablonecký kouč Petr Rada. 
Sestava FK Mladá Boleslav: Šeda – Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš – 
Takács, Mareš (85. Hubínek) – Ladra (64. Džafič), Přikryl (89. Diviš), Konaté – 
Komlichenko. Sestava FK Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek 
– Masopust (75. Acosta), Trávník, Hübschman (65. Ikaunieks), Považanec, 
Jovovič (46. Chramosta) - Doležal. Góly: 28. Přikryl, 34. Komlichenko,  
67. Takács. ŽK: Doležal, Holeš – Konaté, Ladra, Mareš. Rozhodčí: Julínek – 
Podaný, Kubr. Diváků: 3011. 
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Myšlenky sportovního fandy 
Miroslava Olšáka
Zažít oslavu zisku mistrovského titulu a otevření nové fotbalové 
arény, tak sní mnohý fanoušek FK Mladá Boleslav. Taková my-
šlenka čas od času přepadá i Miroslava Olšáka, člena předsta-
venstva fotbalové akciové společnosti od jejího vzniku v roce 
2001 a zastupitele i radního města Mladá Boleslav v uplynulých 
dvaceti letech.
„Kdo mě jenom trochu zná, dobře ví, že jsem velký mladoboleslav-
ský patriot, podporuji na radnici projekty ve prospěch sportu v na-
šem městě a jsem velký fanda místního fotbalu,“ říká táta dvou synů 
Miroslav Olšák. Když mladší z nich Martin hrál za žákovské družstvo 
FK Mladá Boleslav, stal se postupně fotbalovým činovníkem. „V mnoha 
rodinách to bývá tak, že táta na fotbalové hřiště přivede syna, ale u nás 
to bylo obráceně, k fotbalu tátu nenásilně přitáhl syn. Postupně jsem 
poznával fotbalové prostředí, a co vlastně předchází zrození radosti  
z vítězství. Že je potřeba zabezpečit spoustu věcí, nejen sportovních, 
ale i ekonomických a organizačních, aby v šatnách bylo uklizeno, tekla  
v nich teplá voda, svítila světla, bylo za co nakoupit dresy  
a míče, zorganizovat dopravu na zápasy a desítky dalších drobností 
pro žákovské, dorostenecké i dospělé týmy. Dobře si pamatuji období, 
kdy byl mladoboleslavský fotbal na úbytě a kdy počínala jeho cesta 
vzhůru do dnešních pozic.“ 
Když na počátku nového milénia představitelé radnice přistou-
pili pozitivně k navrhovanému projektu vzniku akciové společnosti 
FK Mladá Boleslav, což byl v historii místního sportovního dění ne-
známý a vskutku revoluční počin, byl Miroslav Olšák jasnou vol-
bou osobnosti, která v sobě spojovala znalosti prostředí komunální 
politiky a zázemí fotbalového klubu. „Prokažte, že se umíte o sebe 
zodpovědně postarat, a pomůžeme vám,“ vzkázalo politické vedení 
Mladé Boleslavi šéfům fotbalového klubu. Do založené akciové spo-
lečnosti město vstoupilo jako vlastník pozemku a nemovitostí celého 
areálu Městského stadionu. Fotbaloví činovníci garantovali odbor-
nou výchovu mladých fotbalistů a stabilizaci sportovní úrovně dospě-
lého fotbalu s předpokladem jeho profesionalizace k trvalé propagaci 
Mladé Boleslavi v rámci celé České republiky, výhledově případně i za 
jejími hranicemi. Miroslav Olšák se významně podílel na zpracování 
a schválení směrnice pro podporu sportu v Mladé Boleslav, ze které 
po vzoru fotbalu postupně těžily i kluby ostatních sportovních od-
větví ve městě. „Hlavním motivem je starost o mládež a sportoviště. 
Dodnes platí, že město je garantem činnosti mládežnických družstev 
a stará se o stadiony a ostatní sportoviště. Výsledkem je kontinuální 
systém odborné péče o mladé sportovce, to znamená vedení profe-
sionálními trenéry ve všech žákovských i dorosteneckých kategoriích 
a tomu odpovídající sportovní výsledky v podobě republikových titulů  
v žácích, dorostencích i juniorech. A samozřejmě přechod talen-
tovaných fotbalistů do dospělého profesionálního fotbalu včetně 
posunu do českých reprezentačních týmů. A to by bez pod-
pory města a velkých partnerů, především společnosti Škoda 
Auto, Ško-Energo a odborové organizace Kovo v automobilce, 
nešlo. Děláme fotbal dostupný pro děti všech sociálních vrs-
tev, to znamená, že rodiče pro děti, kteří se chtějí fotbalu věnovat,  
nepotřebují mimořádné finanční investice, stačí koupit jeden pár ko-
paček a přijít na Městský stadion do fotbalové party. S fotbalem nabi-
tým krásnými zážitky může spojit život každý, kdo má chuť.“
Miroslav Olšák většinu zápasů prvoligového mužstva FK Mladá 
Boleslav vidí na vlastní oči, neboť jezdí za fotbalisty po celé České 
republice, aby měl osobní poznatky o výkonnosti celého týmu i jed-
notlivých hráčů. „Prožíváme nejlepší období v historii klubu. Ačkoliv 
se nám poslední soutěžní ročník opravdu hodně nevydařil, tak bole-
slavský fotbal patří posledních patnáct let do tuzemské elitní společ-
nosti, dvakrát vyhrál český pohár, druhou nejcennější trofej, opako-
vaně se prezentuje v Evropě. Je potřeba si však uvědomit, že nejsme 

a nebudeme na ekonomické úrovni Sparty a Slavie s nakupováním 
hráčů ze zahraničí. Mně se líbí cesta, na které se shodujeme se sou-
časnými spolupracovníky v klubu, s vychováváním vlastních odcho-
vanců. Přináší a věřím, že i nadále bude přinášet pozitivní výsledky, i 
když v letošním roce úplně nejlepší nebyly.“

