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Vážení sportovní přátelé, 

rozhodli jsme se shrnout činnost našeho klubu za  loňský rok do této „Ročenky“ a zároveň si tím 
připomenout chvíle, které nám přinesly jak radost, tak někdy i smutek. Taktéž rok 2021 byl ovliv-
něn koronavirovou pandemií, kdy se jarní část soutěží vůbec neuskutečnila. Podzimní část sezóny 
2021/2022 se odehrála celá a věříme, že se po dlouhé době dohraje také jarní část sezóny.
Nesmím zapomenout zmínit, že jsme v roce 2020, ještě před koronavirovým lockdownem, stihli 
oslavit významné 100. výročí od založení klubu. Proběhlo několik akcí, při kterých jsme si toto výročí 
připomněli. První takovou akcí bylo červnové setkání hráčů, kteří se podíleli na největším úspěchu 
klubu v jeho historii, čímž byl postup do ČFL v sezóně 2014/2015. Při této příležitosti bylo sehráno 
první utkání na nově zrekonstruovaném hřišti. Akce se zúčastnili hráči, kteří se o tento postup za-
sloužili - Jan Buryán, Radek Dosoudil, Martin Škarecký, Ondřej Murárik, Lukáš Jíra, Milan Karásek, 
Radek Šimek, Pavel Klain, Lukáš Vlk, Štěpán Krýda a dlouholetý kapitán Michal Horák. Dne 24. září 
2020 byla zahájena v Benáteckém muzeu výstava spojená s vernisáží, na které byla pokřtěna pub-
likace ke stoletému výročí. Po skončení vernisáže se uskutečnilo fotbalové utkání v areálu letního 
stadionu mezi mužstvem umělců Amfora Praha a starou gardou Benátek. Toto utkání si nenechalo 
ujít téměř 300 diváků. Výtěžek z utkání byl věnován Pavlu Boškovi, který bojuje s následky zranění 
po střetu s autem, část výtěžku z tohoto utkání byla použita na úhradu velmi potřebného rehabili-
tačního cvičení.
V listopadu 2021 byla zahájena rekonstrukce ozvučení areálu, které po téměř 55 letech již doslouži-
lo. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci ve výši 280 tis. Kč ze Středočeského kraje.
Jménem klubu bych chtěl poděkovat městu, sponzorům, funkcionářům a  fanouškům za podpo-
ru našeho klubu. Divákům, kteří zavítají na utkání benáteckých mužstev popřát příjemné chvilky 
v hezkém prostředí a přátelské atmosféře. Ať se Vám u nás líbí a odnesete si plno pěkných, nejenom 
sportovních zážitků. 

Se sportovním pozdravem
Ing. Marek Mařík
předseda klubu
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CHTĚLI JSME SE POHYBOVAT DO TŘETÍHO MÍSTA, A TO SE NÁM NEPOVEDLO,
ŘÍKÁ BENÁTECKÝ TRENÉR RADIM TRUKSA

V létě vystřídal na postu hlavního trenéra divizních benáteckých fotbalistů Jindřicha Tichaie, který odešel do prvoligo-
vých Českých Budějovic. Třiačtyřicetiletý Radim Truksa zatím odtrénoval osm mistrovských zápasů. Více mu jich ne-
dovolila koronavirová epidemie. Zatímco na domácím hřišti se Benátkám daří, dokonce tu neztratily ani bod, venku 
dokázaly vyhrát pouze v posledním Nymburce. 
Po neúplné podzimní části divizní soutěže náleží Benátkám 6. místo se ziskem 13 bodů. Jaká je spokojenost 
s umístěním a předváděnou hrou?
S umístěním rozhodně spokojený nejsem. Chtěli jsme se pohybovat do třetího místa, a to se nám nepovedlo.
Doma byly Benátky stoprocentní, venku dokázaly ale vyhrát jen v Nymburce a přivézt bod z Dvora Králové. 
Proč to na soupeřových trávnících tolik nešlo?
Herně a hlavně výsledkově se nám nedařilo především na cizích hřištích, na kterých jsme vybojovali pouhé čtyři 
body. Inkasovali jsme hodně branek, v pěti utkáních jich bylo třináct, a to se pak body těžko dělají. Naše defenzivní 
činnost nebyla dobrá a soupeři nás za to nemilosrdně trestali. Ve třech zápasech, ve kterých jsme venku nebodo-
vali, jsme narazili na první tři týmy tabulky – Náchod, Vysoké Mýto a Kolín a ty naši špatnou defenzívu svlékly do-
naha. Od hráčů mi chyběla větší zodpovědnost za to, že nechceme inkasovat, nebo že chceme překazit soupeřovu 
šanci. Jeden spoléhal na druhého. Na hřišti chyběl šéf, který by mužstvo slovně organizoval a svým výkonem strhl 
ostatní. Nebudu to ale házet na jednotlivce, jsme tým a chyby jsme dělali všichni, trenér, gólman i hráči. Do dalších 
zápasů budu dělat maximum, aby se to výrazně zlepšilo a s tím by měla přijít i úspěšná venkovní utkání.
Předseda klubu Marek Mařík nedávno vyslovil nespokojenost především s defenzivní činností, zejména ve ven-
kovních zápasech. Vy také jste v  několika pozápasových ohlasech zmínil, že se vám nelíbila obranná práce 
mužstva. Co v tomto případě konkrétně zlepšit? Je právě obrana týmu to hlavní, proč se z venku nepodařilo 
přivézt větší počet bodů?
S předsedou na to máme podobný názor, ale to viděli a cítili i sami hráči, že nám to vzadu pokulhává. To se ale 
netýká jen obránců, ale hry celého mužstva směrem dozadu. Před dalšími zápasy snad budeme mít dostatek času 
se na celkovou defenzivní činnost mužstva více zaměřit a odstranit nedostatky, kterých tam byla spousta.
Kvůli koronavirové epidemii jste poslední mistrovský zápas sehráli 11. října. Co poté následovalo v  podání 
benáteckého A-mužstva? Jaké jsou prognózy k další tréninkové činnosti? Kdy by měla, pokud to koronavirus 
dovolí, začít a jaká by měla být?
Po posledním odehraném zápase v Kolíně následovalo čtrnáct dní individuálního tréninku a potom měli hráči 
asi měsíc úplné volno. V listopadu jsme opět najeli na individuální tréninky. Posílal jsem klukům, co mají odběhat 
a v jakém čase by to mělo být. Přes mobilní aplikace jsem měl přehled o tom, jak to plní. V prosinci nám situace 
dovolila začít zase klasicky trénovat pohromadě na hřišti, ale to trvalo pouze čtrnáct dní. Začátek zimní přípravy je 
naplánován na 6. ledna, ale asi nikdo nedokáže odhadnout, jak se situace bude dále vyvíjet a kdy vlastně začneme 
zase všichni spolu trénovat na hřišti. Mistrovská část by měla začít na konci ledna, kdy by se mělo odehrát 9. pod-
zimní kolo. Situace je ale momentálně složitá a nepřehledná, tak uvidíme, jak se to vyvine po Novém roce.
Je třeba posílit mužstvo, případně na jakém postu byste uvítal nějakou novou akvizici?
Bavíme se o tom s vedením a někoho budeme chtít přivést. Vzhledem k tomu, jak jsme se prezentovali na podzim, 
bychom rádi přivedli někoho, kdo nám pomůže zpevnit defenzívu. Směrem dopředu si myslím, že máme na výběr 
dostatek kvalitních hráčů, pokud budou zdravotně v pořádku.
Co byste si přál od jarní části soutěže?
Moje přání, až se začne hrát, je jednoduché. Navázat na domácí výsledky a k tomu přidat v utkáních na venkovních 
hřištích a tím se prokousávat tabulkou směrem nahoru. Chtěli bychom atakovat mužstva, která mají v tuto chvíli 
před námi náskok šesti bodů, tedy Vysoké Mýto a Velké Hamry.

