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Stýská se mi po pěkném boleslavském fotbalu. Technickém, útočném, zdravě agresivním,
takovém, který přitahuje diváky do hlediště i k televizním obrazovkám. Neberu argument, že se
v Boleslavi hraje dobrý fotbal, protože je přeci náš tým po podzimu na čtvrté příčce ligové
tabulky, hned za triem týmů, které jsou mimo českou klubovou realitu (o čemž svědčí i našich
podzimních 0 bodů a skóre 0:5 v zápasech s týmy této silné trojky). Od svých přátel a známých
- dříve také opravdu zanícených fanoušků a pravidelných návštěvníků na stadionu - slýchám
čím dál častěji stejnou věc: Na to se nedá koukat! Opravdu nedá. Obavy spjaté s příchodem
trenéra Jarolíma se zhmotnily. Udělal - byť jistě s akceptací managementu týmu - naprosto
radikální řez týmem, spousta klíčových hráčů zmizela, přivedl si spoustu fotbalistů, které vedl ve
svých předchozích štacích. Výsledek? Nemastný, neslaný a studený fotbalový guláš. Bojovnost
a úpornost místo lehkosti, hravosti a fotbalových nápadů. Přesto to stačí na čtvrtou příčku, což
vede k zamyšlení nad celou naší ligou.

Často před sezónou čtu přání prezidenta klubu, který chce, aby lidé do boleslavského hlediště
chodili hlavně na pěkný a divácky atraktivní fotbal. Na to jste ale nenajali dobrého trenéra,
pánové, nebo jste mu dali příliš volnou ruku při letní přestavbě týmu. Na ten fotbal se fakt nedá
dívat. Bojovností jako hlavní devizou se vždycky vyznačovaly jiné týmy, než FK Mladá Boleslav.
O tom, že s tímto názorem nejsem osamocený, svědčí i dramaticky klesající návštěvnost na
Městském stadionu v Mladé Boleslavi. Jsem přesvědčen, že fanoušci by opravdu radši viděli
tým na sedmém místě tabulky, kdyby zároveň předváděl zajímavý, útočný, moderní fotbal. K
čemu je vydřený postup do pohárů, když je předváděný fotbal nekoukatelný a cesta poháry
končí dříve, než pořádně začala?

Spousta boleslavských fotbalových fanoušků se přesunula do hlediště zimního stadionu.
Momentálně se mezi ně počítám i já a jsem zvědav, jak moc fotbalisti zabojují o to, abych zase
nevynechal jediný domácí zápas, jako tomu bylo dřív. Je to jen na hře, kterou budou předvádět.
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