Není opravdu snadné a už vůbec ne samozřejmé v mladobo-
leslavských podmínkách rok co rok prohánět ty nejlepší kluby.  
Ví to šéfové FK Mladá Boleslav, ví to Miroslav Olšák. „Jsem už  
v letech, kdy mám potřebný nadhled, kdy dokážu kontrolo-
vat své emoce ve fotbale i na radnici. Moc mě mrzí, jak moc ne-
gace je mezi lidmi, že mnohým chybí základní slušnost, při-
rozená pokora a nezbytná úcta k činnosti druhých. Možná až  
s příštími generacemi se v naší společnosti objeví více lidí, kteří za-
čnou hledat smysl žití i mimo materiální zabezpečení, stanou se lep-
šími lidmi a budou se chtít více bavit. Přeji si to a snažím se pro 
tento dlouhodobý proces dělat maximum ve fotbalovém klubu  
i na boleslavské radnici.“
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Tabulka FORTUNA:LIGA

Mužstvo Z V R P S B

1. SK Slavia Praha 8 7 0 1 21:4 21

2. FC Viktoria Plzeň 8 7 0 1 14:6 21

3. AC Sparta Praha 8 6 2 0 15:4 20

4. FC Fastav Zlín 8 6 1 1 15:5 19

5. FC Baník Ostrava 8 5 1 2 12:4 16

6. 1. FK Příbram 8 3 2 3 13:14 11

7. Bohemians Praha 1905 8 3 2 3 10:11 11

8. FK Jablonec 8 3 1 4 11:10 10

9. FC Slovan Liberec 8 2 4 2 8:8 10

10. FK Mladá Boleslav 8 3 1 4 17:19 10

11. FK Teplice 8 2 3 3 11:15 9

12. 1. FC Slovácko 8 3 0 5 10:15 9

13. MFK Karviná 8 2 0 6 10:18 6

14. Slezský FC Opava 8 1 1 6 7:18 4

15. SK Sigma Olomouc 8 1 0 7 8:18 3

16. FK Dukla Praha 8 1 0 7 6:19 3

1. 
ko

lo 
 |  

30
. k

olo
 

Dukla – Plzeň 1:3

Zlín – Boleslav 3:2

Liberec – Karviná 1:0

Příbram – Teplice 1:1

Sparta – Opava 2:0

Bohemians – Slovácko 2:1

Olomouc – Slavia 0:3

Ostrava – Jablonec 1:0

FORTUNA:LIGA 2018/2019

2. 
ko

lo 
  | 

 16
. k

olo
  

Boleslav – Olomouc 0:4

Příbram – Bohemians 4:2

Opava – Zlín 1:2

Slovácko – Ostrava 2:1

Slavia – Karviná 4:0

Teplice – Dukla 5:2

Jablonec – Sparta 1:2

Plzeň – Liberec 1:0 3. 
ko

lo 
 |  

17
. k

olo
   

Dukla – Bohemians 0:1

Ostrava – Příbram 3:0

Karviná – Boleslav 3:4

Slavia – Opava 3:1

Zlín – Jablonec 1:1

Olomouc – Plzeň 0:1

Liberec – Teplice 2:2

Sparta – Slovácko 1:0 4. 
ko

lo 
 |  

18
. k

olo
   

Bohemians – Ostrava 0:1

Příbram – Dukla 4:0

Opava – Liberec 1:1

Teplice – Sparta 0:4

Slovácko – Olomouc 3:1

Plzeň – Zlín 1:0

Boleslav – Slavia 0:1

Jablonec – Karviná 4:1

5. 
ko

lo 
 |  

19
. k

olo

Dukla – Slovácko 1:2

Liberec – Bohemians 1:1

Sparta – Příbram 2:2

Olomouc – Ostrava 1:4

Zlín – Teplice 1:0

Slavia – Jablonec 0:2

Boleslav – Opava 6:1

Karviná – Plzeň 0:1 8. 
ko

lo 
 |  

22
. k

olo
  

Bohemians – Zlín 0:1

Příbram – Olomouc 1:0

Ostrava – Sparta 0:1

Dukla – Liberec 2:0

Jablonec – Boleslav 0:3

Plzeň – Opava 1:0

Teplice – Karviná 2:1

Slovácko – Slavia 1:3

9. 
ko

lo 
 |  

23
. k

olo
 

Sparta – Liberec

Olomouc – Dukla

Zlín – Ostrava

Slavia – Bohemians

Karviná - Příbram

Boleslav – Slovácko

Opava – Teplice

Jablonec – Plzeň 10
. k

olo
    

|  2
4. 

ko
lo 

 

Bohemians – Karviná

Příbram – Boleslav

Ostrava – Slavia

Dukla – Zlín

Liberec - Olomouc

Plzeň – Sparta

Teplice – Jablonec

Slovácko – Opava 11
. k

olo
   |

  2
5. 

ko
lo 

Olomouc – Sparta

Zlín – Liberec

Slavia – Příbram

Karviná – Dukla

Boleslav – Ostrava

Opava – Bohemians

Jablonec – Slovácko

Plzeň – Teplice 12
. k

olo
    

|  2
6. 

ko
lo 

 

Bohemians – Plzeň

Příbram – Jablonec

Ostrava – Karviná

Dukla – Opava

Liberec – Slavia

Sparta – Boleslav

Olomouc – Zlín

Slovácko – Teplice

13
. k

olo
  | 

 27
. k

olo
  

Zlín – Sparta

Slavia – Dukla

Karviná – Olomouc

Boleslav – Bohemians

Opava – Příbram

Jablonec – Liberec

Plzeň – Slovácko

Teplice – Ostrava 14
. k

olo
   |

  2
8. 

ko
lo 

Bohemians – Teplice

Příbram – Slovácko

Ostrava – Plzeň

Dukla – Jablonec

Liberec – Boleslav

Sparta – Slavia

Olomouc – Opava

Zlín – Karviná 15
. k

olo
   |

  2
9. 

ko
lo 

Slavia – Zlín

Karviná – Sparta

Boleslav – Dukla

Opava – Ostrava

Jablonec – Bohemians

Plzeň – Příbram

Teplice – Olomouc

Slovácko – Liberec

6. 
ko

lo 
  | 

 22
. k

olo
  

Jablonec – Olomouc 3:0

Příbram – Liberec 1:3

Bohemians – Sparta 1:1

Opava – Karviná 1:3

Teplice – Slavia 0:3

Plzeň – Boleslav 6:1

Ostrava – Dukla 2:0

Slovácko – Zlín 0:4 7. 
ko

lo 
 |  

21
. k

olo
  

Sparta – Dukla 2:0

Liberec – Ostrava 0:0

Olomouc – Bohemians 2:3

Zlín – Příbram 3:0

Slavia – Plzeň 4:0

Karviná – Slovácko 2:1

Boleslav – Teplice 1:1

Opava – Jablonec 2:0
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Věděli jste, že...
Každé kolo FORTUNA:LIGY přinášíme zajímavá fakta ke všem utkáním. Komu se nedaří 

venku? Kdo nedává góly ve druhých poločasech? To vše a mnoho dalších zajímavých 
statistických zajímavostí naleznete v unikátní sekci Věděli jste, že.