RADIM TRUKSA
Narozen: 4. 6. 1977
Bydliště: Vrdy
Hráčská kariéra: Vrdy, Mladá Boleslav, Čáslav, Český Brod, Chrudim, Podě-
brady, Velim, Vlašim, Humpolec, Kutná Hora, Zbraslavice
Úspěchy: Starty ve druhé lize i v mládežnických reprezentacích U17 a U18
Trenérská kariéra: Kutná Hora, Suchdol, Čáslav

LEDEN
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PŘICHÁZÍM DO PROSTŘEDÍ, KDE JSEM VYRŮSTAL A KTERÉ ZNÁM, ŘÍKÁ LUKÁŠ JÍRA

Pamatuje parádní jízdu benáteckého fotbalového klubu z krajského přeboru až do ČFL. Sedmadvacetiletý brankář Lu-
káš Jíra byl jedním ze stavebních kamenů postupu z divize do třetí ligy. V ní už ale nastoupil pouze do jediného zápasu. 
Zachytal si v Dlouhé Lhotě, naposledy v Rejšicích. Nyní se vrací zpět do klubu, kde s fotbalem začínal. Se zkušeným Radi-
mem Strakou by měl vytvořit nadstandardní divizní brankářskou dvojici.
Po více než dvou letech se vracíš do Benátek nad Jizerou. Co stálo za tvým příchodem?
Už dříve jsem měl nějaké nabídky z jiných klubů, ale žádná nebyla z mého pohledu taková, abych měl důvod měnit 
působiště. Zájem Benátek byl již v létě, kdy mě kontaktoval Petr Spousta, nicméně tehdy byly komplikace ohledně 
mého přestupu z Rejšic a navíc bylo málo času na řešení této situace, takže to nakonec nedopadlo. Když mě někdy 
v listopadu oslovil pan Marek Mařík s nabídkou návratu do Benátek, bylo to pro mě velice snadné rozhodování. 
Naposledy jsi chytal 1.A třídu v Rejšicích. Jak bys zhodnotil své uplynulé angažmá?
Do Rejšic jsem šel s tím, abych hlavně chytal, což si myslím, že se naplnilo. Bohužel výsledky i postavení v ta-
bulce nebyly z mého pohledu takové, jaké jsem očekával. Sešlo se více negativních věcí najednou. Měli jsme 
hodně zraněných hráčů. Kluci, kteří trénují v FK Mladá Boleslav, se občas nemohli zúčastnit zápasu, a tak jsme 
jezdili na utkání třeba jen v jedenácti lidech. Nebyla to ideální situace. Když jsme se ale sešli, dokázali jsme 
porážet i týmy na prvních místech tabulky. Myslím si, že začátek tohoto soutěžního ročníku byl z mé strany 
povedený.  Rád bych si tuto formu přinesl s sebou do Benátek, abych pomohl klukům k lepšímu, než je sou-
časné 6. místo.
V Benátkách nad Jizerou pamatuješ úspěšné tažení z krajského přeboru až do ČFL. Na jakou sezónu vzpomínáš 
nejraději a proč?
Nejraději vzpomínám na divizní sezónu. Tuto sezónu jsem, asi kromě pěti zápasů, odchytal celou, což se mi v Be-
nátkách stalo poprvé a také naposledy (smích). Šli jsme do toho s očekáváním, co nás bude v soutěži čekat a hlavní 
cíl byl nesestoupit. Naštěstí se nám povedl začátek soutěže. Sezónu jsme poté dokázali dotáhnout do zdárného 
konce a postoupit tak do třetí 
ligy.
Již na  prahu této sezóny jsi 
odchytal za  Benátky jeden 
přípravný zápas. Proč už teh-
dy tvé angažmá nevyšlo?
Na  začátku léta jsem měl na-
bídku z  Benátek nad Jizerou, 
kterou jsem konzultoval s rej-
šickým vedením. Bohužel v té 
době za mě v Rejšicích neměli 
náhradu a  druhý brankář byl 
zraněný. Dále se situace nijak 
nevyvíjela, a  tak jsem začal 
přípravu v  Rejšicích. Benátky 
se mi opět ozvaly na  konci 
letní přípravy, že jejich zájem 
nadále trvá a  začala se tato 
situace znovu řešit. Brankář, 
který mě měl v  Rejšicích na-

LUKÁŠ JÍRA
Narozen: 23. 7. 1993
Bydliště: Benátky nad Jizerou
Hráčská kariéra: Benátky nad Jizerou, Kosmonosy,
Dlouhá Lhota, Rejšice

Lukáš Jíra

ÚNOR
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SPOKOJENOST S UMÍSTĚNÍM NEPANUJE, PROTOŽE ROZHODNĚ MÁME NA VÍC,
ŘÍKÁ BENÁTECKÝ KAPITÁN MARTIN BOROVIČKA 

Bez nadsázky by se dalo říci, že patří k inventáři benáteckého fotbalového A-týmu. Třicetiletý obránce Martin Borovička 
totiž spojil s tímto klubem již bezmála osm let. Během tohoto období sehrál 187 mistrovských zápasů, v nichž vstřelil 12 
branek. Další boje, do kterých by měl benátecký kapitán přivést své spoluhráče, jsou ale v tuto chvíli s velkým otazníkem 
a možná také v nedohlednu. 
Letošní sezóna je pro tebe osmou v pořadí v benáteckém fotbalovém dresu. Na jakou z nich vzpomínáš nejra-
ději a proč?
Hned, jak jsem přišel do Benátek, v létě roku 2013, začala neskutečná jízda. Během dvou sezón jsme dvakrát po-
stoupili. Následně jsme hráli tři sezóny třetí ligu, v  níž jsme se vždy díky sportovním výsledkům udrželi mimo 
sestupové pásmo, avšak bohužel kvůli absurdní administrativní stránce jsme po sezóně 2017/18 museli zpět do di-
vize. V následujících dvou sezónách jsme skončili na čtvrté a naposledy třetí příčce. Loňská sezóna byla zkrácena 
kvůli koronaviru. Takže za  mě bylo v  podstatě všech sedm sezón úspěšných, i  když některé méně, některé na-
opak více. Nejpovedenější byly samozřejmě postupové ročníky. Musím se přiznat, že úplně nejraději vzpomínám 
na jaro 2017 ve třetí lize pod trenérem Jíchou, kdy jsem osobně měl, dle mého názoru, asi nejlepší sportovní formu 
za mého benáteckého působení. Toto jaro byla také neskutečná jízda. Hlavně doma jsme poráželi úplně každého. 
Z podzimní předposlední příčky jsme se dostali mimo sestupové pásmo, a  já, jako takovou třešničku na dortu, 
vstřelil vítězný gól derby proti Dobrovici.
Vraťme se do roku 2013, kdy jsi přišel do Benátek nad Jizerou. Jak se vůbec tehdy upekl tvůj přestup?
Tehdy byly dva hlavní důvody, proč jsem přišel do Benátek nad Jizerou. Bylo to kvůli Vláďovi Sedláčkovi a Honzovi 
Buryánovi. Můj oblíbený trenér, který mě vedl v mladoboleslavských dorostech, o mě projevil zájem, když zjistil, že 