HRÁČ:UTKÁNÍ
LÍBIL SE VÁM NĚJAKÝ 
INDIVIDUÁLNÍ VÝKON?
Chcete ocenit nejlepšího hráče 
svého mužstva? Pak využijte 
možnost zvolit hráče utkání, a to 
ve všech duelech FORTUNA:LIGY!

Ofi ciální aplikaci FORTUNA:LIGY stahujte z

ZVOLTE SI KLUB1.
Zvolte svůj oblíbený klub a v 70. min. každého zápasu oblíbeného klubu 
vám přijde notifi kace o začátku hlasování.vám přijde notifi kace o začátku hlasování.

Pokud vám notifi kace nepřijde, v menu vyberte položku hráč utkání 
a zvolte zápas, ve kterém chcete hlasovat.

VYBERTE ZÁPAS2. Zvolte zápas, ve kterém chcete 
hlasovat o hráči utkání.

HLASUJTE3. Vyberte hráče, pro které chcete 
hlasovat a stiskněte odeslat hlas.

… Opava naposledy změřila síly 
s Teplicemi 10. dubna 2005 

a prohrála 0:1?

OPA:TEP

… Jablonec před svým publikem 
naposledy naplno bodoval 

proti Plzni v sezoně 2008/09?

JAB:PLZ

… Zlín vyzrál na Baník jen třikrát 
ve 24 vzájemných soubojích?

ZLN:OVA

… ve 12 duelech Olomouce s Duklou 
nepadla červená karta?

OLO:DUK

…Příbram v posledním utkání 
přestřílela Karvinou 4:2?

KAR:PRI

… Letenští doma neinkasovali
od Liberce už čtyřikrát v řadě?

SPA:LIB

… Slovácko vyhrálo v Boleslavi 
naposledy před téměř osmi lety?

MBL:SLO

… tři z předchozích čtyř zápasů 
v Edenu skončily nerozhodně?

SLA:BOH

REITER

SLEPIČKA

EKPAI

ŽITNÝ

HANOUSEK

DJURANOVIĆ

DANÍČEK

LAŠTŮVKA

BOH

PRI

PLZ

TEP

JAB

DUK

SLO

OVA

ZLN

OLO

OPA

KAR

MBL

LIB

SLA

SPA

24%

46%

44%

30%

31%

48%

26%

34%

34%

19%

35%

24%

35%

17%

28%

39%

DOSTÁL

FALTA

ZAVADIL

BA LOUA

ŠEDA

KARAFIÁT

TECL

 TETTEH39% TETTEH39%

0:1
1:0
1:0
2:1
0:3
2:0
1:3
0:1

HRÁČI UTKÁNÍ 8. KOLA Výherci s procenty hlasů mezi ostatními hráči svého klubu



PŘIJĎ SI VYZKOUŠET NETRADIČNÍ ATRAKCI I TY 

A HRAJ AŽ O 10 000 Kč

Více informací na www.prihraj.cz

sobota 6. října od 15 hodin

ZÁKLADNÍ BODY:
• Sestav tým o 2 až 10 hráčích.
• Přijď dřív na stadion a přihlaš se.
• Vyzkoušej si Fortuna fotbalovou střelnici.
• Poměř se s hráči Boleslavi.
• Hraj o hodnotné ceny.
• Staň se hrdinou svého týmu!

FORTUNA FOTBALOVÁ STŘELNICE

Ministerstvo financí varuje: 
Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!18+
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Podpora sportu jsou 
dobře investované peníze
První náměstek primátora Mladé Boleslavi 
Jiří Bouška je spokojený s tím, že se FK 
Mladá Boleslav daří ve výchově talentů  
a řada z nich se pravidelně objevuje v prvoli-
gové sestavě. Mluví také o městských investi-
cích do sportu a sportovišť.

Jaký máte dojem z dosavadního průběhu 
fotbalové sezony? 
Jsem rád, že se kluci oklepali z těžkého začátku 
a body v prvoligové tabulce přibývají. Trochu 
jsem se toho bál, protože máme velmi mladý tým  
a vstup do sezony je vždycky důležitý. Na druhou 
stranu, měli jsme těžké soupeře a i trochu smůly 
- třeba hned v prvním kole ve Zlíně, nebo krátce 
poté doma se Slavií. 

Považujete mladý boleslavský tým za vklad 
do budoucna a příslib do příštích sezon? 
Jednoznačně. Mladá Boleslav má dlouhodobě fungující fotbalovou 
akademii, kde se mladým klukům snažíme vytvářet kvalitní zázemí. 
Ta práce se logicky promítá i do výsledků - v mládežnických soutě-
žích je klub dlouhodobě úspěšný a v nedávných letech jsme získali ti-
tuly v kategoriích U17, U19 a opakovaně v juniorské lize U21. Těší mě, 
že dost z těchto talentů už vidíme i na prvoligové soupisce a prvoligo-
vém hřišti. Mladí kluci, kteří věnují fotbalu dětství, tak mají možnost 
sledovat svoje starší vzory v první lize, vidí odchovance, kteří vyrostli 
ve stejném prostředí. Vidí, že když na sobě budou pracovat, cesta je 
otevřená. Samozřejmě, že ne z každého může vyrůst vrcholový fot-
balista, ale když se člověk věnuje sportu v dětství, je velká pravděpo-
dobnost, že se mu bude věnovat - byť i na rekreační úrovni - i nadále. 

Jak podporujete fotbal a sport 
v Mladé Boleslavi? 
Spolufinancujeme činnost, mládež i budování infrastruktury. Já 
osobně jsem jednoznačně pro podporu fotbalu a obecně sportu  
v Mladé Boleslavi. Nenapadá mě sport v našem městě, který 

bychom přehlíželi a nepodporovali. Za to jsem 
moc rád. Když se podívám na to, že Česká repub-
lika vyhrává ve statistikách nejobéznějších dětí  
a při každé vrcholové akci typu mistrovství světa 
nebo olympijských her se mluví o tom, že málo dětí  
v Česku sportuje a sport se nepodporuje, opravdu 
mě těší, že my dokážeme z rozpočtu města najít 
peníze právě na podporu sportu. Jsou to dle mého 
názoru dobře investované prostředky. 

Mění se a zlepšují se také 
mladoboleslavská sportoviště, že?
Postupnými kroky se nám daří zlepšovat zá-
zemí fotbalové akademie u 9. ZŠ. Radost mám  
z areálu u 5. ZŠ, kde vznikla nová sportovní hala, 
nové venkovní hřiště s atletickým oválem, dvě 
multifunkční hřiště a další herní prvky pro děti. 
Dopoledne areál slouží přilehlé škole, odpoledne 
sportovním organizacím a veřejnosti. Hodně vy-
užívaný je také Městský krytý bazén. V současné 

době navíc probíhá rekonstrukce sokolovny, díky které získáme další 
kapacitu pro plavání. Minulý týden proběhly cyklokrosové závody v 
okolí bikeparku na Štěpánce. Rozběhla se také hokejová sezona a 
jako každoročně proběhly investice do zimního stadionu - tentokrát 
byly potřeba nové mantinely. 

Co vy a sport? 
Sportuju od mala. Od čtyř let jsem hrál hokej, pak jsem se přes cyk-
listiku dostal k florbalu, se kterým se nám letos po dvaceti letech od 
založení klubu povedlo vyhrát pro Mladou Boleslav mistrovský titul.  
Já už vzhledem k časovému vytížení hraju pouze rekreačně za mlado-
boleslavský veteránský tým, se kterým jsme v minulé sezoně skon-
čili třetí na mistrovství České republiky. Sportem se spíš bavím, vrá-
til jsem se rekreačně i k cyklistice, kterou jsem předtím musel kvůli 
florbalu omezit. Jelikož mám sedmiletého syna, dost času trávíme i s 
fotbalovým míčem. Díky sportu mám hodně zážitků, hodně kamarádů,  
a pokud mi zdraví vydrží, budu se snažit sportovat i nadále. 
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FK Mladá Boleslav je součástí 
mezinárodního programu boje 
proti projevům rasismu v duchu 
zásad organizace FARE (Football 
Against Racism in Europe). 
Všichni společně, hráči, trenéři, 
činovníci i fanoušci, odsuzujeme 
rasistické skandování, vyvěšování 
transparentů s rasistickými nebo 
neonacistickými texty a symboly 
i jakékoliv jiné projevy poškozo-
vání lidských práv hráčů různé 
barvy pleti, národnosti či vyznání. 
Kdo se proti těmto zásadám 
proviní, bude stíhán v rozsahu 
Občanského zákoníku České re-
publiky, fotbalisté či trenéři na-
víc potrestáni dle disciplinárního 
řádu FAČR. 

FK Mladá Boleslav 
BOJUJE PROTI RASISMU 

ve fotbale

Chtěli byste originálně pogratulovat k narozeninám vašim známým, 
přátelům nebo příbuzným? Máte skvělou možnost!

 V rámci klubového projektu „PŘÁNÍ NA PŘÁNÍ S BOLKOU“ můžete popřát v den domácího ligového utkání našeho A-týmu 
prostřednictvím LED obrazovky v Adidas Aréně.

Každého potěší, když si na něj někdo vzpomene a popřeje mu K NAROZENINÁM. Krátký telefonát, smska, email nebo potřesení rukou do-
káží vykouzlit úsměv a pocit štěstí, někdy i dojetí. Co ale když k přání všeho nejlepšího se přidá ATMOSFÉRA 5000 STADIONU? 

Stane se z něj NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK. Pošlete nám tedy fotku oslavence spolu s krátkým přáním na fkmb@fkmb.cz 
a my to zveřejníme na LED obrazovce v Adidas aréně. Oslavenci tím uděláte jistě VELKOU RADOST.

FK Mladá Boleslav pro vás připravil projekt 

„PŘÁNÍ NA PŘÁNÍ S BOLKOU”



Chodit na Bolku se vyplatí!
V letošním soutěžním ročníku se věrní fanoušci Bolky mohou opět 
těšit na soutěž, kterou pro ně již třetí sezónu připravuje klub ve 
spolupráci se společností INVIA Mladá Boleslav. Princip soutěže 
je neměnný, „Chodíš pravidelně na domácí zápasy Bolky? Můžeš 
vyhrát pohádkový zájezd dle vlastního výběru!“

Mladoboleslavský fotbalový klub si nesmírně váží každého věrného fa-
nouška, který pravidelně chodí na stadion sledovat prvoligová utkání 
FK Mladá Boleslav. Bezesporu nejlepší odměnou fanouškům je kva-
litní výkon na hřišti a navazující sportovní úspěchy. Moderní přístup 
fotbalového klubu by měl mít ale i přesah do mimosportovní roviny. 
Nabídka kvalitních služeb na stadionu, pestrého doprovodného pro-
gramu a další drobné marketingové akce se podílejí na celkovém 
vztahu fanouška k fotbalovému klubu. Nejen z tohoto důvodu je Bolka 
ráda, že i v této sezóně pokračuje spolupráce s již tradičním partne-
rem INVIA Mladá Boleslav, úspěšnou společností na trhu s cestováním. 
Stejně jako v předešlých dvou soutěžních ročnících budou mít fanoušci 
možnost ucházet se o výhru v podobě zájezdu dle vlastního výběru v 
hodnotě 45.000,- Kč. Princip soutěže je jednoduchý, navštívit co nej-
více domácích utkání FK Mladá Boleslav ve Fortuna:lize 2018/2019. 
Na konci sezóny budou fanoušci, kterým vznikne nárok na účast ve 
finále soutěže, kontaktováni s finálovou přihláškou. V případě dotazů k 
soutěži pište na fanousci@fkmb.cz 