MARTIN BOROVIČKA
Narozen: 1. 2. 1991
Bydliště: Milovice
Hráčská kariéra: Nymburk, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Nová Paka

hradit, dostal jinou nabídku, kterou se rozhodl přijmout. Nechtěl jsem, aby Rejšice vstupo-
valy do soutěže bez brankáře. Myslel jsem si, že by to vůči nim nebylo fér.
S čím nyní přicházíš do Benátek nad Jizerou a jaké jsou tvé cíle?
Přicházím do prostředí, kde jsem vyrůstal a které znám, takže vím, do čeho jdu. Mé cíle jsou, abych 
tu nebyl jen do počtu a určitě bych se chtěl poprat o místo v základní sestavě. Dále chci pomoci 
benáteckému týmu, aby byl v horní polovině tabulky a aby náš fotbal bavil diváky, kvůli kterým 
se dělá.
Tvoji konkurencí mezi tyčemi bude zkušený Radim Straka, s nímž vytvoříš brankářskou dvojici. Jak Radima 
vnímáš? Jako konkurenta nebo spíše jako parťáka?
Od každého něco (smích). Radim je zkušený brankář, který má za sebou několik sezón ve třetí lize, takže zkušeností 
má opravdu na rozdávání. Oba chceme chytat a pomoci týmu, aby se dařilo. Nicméně v bráně může stát jenom 
jeden a ten, který bude chytat, nedá své místo zadarmo. Vím, že začátek, i kvůli covidu, bude pro mě těžší, ale dou-
fám, že se po nějakém čase do branky dostanu a budu pravidelně chytat.
Kvůli epidemii koronaviru je nyní zimní příprava přerušena. Jak se vůbec dá v této době udržovat a jak moc 
velká je to komplikace?
Pro všechny týmy je to komplikace. Udržovat se dá běháním, nebo si člověk dokáže vytvořit podmínky 
pro posilování nebo různá cvičení i doma, ale určitě to nenahradí zimní přípravu jako takovou, která trvá 
od ledna do začátku března. Dle mého názoru nejvíce v této době chybí týmu cvičení s míčem a spoluprá-
ce mezi spoluhráči. Pokud se soutěž rozeběhne, ukáže se, kdo se dokázal alespoň individuálně připravit 
na sezónu.

BŘEZEN
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v Nové Pace, ve které jsem tehdy hrál divizi, nejsem spokojený. Můj tehdejší „skorošvagr“ a ka-
marád Honza Buryán měl v té době namířeno do Benátek nad Jizerou z končícího angažmá 
v polských Gliwicích. Benátky tak byly pro mě jasnou volbou. To, že zde strávím takovou dobu, 
jsem ale opravdu nečekal.
Už jsi to nakousl, zažil jsi tu dva postupy, nejprve do divize a poté i do třetí ligy. Co stálo za tě-
mito úspěchy benáteckého fotbalu?
Podle mého názoru hrála největší roli kabina, v níž se sešla dobrá parta kluků. Mimochodem, za celých osm let 
mého působení tu byla vždy výborná parta, i když se tu vystřídalo opravdu hodně hráčů. Samozřejmě za těmito 
úspěchy stála také hráčská kvalita. Benátecké vedení dokázalo vždy přivést kvalitní hráče či nám, v době postupu 
z divize, pomáhali hráči z prvoligové Mladé Boleslavi, jejíž jsme tehdy byli farmou. 
I když, jak zmiňuješ, se tu vystřídalo velké množství hráčů i trenérů, na které vzpomínáš nejraději?
Po mé šesté sezóně v Benátkách nad Jizerou mě napadlo spočítat, dle webových statistik, všechny své spoluhráči 
i trenéry. O� ciálně se během šesti sezón vystřídalo vedle mě v sestavě 72 hráčů a vedlo mě 6 trenérů, a to nejsou 
započítáni kluci, kteří byli vypůjčeni v rámci farmářské spolupráce s Mladou Boleslaví. Za šest let je to až hrozi-
vé číslo. Nyní o rok a půl později by jejich počet byl ještě o něco vyšší. Rád vzpomínám úplně na všechny, ať už 
v tom dobrém, ale i špatném. Ano, i pár takových by se našlo. Především na všechny vzpomínám v rámci srandy 
a vtipných vzpomínek. Žádné hráče ani trenéry ale nebudu konkrétně jmenovat, protože by mě mrzelo, kdybych 
na někoho zapomněl.
Pojďme k  současné sezóně. Benátečtí se momentálně, po  necelé polovině odehrané soutěže, nachází 
na 6. místě. Jaká panuje spokojenost s tímto umístěním a kde bys nejraději viděl Benátky po posledním 
kole?
Spokojenost s tímto umístěním nepanuje, protože rozhodně máme na víc. Určitě patříme do první pětky, ideálně 
mezi tři nejlepší týmy, kde bych nás také po konci soutěže nejraději viděl.
Zejména v utkáních na venkovních hřištích jste inkasovali velký počet branek. Ty, jakožto základní pilíř obran-
né řady bys k tomu určitě měl co říci. Proč to u soupeřů až tak nevycházelo?
Sám si pořádně nedokážu vysvětlit, proč jsme ve většině venkovních zápasů tak propadali, a to hlavně v obranné 
fázi. Celkově jako tým jsme při venkovních zápasech byli takoví ospalí a bez náboje, což se pak téměř vždy proje-
vilo na konečném výsledku a hlavně na obdržených gólech. Je to určitě jedna z věcí, kterou, pokud se tato sezóna 
bude vůbec dohrávat, budeme chtít zlepšit.
Kvůli koronavirové epidemii je momentálně nucená pauza. Jak u tebe probíhá příprava a co se vůbec v této 
době dá dělat?
Chodím běhat do přírody podle plánu, který nám každý týden posílá trenér. Také běhám i mimo plán. Někdy 
si doma zacvičím. Nic moc jiného, kvůli vládním opatřením, dělat nejde. Nyní, když začíná jarní počasí, tak 
bych rád dělal vyjížďky na kole. Jen si asi počkám, až budu moci vyjet dál, než jen na hranici obce.
Myslíš, že by se mohla tato dlouhá pauza projevit na výkonech ve zbývajících zápasech?
Určitě ano. Tím ale nemyslím jen na benáteckých výkonech, ale projeví se u všech týmů. Běhání je sice dobrá věc, 
ale ta pauza bez tréninků s míčem, a hlavně bez zápasů, už je a ještě bude dlouhá. Jedná se minimálně o půlroční 
přestávku bez fotba-
lu, takže si myslím, 
že prvních pár týd-
nů bude pro většinu 
z  nás hodně nároč-
ných, a to především 
v  tom, abychom si 
zvykli na  fotbalové 
a  zápasové tempo 
a celkově na ten fot-
balový život.