Pozn.: Výhra v soutěži nejde kombinovat s příspěvkem pro zaměst-
nance Škoda Auto a.s.  
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Nejmenším fotbalistům začala škola
S dvoutýdenním odkladem zaviněným plánovanou rekonstrukcí školní 
budovy začal až v pondělí 17. září 2018 nový školní rok v mladobo-
leslavské základní škole Pastelka v ulici 17. listopadu také pro prv-
ňáčky specializované sportovní třídy se zaměřením na výchovu ma-
lých fotbalistů a basketbalistek. Nováčky sportovní třídy i jejich rodiče 
osobně přivítala ředitelka základní školy Pastelka Iva Kollinová, prezi-
dent FK Mladá Boleslav Josef Dufek, členové představenstva FK Mladá 
Boleslav Aleš Juranka a Miroslav Olšák, manažer klubové komunikace 
Jiří Koros, trenéři fotbalové mládeže Milan Šíp, Jiří Mašek, Zdeněk 
Bělík, Vlastimil Frýdek a prvoligoví fotbalisté Marek Matějovský, Lukáš 
Hůlka a Tiemoko Konaté. Tradice sportovní třídy v základní škole 
Pastelka letos načala již třináctou kapitolu, neboť tento projekt v Mladé 
Boleslavi existuje od září 2006, kdy první žáci a žákyně nastoupili do 
úvodního ročníku.
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Šestnáctiletí dvakrát prohráli o čtyři góly
Ve čtvrtém mistrovském utkání FK Neratovice-Byškovice U17 – FK Mladá 
Boleslav U16 1:3 nejmladší boleslavští dorostenci splnili roli favorita. Z mnoha 
šancí proměnili pouze tři a teprve v poslední minutě utkání třetím gólem v ne-
ratovické síti pojistili zasloužený tříbodový zisk. Sestava FK Mladá Boleslav 
U16 proti Neratovicím: Ulrich – Vlček (46. Černý), Vostřel, Holakovský, Tykva – 
Zedníček, Dohalský – Lukáš Mašek, Smožanyk (75. Kümhel), Stránský – Gregor 
(62. Chalupník). Branky FK MB U16: 29. a 35. Lukáš Mašek (druhá z pokutového 
kopu), 90. Stránský.
V zápase FK Mladá Boleslav U16 – FC Hradec Králové U16 0:4 Boleslavští po-
tvrdili, že se jim proti hradeckým dorostencům dlouhodobě nedaří a utrpěli první 
porážku v této mistrovské sezóně. Nejblíže boleslavskému gólu byl v 58. minutě 
Mašek, ale nastřelil pouze břevno soupeřovy branky. „O čtyři góly jsme horší ne-
byli, ale efektivita rozhodla,“ povzdechl si zklamaný boleslavský trenér Jaroslav 

Machač. Sestava FK Mladá Boleslav U16 proti Hradci Králové: Karmazín 
– Černý (46. Chalupník), Vostřel, Kühmel, Tykva (69. Hampl – Zedníček (55. 
Vlček), Holakovský – Lukáš Mašek, Dohalský, Smožanyk – Gregor. Branky: 32.  
a 58. Schober, 37. Hypšman (z pokutového kopu), 86. Schmoranz.
V utkání šestého kola FC Slovan Liberec U17 – FK Mladá Boleslav U16 4:0 bole-
slavští dorostenci nestačili na lídra skupiny B české ligy U17, vůči kterému měli 
v prvním poločase přehnaný respekt a třikrát inkasovali. Po změně stran měli 
Liberečtí nadále více ze hry, ale Boleslavští jim zlepšeným výkonem dovolili skó-
rovat už jen jednou. Sestava FK Mladá Boleslav U16 proti Liberci: Karmazín 
– Vlček (63. Tomáš Král), Vostřel, Kühmel (46. Hampl), Černý (75. Milan Novák) 
– Dohalský, Holakovský – Stránský, Lukáš Mašek, Smožanyk – Gregor. Branky: 
30. Ješeta, 39. Zounek, 45. Křeš, 86. Hejl.

Sedmnáctiletí byli za zlepšené výkony odměněni výhrami
V utkání dvou zcela rozdílných poločasů FK Mladá Boleslav U17 – MFK 
Karviná U17 3:2
Boleslavští první jasně vyhráli a třemi vstřelenými góly postavili základy  
k první výhře v novém soutěžním ročníku po předchozích dvou prohrách  
a jedné remíze. Už v 5. minutě skóroval Petr a o minutu později Kadlec. Když 
před přestávkou Petr svým druhým gólem zvýšit na třígólový rozdíl, zdálo 
se být o vítězi v tomto duelu rozhodnuto. Karvinští však po změně stran 
Vrbkou a Jurčákem snížili na rozdíl jediného gólu, ale na více se už nezmohli. 
Sestava FK Mladá Boleslav U17 proti Karviné: Šebesta - Roháček, Vlk, 
Prajs (46. Pechanec), Tichý - Novotný, Nykodým, Snížek, Pešta (46. Pažout) - 
Kadlec (72. Kohout), Petr (72. Coňk). Góly: 5. a 43. Petr, 6. Kadlec – 49. Vrbka, 
61. Jurčák. 
Duel na jihu Čech SK Dynamo České Budějovice U17 – FK Mladá Boleslav 
U17 1:2 rozhodli Boleslavští ve svůj prospěch opět v prvním poločase.  
Již ve 4. minutě se prosadil Pechanec. Na konci úvodní čtvrthodinky budějo-
vický Polanský vyrovnal, ale po půlhodině hry Kadlec vrátil vedení Boleslavi.  
Po změně stran už nepadl gól ani do jedné branky, ačkoliv o střelecké pří-

ležitosti nebyla nouze. Sestava FK Mladá Boleslav U17 proti Českým 
Budějovicím: Lichtenberg – Vlk, Coňk, Pechanec, Prajs – Novotný, Snížek, 
Nykodým (73. Kohout), Petr (63. Roháček) – Pažout (52. Svoboda), Kadlec 
(73. Pešta). Góly: 14. Polanský - 4. Pechanec, 31. Kadlec.
Vyrovnaný zápas FK Mladá Boleslav U17 – FC Hradec Králové U17 0:1 roz-
hodl jediný gól, který dal hradecký Březák deset minut po přestávce po 
taktické chybě boleslavské defenzívy při soupeřově autovém vhazování. 
Ve zbývajícím čase se Boleslavští marně snažili o vyrovnání a soupeř hrozil  
z brejkových situací. Sestava FK Mladá Boleslav U17 proti Hradci Králové: 
Lichtenberg – Vlk, Coňk, Pechanec, Tichý (46. Prajs) - Novotný (61. Kohout), 
Nykodým, Snížek, Pešta (46. Roháček) - Pažout (61. Svoboda), Kadlec  
(77. Rulc). Gól: 55. Březák.

Osmnáctiletí 
třikrát za sebou prohráli
Průběh a výsledek utkání FK Neratovice-Byškovice U19 – FK Mladá Boleslav 
U18 2:0 ovlivnila neschopnost boleslavských dorostenců vyrovnat se s velmi 
nekvalitní hrací plochou a s pocity křivdy z nepřesných výroků rozhodčích. 
Neratovický protivník je předčil v bojovnosti a díky dvěma zdařilým trefám 
bral všechny tři body. Boleslavský gólman Barták už ve 3. minutě nepochopi-
telně za sebe pustil neratovický centr a v 53. minutě chyboval při soupeřově 
trestném kopu. Sestava FK Mladá Boleslav U18 proti Neratovicím: Barták 
- Nejeschleba, Mísař, Bárta, Johanides - Baborák, Gracl, - Kučera, Vozáb, 
Novák (61. Prajs) - Pažout (59. Pechanec). 
Při pátém mistrovském utkání FK Mladá Boleslav U18 – FC Hradec Králové 
U18 0:4 Boleslavští hostili soupeře, který byl ve všech parametrech hry lepší 
a zaslouženě si odvezl tři body. Téměř celý poločas Hradečtí nemohli pře-
konat dobře chytajícího Hartycha. Po většinu utkání však diktovali tempo  
a teprve za třígólového rozdílu skóre se Boleslavští dostali do šancí, z nichž 
největší promarnil Vozáb. Sestava FK Mladá Boleslav U18 proti Hradci 
Králové: Hartych – Nejeschleba, Bárta, Mísař, Johanides – Gtracl, Baborák 
(60. Pešta), Kučera, Vozáb, Patrik Novák (55. Svoboda) – Havlina (70. Kohout).  
Góly: 45., 56. a 70. Rajnoch, 90. Filip Zámečník. 
Ve střetnutí FC Slovan Liberec U19 – FK Mladá Boleslav U18 3:0 si libe-
rečtí starší dorostenci vytvářeli nespočet šancí, ze kterých tři proměnili  
a potvrdili tak své postavení na druhé příčce ligové tabulky skupiny B české 
ligy U19, v níž Boleslavští s jedinou výhrou klesli na čtvrté místo od konce. 
Rozhodující tři góly padly v závěrečné čtvrthodince první půle. Ve druhém po-
ločase skvělý boleslavský gólman Hartych již nedovolil další navýšení skóre. 

Z boleslavských hráčů byli nejblíže skórování v závěrečné desetiminutovce 
Petr, Vozáb a Roháček, ale neuspěl ani jeden. Sestava FK Mladá Boleslav 
U18 proti Liberci: Hartych – Nejeschleba – Bárta, Mísař, Johanides – Gracl, 
Baborák (65. Tichý) – Kučera, Vozáb, Patrik Novák (55. Roháček) – Havlina 
(51. Petr).
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Devatenáctiletí se posunuli na čtvrtou ligovou příčku
Ve čtvrtém utkání nové sezóny, druhém na domácím hřišti, FK Mladá 
Boleslav U19 – MFK Karviná U19 0:0 měli boleslavští starší dorostenci za sou-
peře Karvinou, která byla bez ztráty bodu na čele ligové tabulky a konečná 
remíza pro ní byla první ztrátou. Po většinu času měli Karvinští více ze hry, 
ale gólově převahu nevyjádřili. V 71. minutě byli Boleslavští blízko gólu, ale 
Maškův trestný kop do levého horního růžku karvinský gólman Neuman fa-
mózním zákrokem vytáhl mimo brankovou konstrukci. V 79. minutě se kar-
vinský Greguš probil středem do boleslavského vápna a nastřelil hlavu Štipla, 
který tak se štěstím uchránil čisté konto. Pozápasový penaltový rozstřel začal 
karvinský Slatinský úspěšně a střelu boleslavského Kalabise chytil Neuman. 
Ve druhé sérii Mrózkovu střelu Štipl vyrazil a boleslavského Skramuského vy-
chytal Neuman. Ve třetí sérii střelu karvinského Chabrečky vyrazil Štipl a bole-
slavský Para vyrovnal průběžný stav rozstřelu na 1:1. Ve čtvrté sérii karvinský 
Vlachovský i boleslavský Mašek uspěli. V rozhodující páté sérii karvinskému 
Serišovi boleslavský gólman Štipl střelu vyrazil na levou tyč a od ní mimo 
branku, načež boleslavský Böhm nedal karvinskému gólmanovi Neumanovi 
šanci a tak Boleslav vyhrála 3:2 a k jednomu remízovému si připsala další 
bod za přesnější rozstřel. Trenér boleslavských dorostenců Martin Mrvík uznal 
kvalitu protivníka: „Byl po celé utkání lepší. Vzhledem k průběhu jsou dva body 
obrovským úspěchem.“ Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti Karviné: 
Štipl – Zmij (87. Bárta), Kalabis, Böhm, Skramuský – Pech, Michal Mašek, 
Blažíček, Bičiště (46. Para) – Provazník, Milner (70. Vozáb). Rozhodčí: Kubr – 
Hurych, Starý.
Vyrovnaný souboj SK Dynamo České Budějovice U19 – FK Mladá Boleslav 
U19 2:1 rozhodla úspěšnější produktivita domácího budějovického týmu. Do 
vedení šel už v 5. minut Malechovou střelou k tyči. V 19. minutě budějovický 
brankář Červenec zahrál rukou mimo pokutové území a dvojím trestem pro 
něho byly žlutá karta od rozhodčího a Blažíčkův vyrovnávací gól po nacviče-
ném signálu z trestného kopu. V druhém poločase padl jediný gól, pohříchu 
do boleslavské branky. Dříve však Milner i Pech neproměnili dvě boleslavské 
šance. V 72. minutě budějovický kapitán Malecha svojí druhou povedenou 
střelou rozhodl utkání. Trenér boleslavských dorostenců Martin Mrvík litoval 
neproměněných šancí: „Utkání by slušela spíše remíza, ale náš tým v roz-
hodujících momentech dvakrát zaspal při bránění v pokutovém území a na 
druhé straně naše brankové příležitosti zůstaly nevyužité.“ Sestava FK Mladá 
Boleslav U19 proti Českým Budějovicím: Štipl - Zmij, Kalabis, Böhm, 
Skramuský (75. Nejeschleba) - Blažíček, Mašek – Para (80. Vozáb), Pech, 
Bičiště – Milner (82. Bárta). Góly: 5. a 72. Malecha – 20. Blažíček.
Šesté mistrovské utkání FK Mladá Boleslav U19 – FC Hradec Králové U19 3:0 
vyšlo boleslavským dorostencům nad očekávání dobře. První poločas začal 