Martin Borovička
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JSEM RÁD, ŽE MI TO TAM ASPOŇ TROCHU PADÁ, ALE KLIDNĚ BYCH TO VYMĚNIL ZA PÁR BODŮ 
NAVÍC, ŘÍKÁ ČTYŘGÓLOVÝ ZÁLOŽNÍK JAN BOČEK

S fotbalem začínal v Dolním Bousově. V mládeži prošel Mladou Boleslaví, následně si zahrál za třetiligový Kolín, nastu-
poval také v druholigovém klubu Bohemians Praha. Před čtyřmi lety přestoupil z nedaleké Dobrovice do tehdy třetili-
gových Benátek nad Jizerou, kde se stal ihned oporou. Během 83 mistrovských zápasů nastřílel 21 branek. Čtyřikrát se 
tre� l i v letošním divizním ročníku a společně s nigerijským útočníkem Jimmym se tak dělí o druhou příčku benáteckých 
kanonýrů. Zda sedmadvacetiletý středopolař Jan Boček či některý z jeho spoluhráčů vstřelí ještě v této sezóně nějakou 
branku, je v tuto chvíli ve hvězdách. I na otázku případného pokračování přerušené soutěže přišla v následujícím roz-
hovoru řada.
Sezóna 2020/21 je pro tebe v pořadí pátou v benáteckém dresu. Jak vzpomínáš na svůj příchod z Dobrovice 
v roce 2017 a co tě tehdy do Benátek nad Jizerou přivedlo?
Na svůj příchod vzpomínám jen v dobrém, protože z Dobrovice jsem odcházel hlavně kvůli tomu, že jsem vůbec 
nenastupoval, což se v Benátkách otočilo o sto osmdesát stupňů. Navíc jsme zde koupili byt, takže i tohle hrálo 
určitě velkou roli. 
Tehdy byly Benátky odsouzeny k boji o záchranu třetí ligy. Neodradilo tě ani to, že tě čekal tvrdý boj o setrvání 
v třetí nejvyšší fotbalové soutěži?
Musím říci, že jsem nad tím ani nijak zvlášť nepřemýšlel. Hlavní pro mě bylo, abych zase po půl roce začal nastupo-
vat. Ve � nále jsme se zachránili vcelku v klidu, takže jsem tohoto kroku rozhodně nemusel litovat.
Rok a půl jsi zde odehrál v ČFL. Nyní již třetí sezónu nastupuješ v divizi. Na jaké období, spojené s Benátkami, 
vzpomínáš nejraději?
Jelikož jsem tu zatím nezažil žádnou postupovat sezónu, tak musím říci, že nejlepší období byl první půlrok hned 
po mém příchodu. Dařilo se nám jako týmu a dařilo se i mně. Zachránili jsme se v poklidu a splnili tak cíl, se kterým 
jsme šli do jarní části.
Během tvého benáteckého působení tě vedlo již šest hlavních trenérů. Čí styl ti seděl nejvíce a naopak, pod kým 
to nebylo úplně ono?
Je pravdou, že se tu vystřídalo opravdu dost trenérů. Asi nejde říci, čí styl mi seděl nejvíce. Záleží, v jakém období 
tady ten trenér byl a jak se nám jako týmu dařilo. Dá se říci, že jsem vždy hrál pravidelně pod všemi trenéry, takže 
pro mě to žádná překážka nebyla. Nejvíce vykulený jsem byl po příchodu Jindry Tichaie. Ten když na prvních tré-
nincích spustil své hlášky, tak jsme po sobě s kluky koukali a říkali si, co to je za blázna? Nakonec to ale pod ním 
výborně šlapalo a navíc jsme ho prodali do Českých Budějovic, takže to pro všechny dopadlo dobře (smích).
Jak už jsi říkal, do Benátek nad Jizerou ses přistěhoval. Znamená to tedy, že se ti tu líbí a jsi tu spokojený?
Říkal jsem to již v úvodu, byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem přestoupil právě do Benátek nad Jizerou. Jsem 
tady spokojený, máme malého syna, takže je super, že nemusím nikam dojíždět. Uvidíme, jak dlouho si mě tady 
předseda klubu Marek Mařík nechá, ale já nemám důvod nikam odcházet.
Pojďme k současné sezóně. V ní máš na svém kontě osm odehraných zápasů a hned čtyři vstřelené branky. Co 
stojí za tvojí střeleckou potencí?
Asi největší rozdíl je v tom, že tuto sezónu padalo velké množství branek a já, jako podhrotový záložník, bych se 
na střílení branek měl také nějak podílet. Jsem rád, že mi to tam aspoň trochu padá, ale klidně bych to vyměnil 
za pár bodů navíc, abychom byli v tabulce o něco výše.
Nejčastěji nastupuješ na postu podhrotového záložníka, přitom dříve jsem byl spíše hráčem na křídle. Na ja-
kém postu se cítíš lépe?
Momentálně se cítím určitě lépe uprostřed zálohy, protože si už ani nedokážu představit, že bych hrál na kraji zá-
ložní řady. Tam musí hrát někdo rychlejší a mladší, který má lepší fyzičku (smích).

JAN BOČEK
Narozen: 17. 8. 1993
Bydliště: Benátky nad Jizerou
Hráčská kariéra: Dolní Bousov, Mladá Boleslav, Pěčice, Kolín, Bohemians 
Praha, Dobrovice

DUBEN



www.kopanabenatky.cz 8
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Sezónu již v průběhu října přerušila koronavirová epidemie. Jak snášíš toto období, kdy se 
nemůže společně trénovat? Jakým způsobem se udržuješ?
Štve mě to, asi jako každého. Období bez tréninků a hlavně bez zápasů mě nebaví. Trenér nám 
posílá, co máme odběhat, tak se aspoň takto udržujeme. Nyní snad bude už i  lepší počasí, tak 
budu moci i vyjet někam na kole, nebo jít na inline brusle. Trénink a zápas to ale pochopitelně 
nemůže nahradit.
Myslíš si, že v tomto divizním ročníku ještě vyběhnete na hřiště k mistrovským zápasům, nebo bude tato sezó-
na, po vzoru té minulé, předčasně ukončena?
Hrozně bych si přál, abychom ještě nastoupili, ale jsem realista a myslím si, že se soutěž nestihne dohrát, jelikož 
FAČR prohlásil, že se sezóna nebude prodlužovat. Bohužel to tak vypadá na druhou nedohranou sezónu za sebou. 
Všem bych tímto popřál pevné zdraví a ať se tato situace co nejdříve vrátí k normálu.

Jan Boček
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O VÝKONY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ SE MŮŽEME OPŘÍT, ŘÍKÁ ONDŘEJ ŠIMEK

Jeho fotbalová kariéra je spojena pouze s benáteckým dresem. Jedenadvacetiletý záložník Ondřej Šimek prošel veškerý-
mi benáteckými mládežnickými týmy a nahlas si řekl také o příležitost zahrát si ve zdejším A-mužstvu. Coby dorostenec 
nakoukl již do třetiligových bojů, v těch divizních získal stabilnější pozici v základní sestavě. Během čtyř sezón sehrál 
35 mistrovských zápasů a vstřelil 3 branky. O více utkání, především v letošní sezóně, jej připravilo nepříjemné zranění 
v tříselné krajině. 
Během letošní sezóny jsi laboroval se zraněním a kvůli tomu odehrál pouhých 86 minut. O co se jednalo a jak 
to s tebou v tuto chvíli vypadá?
Hned na začátku letní přípravy, myslím, že dokonce v prvním přátelském zápase, mě začalo pobolívat tříslo. Musel 
jsem si dát od fotbalu na měsíc pauzu. Po této době jsem se začal již zapojovat do tréninku a naskočil i do několika 
zápasů. Bohužel se mi ale ozvalo i druhé tříslo. Než jsem se stihl pořádně vyléčit, byla sezóna po zápase v Kolíně 
přerušena. Nyní jsem zdravý a doufám, že mi to vydrží. 
Nicméně na další mistrovský zápas si budeš muset patrně ještě nějakou dobu počkat. Sezóna 2020/21 totiž 
bude s největší pravděpodobností anulována. Kvituješ toto rozhodnutí?
Podle mého názoru je to lepší, než kdybychom nuceně dohrávali systémem dvou zápasů za týden. Určitě se tak 
vyhneme zbytečným zraněním, protože jsme byli hrozně dlouho bez tréninků a během dvou či tří týdnů se nedá 
vrátit tam, kde jsme v říjnu skončili.
Po sedmi odehraných kolech se benátecký tým nacházel na 6. příčce. Jak bys zhodnotil odehrané zápasy a co 
by bylo potřeba do budoucna zlepšit?
I když jsem příliš zápasů neodehrál, a na některých jsem dokonce vůbec nebyl, tak určitě musíme zlepšit výkony 
na hřištích soupeřů, které nás srážejí dolů. To, že venku tolik nebodujeme, nás provází již delší dobu. Letos jsme za-
tím hráli především u těžkých soupeřů, ať už v Náchodě, Vysokém Mýtě či v Kolíně a inkasovali hodně gólů. Naopak 
o výkony v domácím prostředí se můžeme opřít i do budoucna. 
V benáteckých barvách jsi zasáhl již do čtvrté sezóny. Na kterou z nich vzpomínáš nejraději a proč?
Nejraději vzpomínám na jarní část sezóny 2018/2019 pod panem Jarolímem. Tuto sezónu jsme skončili čtvrtí a řekl 
bych, že jsem za tento půlrok udělal asi největší pokrok v kariéře. Kdybychom na jaře posbírali nějaké body i venku, 
mohlo být umístění ještě lepší.
Před zimním příchodem brankáře Lukáše Jíry jsi byl jediným benáteckým odchovancem v divizním kádru, kte-
rý se přes zdejší mládežnická mužstva propracoval až do dospělého A-mužstva. Co bys poradil svým následov-
níkům, aby se jim podařila podobná cesta?
V první řadě mi pomohlo, že jsem měl v mládežnických kategoriích štěstí na trenéry. Od pana Kocourka, přes pana 
Jíchu až k panu Buryánovi. Všichni mi do mého fotbalového života dali strašně moc. Navíc do áčka si mě velmi brzy 
vytáhli znovu trenéři Jícha s Buryánem. Věřili mi, dali mi čas a já doufal, že se tady jednou prosadím, i když ze začát-
ku jsem to klukům v A-mužstvu spíše kazil. Zadruhé jsem se vždy snažil pro sebe udělat i něco navíc, než jenom jít 
na trénink. Pokud na sobě neustále někdo pracuje, může mě klidně předčít a dostat se i výše. 
Kromě působení v benáteckém A-mužstvu trénuješ i zdejší starší žáky. Co bys řekl ke svému trenérskému an-
gažmá?
Trenérská práce mě tady v Benátkách velmi baví. Máme tu dobrý trenérský kolektiv. Sledovat na hráčích nějaký 
pokrok mě i velmi naplňuje.
Není bez zajímavosti, že tvůj bratranec Radim momentálně působí v hokejovém týmu kanadsko-americké NHL 
San Jose Sharks. Sleduješ bedlivě jeho výkony? Případně vstáváš někdy v noci na jeho zápasy?
Předminulou sezónu, ve které se Žralokům velice dařilo, jsem vstával na každý zápas. Nyní už tak často nevstávám 
i proto, že San Jose je momentálně na pozicích mimo případné play-o� . Pokud se v noci nedívám, první věc, kte-

ONDŘEJ ŠIMEK
Narozen: 5. 9. 1999
Bydliště: Benátky nad Jizerou
Hráčská kariéra: Odchovanec Benátek nad Jizerou

KVĚTEN
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rou ráno udělám je, že se kouknu na livesport, jak San Jose hrálo, jestli Radim bodoval, kolik 
hrál minut a pustím si též sestřih utkání. Jeho kariéru bedlivě sleduji již od doby, kdy hrál tady 
v Benátkách nad Jizerou. Kromě toho se od něho snažím i něčemu přiučit, byť každý děláme 
jiný sport.

VIKTOR ŠIMEČEK
Narozen: 14. 7. 1993
Bydliště: Praha
Hráčská kariéra: Bohemians 1905, Sparta Praha, Slavia Praha, Zápy, Admi-
ra Praha, Union 2013 Nový Bydžov, Kolín, Litoměřicko
Bilance v české nejvyšší soutěži: 3 zápasy/0 branek

CHTĚL JSEM SI ZAHRÁT NA NOVÉM HŘIŠTI, BOHUŽEL TO DOPADLO TAKTO ŠPATNĚ, VRACÍ SE 
KE SVÉMU VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ BENÁTECKÝ KAPITÁN VIKTOR ŠIMEČEK

Od jeho posledního mistrovského zápasu již uběhlo hodně vody v řece Jizeře. Sedmadvacetiletý benátecký kapitán Vik-
tor Šimeček se nešťastně zranil při exhibičním zápase v rámci oslav 100 let zdejšího fotbalového klubu. Jeho vynikající 
střelecká potence z let minulých pak divizním fotbalistům chyběla v podzimních bojích čtvrté nejvyšší české fotbalové 
soutěže. Ta však byla předčasně ukončena koronavirovou pandemií. Nyní již bývalý hráč prvoligové pražské Slavie vy-
čkává svůj opětovný návrat na zelené trávníky. 
Už téměř rok jsi na listině zraněných hráčů. Můžeš objasnit, co se vloni v červnu přihodilo a jak poté probíhala 
následná rekonvalescence? 