boleslavskou šancí, pokračoval přetlačováním o střed hřiště a mírnou hradec-
kou převahou, kterou po půlhodině hry uťala Boleslav gólem. Než padl, tak 
boleslavský brankář Barták zmařil několik soupeřových šancí. Ve 33. minutě 
Bičiště sebral míč nejistému hradeckému obránci a podle gólmana trefil pro 
Boleslav vedení. Ve druhém poločase Hradečtí neúnavně útočili a boleslav-
ského gólmana nenechali vydechnout. V 69. minutě však hradecká obrana 
odvrátila trestný kop jen na hranici šestnáctky k Blažíčkovi, který bez otálení 
míč napálil z dvaceti metrů k levé tyči a zvýšil boleslavské vedení. Boleslavští 
se v závěrečných minutách soustředěně bránili a spoléhali na brejky. Využili 
až poslední, který založil na půlce Milner přihrávkou Pechovi, ten v běžeckém 
souboji s protihráčem přes půlku hřiště udržel míč pod kontrolou a uvnitř hra-
deckého vápna přiťuknul Milnerovi, který se z pár metrů trefil do soupeřovy 
branky. „Konečný výsledek úplně neodpovídá dění na hřišti. Nám se herně 
dařilo více v první poločasu. Soupeř byl herně lepší v polovině druhé. Nakonec 
byl náš tým produktivnější v ofenzívě,“ zachoval si střízlivý nadhled trenér bo-
leslavských dorostenců Martin Mrvík. Sestava FK Mladá Boleslav U19 proti 
Hradci Králové: Barták - Zmij, Kalabis, Böhm, Skramuský – Blažíček, Mašek 
– Pech, Provazník (88. Vozáb), Bičiště (85. Para) – Milner (90. Nejeschleba).  
Góly: 33. Bičiště, 69. Blažíček, 87. Milner. Rozhodčí: Novák – Šimeček, Nedvěd.

Boleslavští Provazník  
a Blažíček dali po dvou gólech
Po kompletních šesti odehraných kolech celostátní ligy U19 dorostenec-
kým kanonýrům vévodili dva sparťané těsně následovaní dvěma slávisty: 
6 - Vojtěch Patrák (Sparta Praha), 5 - Adam Hložek (Sparta Praha), Jakub 
Zeronik (Slavia Praha), 4 – Lukáš Červ (Slavia Praha), Lukáš Raab (Sigma 
Olomouc), Pavel Šulc (Plzeň). Po třech gólech nastřílelo deset dalších do-
rostenců z osmi rozdílných klubů. Po dvou gólech dalo čtyřiadvacet do-
rostenců a mezi nimi i boleslavští Adam Provazník a Jan Blažíček. Jednou 
se za Boleslav trefili Ondřej Bičiště, Jan Kalabis, Adam Milner, Ondřej 
Nejeschleba a Vladimír Para.

I. CELOSTÁTNÍ LIGA DOROSTU U19 

1.kolo  FC Vysočina Jihlava - FK Mladá Boleslav   0:2
2.kolo  FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc   1:2
3.kolo  FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav   0:2
4.kolo  FK Mladá Boleslav - MFK Karviná    3:2
5.kolo  SK České Budějovice - FK Mladá Boleslav  2:1
6.kolo  FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové   3:0
7.kolo  1.FC Slovácko - FK Mladá Boleslav
8.kolo  AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav
9.kolo  FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň
10.kolo  FC Zbrojovka Brno - FK Mladá Boleslav
11.kolo  FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha
12.kolo FK Pardubice - FK Mladá Boleslav
13.kolo  FK Mladá Boleslav - FK Dukla Praha
14.kolo  1.FK Příbram - FK Mladá Boleslav
15.kolo  FK Mladá Boleslav - FC Fastav Zlín
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JUNIORSKÁ LIGA 2018/2019 - ČECHY 

1.kolo FK Mladá Boleslav - FK Dukla Praha 3:2
2.kolo AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 2:2
3.kolo  FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha 3:2
4. kolo FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 3:2
5.kolo  FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 2:2
6.kolo  FK Mladá Boleslav - FK Teplice 2:1
7.kolo  Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 0:1
8.kolo  FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň 0.1
9.kolo  1.FK Příbram - FK Mladá Boleslav
10.kolo  FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec
11.kolo  SK České Budějovice - FK Mladá Boleslav
12.kolo  FK Mladá Boleslav - AC Sparta Praha
13.kolo  SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav
14.kolo  FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav
15.kolo FK Mladá Boleslav - FK Jablonec
16.kolo  FK Teplice - FK Mladá Boleslav
17.kolo  FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905
18.kolo  FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav
19.kolo  FK Mladá Boleslav - 1.FK Příbram
20.kolo  FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav
21.kolo FK Mladá Boleslav - SK České Budějovice
22.kolo  FK Dukla Praha - FK Mladá Boleslav