Ondřej Šimek

ČERVEN
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Při exhibičním zápase ke 100. letům výročí založení klubu mi bohužel po pár minutách ne-
vydrželo koleno a přetrhl jsem si přední křížový vaz a navíc ještě utrhl meniskus. Do utkání 
jsem šel přes bolest, protože jsem si chtěl zahrát na novém hřišti a bohužel to dopadlo takto 
špatně. V srpnu jsem podstoupil operaci, která proběhla bez problémů. Následně jsem byl tři 
týdny o berlích a celý podzim docházel na rehabilitace. Tím, že jsem toto zranění již jednou 
zažil, věděl jsem, co mě čeká.
Dá se vůbec s tímto nepříjemným zraněním vůbec nějak udržovat v kondici?
První měsíce jsou o tom, aby se aktivovaly svaly okolo kolene, které po operaci skoro zmizí. Tato fáze je hodně 
zdlouhavá a nezábavná. Bohužel koronavirová pandemie situaci ztížila a připravovat se téměř jen doma, je složi-
tější. Po přibližně čtyřech měsících jsem již mohl začít s běháním, takže nyní postupně doháním fyzické manko. 
Na hřišti je to ale potom úplně něco jiného, a to nejhorší mě tak ještě asi čeká (úsměv). Nyní se chci připravit, abych 
mohl začít naplno v letní přípravě. 
I když jsi nemohl nastoupit do zápasů, své spoluhráče jsi jistě bedlivě sledoval. Co bys řekl k odehraným devíti 
kolům?
Kluky jsem sledoval a jezdil se dívat především na domácí zápasy, takže jsem viděl utkání, ve kterých se nám dařilo 
a dávali jsme i hodně branek. Bohužel venku to bylo horší a bodů jsme příliš nepřivezli. Věřím, že v nadcházející 
sezóně na tom zapracujeme a v tabulce budeme výš.
V první polovině října zastavila koronavirová epidemie amatérské soutěže. Věřil jsi, že se ještě mistrovské zá-
pasy na jaře rozeběhnout a že třeba ještě v letošní sezóně nastoupíš?
Někdy okolo Vánoc se mluvilo o tom, že soutěž začne koncem ledna, tak jsem si říkal, že bych si na jaře ještě mohl 
zahrát. Postupem času, když již bylo pravděpodobnější, že se nezačne a že není kam spěchat, tak jsem se začal 
soustředit na léto.
Jaká je v současné době situace kolem tvého zdravotního stavu? Co s tímto zraněním můžeš v tuto chvíli dělat?
V současné době běhám, cvičím, jezdím na bruslích či na kole. Už jsem se i jednou lehce zapojil do části tréninku, 
ale ještě musím koleno do léta posílit. Tím, že se postupně rozvolňuje, bude na to větší prostor.
Benátecký tým čeká, kromě několika přípravných zápasů, také soustředění na Lipně. Jak vnímáš toto zpestře-
ní letní přípravy?
Určitě je to příjemné zpestření. Změní se prostředí, utuží se parta (úsměv). Uvidíme, co si vedení a trenéři na nás 
připraví. Shodou okolností jsem byl nyní čtyři dny právě na Lipně, vyšlápl jsem si Plechý, zajezdil si na bruslích 
i na kole. Soustředění na Lipně tedy určitě vítám. 
Mistrovské zápasy nadcházející sezóny by měly začít již na konci července. Těšíš se, až po delší době vyběhneš 
do boje v utkáních o body? Co očekáváš od příští sezóny?
Musím přiznat, že se na hřiště už těším, ale musím se cítit připravený na sto procent. Vzhledem k ukončení jarní 
sezóny v minulém roce, to je více než rok od mého posledního zápasu, což je opravdu dlouhá doba. Věřím, že se 
do toho dostanu. Hlavně si přeji, aby se soutěže, napříč všemi sporty, už nezastavily a sezóna se dohrála celá a sa-
mozřejmě, aby Benátky hrály o ty nejvyšší pozice.

Viktor Šimeček
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Slunečné počasí, výborná atmosféra, 
skvěle připravené tréninkové hřiště v ne-
dalekých Loučovicích. Přesně takové atri-
buty mělo soustředění benáteckých fotba-
listů v Lipně nad Vltavou. Tým trenérského 
tandemu Truksa-Jakubec sehrál v  rámci 
lipenského pobytu dvě přípravná utkání. Obě skončila totož-
ným remízovým výsledkem 3:3.
Ještě před samotným odjezdem na  jih Čech museli počítat 
benátečtí trenéři ztráty. Z  pracovních, rodinných i  zdravot-
ních důvodů jim totiž chybělo hned devět hráčů! Ten desátý, 
záložník Jan Boček, přicestoval až v polovině pobytu. 
Benátečtí fotbalisté pilně plnili tréninkové dávky na  vel-
mi kvalitně připraveném pažitu pěkného areálu v  nedale-
kých Loučovicích. Přípravu si zpestřili taktéž dvěma zápasy. 
Ve čtvrtek 17.6. se vydali do Českého Krumlova, tedy na půdu 
týmu, který hraje krajský přebor.  Zápas v  úmorném vedru 
nakonec skončil nerozhodně 3:3. Navlas stejný výsledek se 
zrodil také o dva dny později v Kaplici. Tam benátečtí hráči 

byli po většinu utkání ve vedení. Zejména chybami v defenzívě však o vítězství přišli. Oba zápasy však splnily svůj 
účel a trenérskému tandemu jistě poskytly užitečné informace.
Také doprovodný tým benáteckých fotbalistů nezahálel a i on pojal toto soustředění sportovně, neboť podnikl 
dva cyklovýlety do kopcovitého lipenského okolí. 
Závěrem patří velké poděkování všem, kteří se na přípravách letního soustředění podíleli. Stejně tak i poskytova-
telům ubytovacích služeb a v neposlední řadě i personálu restaurace Gemelli, který se o benátecký tým příkladně 
staral.
Červnová přípravná utkání

SK Benátky nad Jizerou – FC Velim 1:1
SK Benátky nad Jizerou – FK Meteor Praha VIII 3:2
Sparta Kutná Hora – SK Benátky nad Jizerou 2:4
FK Slavoj Český Krumlov – SK Benátky nad Jizerou 3:3 (hráno v rámci letního soustředění)
FK Spartak Kaplice – SK Benátky nad Jizerou 3:3 (hráno v rámci letního soustředění)

BENÁTEČTÍ
FOTBALISTÉ
VYRAZILI
NA LETNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ 
NA LIPNO

Soustředění na Lipně
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SOUSTŘEDĚNÍ BYCH HODNOTIL POZITIVNĚ, STRÁVILI JSME PĚKNÝCH PÁR DNÍ V PŘÍJEMNÉM 
PROSTŘEDÍ, ŘÍKÁ ONDŘEJ KOMMA

Do Benátek nad Jizerou přišel během podzimní části divizní sezóny 2019/20. Během dvou neúplných ročníků zde sehrál 
18 mistrovských zápasů a vstřelil 2 branky. O více zápasů připravila dvaadvacetiletého obránce Ondřeje Kommu koro-
navirová epidemie a předčasně ukončené soutěže. 
V Benátkách nad Jizerou budeš začínat svoji třetí divizní sezónu. Když se ohlédneme zpět, jak ses vůbec do Be-
nátek dostal?
Před Benátkami jsem prošel mládeží v Mladé Boleslavi a po několika odehraných zápasech za mladoboleslav-
ský B-tým jsem byl společně s Daliborem Zmijem vyměněn za Lukáše Glöcknera, který zde odehrál předchá-
zející sezónu.
V tu chvíli už jsi ale měl jedno seniorské angažmá za sebou. Divizi sis totiž již před tím zahrál doma v Čáslavi. 
Kdybys měl porovnat benátecký a čáslavský tým, jaké by to bylo srovnání?
V Čáslavi jsem působil ještě v dorosteneckém věku a za tamní áčko jsem naskočil do několika zápasů na konci se-
zóny, takže až benátecké angažmá beru jako své první seniorské. Oba týmy mají zkušenosti z vyšších soutěží, hrají 
s mladými hráči, navíc atraktivní fotbal pro diváky. 
Právě v Čáslavi stále bydlíš. Jak moc složité je pro tebe dojíždět do Benátek nad Jizerou?
Není to pro mě složité. Dojíždění mi usnadnil příchod trenéra Radima Truksy. Hodně času též trávím v Mladé Bole-
slavi, což je nedaleko.
Jak již bylo řečeno, v benáteckém dresu máš za sebou dvě, i když nekompletní, divizní sezóny. Byly z tvého 
pohledu úspěšné?

ONDŘEJ KOMMA
Narozen: 1. 1. 1999
Bydliště: Čáslav
Hráčská kariéra: Čáslav, Mladá Boleslav

Osmimístný automobil Ford byl v červnu pořízen pro dopravu mužstev klubu na venkovní zápasy
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První nedohraná sezóna byla z mého pohledu krátká a seznamovací. Neodehrál jsem tolik mi-
nut, kolik bych si představoval. Byla však velice dobře rozehraná a je škoda, že byla předčasně 
ukončena. Ve druhé sezóně jsem již začal nastupovat pravidelně. Bohužel se nám vůbec neda-
řilo na hřištích soupeřů, odkud jsme nevozili body, čemuž také odpovídalo tabulkové postavení.
Přesně před rokem stanul na benátecké lavičce trenér Radim Truksa, který pro tebe nebyl 
nikým neznámým. Kvitoval jsi jeho příchod?
S trenérem Truksou jsem se setkal při mém ročním působení v Čáslavi. Doteď vzpomínáme, jak nás dorostence 
nasadil do utkání v Letohradě a my se podíleli na všech brankách (smích). Z jeho příchodu jsem byl překvapen. 
Nečekal jsem, že vedení přivede trenéra, se kterým jsem se již setkal a zrovna od nás z Čáslavi. Zároveň jsem byl ale 
velmi rád, že díky jeho příchodu nebudu na dojíždění sám. 
Před nedávnem se Benátky vrátily z letního soustředění na Lipně. Jak bys ohodnotil toto zpestření přípravy?
Soustředění bych hodnotil pozitivně. Strávili jsme pěkných pár dní v příjemném prostředí. Odehráli jsme zde dva 
přípravné zápasy a odtrénovali dvě tréninkové jednotky. Nejdůležitější však je, že v omezeném počtu, ve kterém 
jsme na Lipno přijeli, se nikdo nezranil.
Zmínil jsi, že jste sehráli dva přípravné zápasy. Oba skončily remízou 3:3. Co bys řekl o těchto utkáních? 
Zápasy jsme hráli proti týmům z nižších soutěží, takže z výsledkového hlediska panuje mírná nespokojenost. Ne-
chci snižovat kvalitu soupeřů, ale tyto týmy bychom měli porážet a především neinkasovat tolik gólů. Máme s tím 
dlouhodobý problém a je potřeba na tom zapracovat.
Na konci července začíná nový divizní ročník 2021/22. Jaké by bylo tvé přání do následující sezóny? 
Přeji si, abych v nové sezóně nastoupil do každého utkání. Chci pomoci týmu hrát v nejvyšších patrech tabulky 
a také hlavně zůstat zdravý. 

Ondřej Komma
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ČERVENCOVÁ PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ BENÁTECKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU

SK Benátky nad Jizerou – SK Polaban Nymburk 1:0 
SK Benátky nad Jizerou – FK Brandýs nad Labem 4:2 
Memoriál Jaroslava Krále SK Benátky nad Jizerou – FC Horky nad Jizerou 5:2 

ZMĚNY V HRÁČSKÉM KÁDRU PŘED SEZÓNOU 2021/22

Příchody:
Lukáš Jíra – Rejšice (1.A třída)
Lukáš Glöckner – Ústí nad Labem (2.liga)
Radek Kopa – Mladá Boleslav „B“ (ČFL)
Ondřej Macek – Meteor Praha VIII (Divize)
Matěj Bodlák – Poděbrady (KP)

Odchody:
Jakub Štefan – Újezd Praha 4 (KP)

ČERVENEC

Memoriál Jaroslava Krále - mužstvo SK Benátky nad Jizerou

Pohár za 2. místo v turnaji předává Janu Bočkovi sta-
rosta města PhDr. Karel Bendl (vlevo) a Tomáš Král

Finále
SK Benátky nad Jizerou – FK Mladá Boleslav „B“ 1:1, pen. 10:11

Konečné umístění turnaje
O pohár starosty města – Memoriálu Jaroslava Krále

1. FK Mladá Boleslav „B“
2. SK Benátky nad Jizerou
3. FC Horky nad Jizerou
4. FK Dobrovice

MEMORIÁL 
JAROSLAVA 
KRÁLE
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RADIM TRUKSA: CHTĚL BYCH SKONČIT MEZI TŘEMI NEJLEPŠÍMI TÝMY

Na benáteckou lavičku usedl přesně před rokem, přesto zatím odtrénoval pouhých osm mis-
trovských zápasů. Poté byla soutěž přerušena a následně také ukončena. Hlavní trenér Radim 
Truksa se již společně se svými svěřenci těší na nový divizní ročník 2021/22, který letos začal již 
na přelomu července a srpna (první utkání skončilo po uzávěrce). V něm budou benátečtí fot-
balisté chtít zejména vylepšit výkony ze soupeřových trávníků, kde se jim vloni příliš nedařilo.
V loňské sezóně bylo odehráno pouze osm zápasů, benátečtí fotbalisté se po nich usadili na 6. příčce. Panovala 
s tímto umístěním spokojenost?
Zprvu bych řekl, že loňská sezóna byla speci� cká. Skončila již po osmém kole jedenáctého října. S umístěním jsme 
nebyli spokojeni, i když je to trošku zkreslené, protože jsme víckrát hráli venku. Tam se nám tolik nedařilo, doma 
jsme oproti tomu byli stoprocentní. Venku však naše výkony nebyly optimální. Musím však říci, že jsme hráli na hři-
štích mužstev z vršku tabulky – v Náchodě, Vysokém Mýtě i v Kolíně. Tedy u první trojice tabulky naší skupiny. Bo-
hužel jsme z těchto zápasů nevytěžili žádné body. Myslím si, že jsme neměli problém s hrou dopředu, nespokojen 
jsem byl ale s defenzívou. Nechci to ale vše házet jen na naši obranu.
Právě do defenzívy ale přišly hned čtyři posily. Byl to hlavní záměr, aby se posílily zadní řady?
Podařilo se nám přivést několik hráčů. Řekl bych, že jsme posílili kvalitou a trošku zvýšili konkurenci v týmu. Přišli 
stopeři Kopa s Glöcknerem, krajní bek Bodlák. Další obránce Ondřej Macek je posilou spíše do budoucna. Věříme, 
že naši obranu zpevníme. Máme také radost, že se nám uzdravil Viktor Šimeček. 
Nyní máte za sebou přípravné období a již vyhlížíte první mistrovský zápas proti Trutnovu. Jaká byla z vašeho 
pohledu uplynulá letní příprava? 
Rozdělil bych ji na dvě části. Od půlky dubna do poloviny června jsme se rozhýbávali a zahřívali. Poté jsme měli 
čtrnáct dní volno, následně začala klasická příprava, i když byla, kvůli brzkému startu soutěže, o poznání kratší. Pro 
všechny týmy je to ale stejné. Je to pro nás něco nového, ale myslím si, že jsme se dobře připravili a s přípravnou 
fází jsem tedy spokojen. Těší mě, že se nám uzdravilo několik hráčů. V současné době máme zraněného pouze 
Martina Borovičku. 
V  rámci letní přípravy jste zavítali také na  letní soustředění do  Lipna nad Vltavou. Kvitujete toto zpestření 
přípravné části?
Letní soustředění proběhlo v červnu v prvním přípravném bloku. Hodnotím ho pozitivně, utužila se parta, užili 
jsme si spousty legrace. Byla to pecka, moc se mi to líbilo. Škoda jen, že nejelo více hráčů. Dvě přípravná utkání 
jsme taky byli nuceni sehrát s jedenácti, potažmo dvanácti hráči. 
Nyní už vyhlížíte start divizní soutěže. S jakými cíli do ní budete vstupovat? 
Nemáme stanoveny konkrétní cíle. Za sebe mohu říci, že bychom chtěli skončit lépe než vloni. Určitě bychom 
chtěli být výše než na 6. místě, které je pro mě málo. Podařilo se nám posílit v defenzívě, takže i ambice jsou roz-
hodně vyšší. Chtěl bych skončit mezi třemi nejlepšími týmy. 