Junioři po první prohře zůstali 
v kontaktu s čelem tabulky
V sedmém mistrovském utkání podzimní sezóny FK Bohemians Praha 1905 
U21 – FK Mladá Boleslav U21 0:1 byli Boleslavští favority, ale předpokládané 
tři body získali jediným gólem vstřeleným až pár minut před koncem. Po živé 
úvodní čtvrthodince, kdy se hra přelévala od jedné branky ke druhé, v dalším 
průběhu poločasu fotbalisté bojovali hodně neuspořádaně převážně o střed 
hřiště. Druhý poločas navázal na první množstvím nepřesností. Boleslavští 
měli sice herní převahu, ale největším nebezpečím pro soupeřovu branku 
byl jen v 52. minutě Kateřiňákův přízemní trestňák těsně mimo pravou tyč.  
V 63. minutě ojedinělý útok Bohemians vyvrcholil Vránovou střelou do bran-
káře Mikulce. S blížícím se koncem zápasu zvyšovali Boleslavští tlak a zúro-
čili ho až v 88. minutě, kdy se po rohovém kopu přízemní střelou trefil Toml. 
Sestava FK Mladá Boleslav U21 proti Bohemians: Mikulec – Komma, Toml, 
Kopa, Zabilanský – David Novák (82. Krčmář), Komárek, Kateřiňák, Dohnalík 
– Šimon, Vejr. Gól: 88. Toml. Rozhodčí: Lerch – Blažej, Kříž
Boleslavská juniorka byla po sedmi odehraných kolech jediným neporaže-
ným týmem z dvaceti účastníků české i moravské skupiny Juniorské ligy. 
To přestalo platit po prohraném domácím zápase FK Mladá Boleslav U21 – 
FC Viktoria Plzeň U21 0:1. Boleslavští nastoupili s Matějovským a Valentou 
ostřílenými z prvoligových bojů, Plzeňští měli sestavu posílenou Sváčkem, 
Havlem a Buchou z prvoligového kádru. Při oboustranně ofenzívním stylu hry 
měli více šancí Plzeňští. Pihrtovy dva střelecké pokusy zlikvidoval brankář 
Mikulec. Ve 14. minutě Pavlík nastřelil břevno boleslavské branky. Tři minuty 
před přestávkou přetažený centr Daniela Nováka sklepnul David Novák na 
malé vápno Vejrovi a ten z pár kroků nastřelil plzeňského gólmana. Šest mi-
nut po přestávce Plzeňští zaútočili po pravé straně a z Havlovy přihrávky dal 
Kepl rozhodující gól. Následné boleslavské úsilí vyznělo pouze v zisk dvou 
rohových kopů, ale nikoliv ve vyrovnání skóre. V příštích minutách se hrálo 
především uprostřed hrací plochy s minimem střeleckých vyvrcholení her-
ních situací. V závěrečné čtvrthodince sice měli více ze hry Boleslavští, ale 
šanci na vyrovnání si nevypracovali a tak v osmém utkání podzimní sezóny 
poprvé prohráli. Sestava FK Mladá Boleslav U21 proti Plzni: Mikulec 
– Zabilanský, Toml, Kopa, Komma (57. Krčmář) – Komárek, Matějovský  
(75. Yerkhov) – David Novák (83. Dib), Valenta, Daniel Novák (76. Mansfeld) – 
Vejr (57. Šimon). Gól: 51. Kepl. Rozhodčí: Severýn – Šimáček, Michal Novák.

Z boleslavských střelců  
je nejlepší Daniel Novák
Do čela pořadí nejlepších střelců se vyhoupnul liberecký Voltr. Devět nejlep-
ších střelců po osmi odehraných kolech posledního ročníku Juniorské ligy:  
8 - Radek Voltr (Liberec), 6 – Ondřej Chvěja (Ostrava), Benjamin Mustafič 
(Teplice), Farid Nabiyev (Slavia), 5 – David Buchta (Ostrava), Filip Kubala 
(Slovácko), Tomáš Zajíc (Slovácko), Pavel Zifčák (Olomouc), Martin Zikl (Brno). 
Mezi osmi čtyřgólovými střelci je mladoboleslavský Daniel Novák. Další bo-
leslavské góly v Juniorské lize dali: 2 - David Novák, Jiří Valenta, Vítek Vejr,  
1 - Radek Kopa, Adam Mansfeld, Matěj Šimon, Martin Toml, Vladislav Yerkhov.
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Hlavní technický partnerMediální partner Partner

Ligová fotbalová asociace podepsala smlouvu s FIFA 
a pravidlovou komisí IFAB a od ledna 2017 se zapojila do 
programu testování videorozhodčích. Ten v FORTUNA:LIZE 
dospěl do on-line fáze, která byla spuštěna na podzim 
roku 2017.



Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. 
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně 
přizpůsobíte stylu Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace 
nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový 
prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. 
Vstupte do nové éry ve velkém stylu. Zeptejte se nás na on-line chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 
nebo navštivte svého prodejce vozů ŠKODA.

novaskodasuperb.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,0–7,1 l/100 km, 105–159 g/km

Smart Light Assist – automatické 
přepínání a clonění dálkových světel

Adaptivní podvozek – volitelné 
nastavení podvozku ve 3 režimech 
(Comfort, Normal, Sport)

Virtuální pedál – bezdotykové 
otevírání 5. dveří 

Předplacený servis 
na 5 let / 100 000 km 
při  nancování od ŠKODA Finance

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení 
na AppStore 
a Google Play™.

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

NEKONEČNÝ PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

SIMPLY CLEVER

ŠKODA usnadňuje život svým 
zákazníkům každý den.
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