SRPNOVÁ UTKÁNÍ BENÁTECKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU

SK Benátky nad Jizerou – MFK Trutnov 4:0
FK Letohrad – SK Benátky nad Jizerou 2:1
SK Benátky nad Jizerou – FK Čáslav 2:0
SK Kosmonosy – SK Benátky nad Jizerou 1:3
SK Benátky nad Jizerou – FC Hlinsko 1:1

SRPNOVÁ UTKÁNÍ BENÁTECKÉ REZERVY

Dolnobousovský SK „B“ – SK Benátky nad Jizerou „B“ 0:5
SK Benátky nad Jizerou „B“ – SK Akuma Mladá Boleslav 1:1
SK Bělá pod Bezdězem – SK Benátky nad Jizerou „B“ 4:0

SRPEN
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NAŠEL JSEM TU PARTU, KTERÁ MI NENÍ VŮBEC CIZÍ A TAKÉ KLADNÝ PŘÍSTUP TRENÉRŮ I VEDENÍ 
MUŽSTVA, ŘÍKÁ NOVÁ POSILA RADEK KOPA

Stal se jednou z letních posil, která by měla zlepšit defenzivní činnost benáteckého divizního A-mužstva. Hned se 
také zařadil k ústředním postavám týmu trenéra Truksy. Čtyřiadvacetiletý obránce Radek Kopa je ošlehaný třetili-
govými boji z barev mladoboleslavské rezervy, za níž sehrál 20 mistrovských zápasů a třikrát skóroval.
Po Lukáši Glöcknerovi se stal Radek Kopa druhou posilou do obranných řad, které před sezónou sehnali představi-
telé benáteckého klubu z organizace prvoligové Mladé Boleslavi. Glöckner již v Benátkách nad Jizerou v minulosti 
působil, Kopa byl úplným nováčkem. Nemuselo tomu tak být. „Už v minulých letech jsem byl v kontaktu s bená-
teckým vedením, ale nakonec z domluvy sešlo. Plácli jsme si až tento rok,“ říká úvodem urostlý obránce, který ale 
může hrát také v záloze, jako se tomu stalo v derby na kosmonoském trávníku. Vzápětí vysvětluje, proč se rozhodl 
změnit dres.  „V mladoboleslavském rezervním týmu jsem strávil několik let, rozhodl jsem se tak pro novou fotba-
lovou zkušenost,“ doplňuje.
V Benátkách nad Jizerou je několik fotbalistů, kteří prošli mládeží v Mladé Boleslavi a také již v minulosti byli Kopo-
vými spoluhráči. „S některými kluky jsem již dříve hrál. Nešel jsem tak úplně do neznáma,“ říká a kvituje podmínky, 
které na něho v Benátkách nad Jizerou čekaly. „Našel jsem tu partu, která mi není vůbec cizí a také kladný přístup 
trenérů i vedení klubu.“  V jeho rozhodování nehrálo žádnou roli, že se posunul o jednu soutěž níže, tedy z ČFL 
do divize. „I divize má svoji kvalitu, stále si však zvykám,“ přikyvuje.
I díky jeho výkonům je benátecké A-mužstvo momentálně na druhé příčce divizní tabulky za suverénním Vysokým 
Mýtem. „Druhé místo není špatné, ale ještě není konec a já věřím, že to dotáhneme na první příčku,“ vyslovuje své 
přání Kopa, který zároveň zmiňuje, co je potřeba zlepšit, aby se Benátky udržely mezi nejlepšími divizními týmy. 
„Musíme zapracovat na druhých poločasech, protože se nám v nich tolik nedaří. Zato první půle jsem relativně dle 
našich představ. Hrajeme v nich to, co bychom chtěli.“ 
V  zatím posledním zápase hosti-
ly Benátky před svými fanoušky 
Hlinsko a  také v  tomto utkání byl 
první poločas lepší toho druhého. 
V  něm se domácí dostali do  ve-
dení, soupeř vyrovnal po  hodině 
hry po  smolném vlastním gólu. 
„V úvodu jsme trošku zaspali, poté 
jsme ale zlepšili kombinaci a  vy-
tvořili si několik brankových příle-
žitostí. Jedna se nám také podařila 
proměnit. Ve  druhém poločase 
se nám kombinace tolik nedařila 
a  soupeř toho využil. Bohužel se 
nám v závěrečném tlaku nepoda-
řilo skórovat,“ litoval ztráty dvou 
bodů závěrem benátecký obránce.

RADEK KOPA
Narozen: 20. 5. 1997
Bydliště: Mladá Boleslav
Hráčská kariéra: Mladá Boleslav, Pěčice

Radek Kopa
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ZÁŘIJOVÁ UTKÁNÍ BENÁTECKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU

TJ Sokol Libiš – SK Benátky nad Jizerou 2:1
SK Benátky nad Jizerou – SK Sparta Kolín 1:1
SK Benátky nad Jizerou – TJ Dvůr Králové 1:1
FK Velké Hamry  - SK Benátky nad Jizerou 2:2
FC Horky nad Jizerou – SK Benátky nad Jizerou 1:0

ZÁŘIJOVÁ UTKÁNÍ BENÁTECKÉ REZERVY

SK Benátky nad Jizerou „B“ – TJ Sokol Březno 4:0
SK Jizeran Doubrava – SK Benátky nad Jizerou „B“ 3:4
TJ Sokol Řepov – SK Benátky nad Jizerou „B“ 1:3
SK Benátky nad Jizerou „B“ – FC Mukařov 7:0

ZÁŘÍ

NELEPÍ NÁM TO, CHYBÍ NÁM DŮRAZ, JSME PSYCHICKY DOLE, ŘÍKÁ JAN ZABILANSKÝ

Benáteckým fotbalistům se nedaří. V měsíci září nepoznali chuť vítězství. V zatím posledním utkání nestačili na ne-
daleké Horky nad Jizerou, jímž podlehli 0:1. O tom, proč nejsou výsledky dle představ, jsme si povídali s čtyřiadva-
cetiletý obráncem Janem Zabilanským, autorem úvodní trefy nedávného duelu ve Velkých Hamrech.
Šest zápasů. Přesně tolik utkání nezněl benáteckou kabinou pozápasový vítězný pokřik. Příliš se nedařilo ani před 
vlastními diváky. Vždyť právě domácí zápasy byly vždy doménou benáteckých fotbalistů. Ti sice z nich neodchá-
zí poraženi, avšak tři po  sobě 
jdoucí remízy příliš optimismu 
nepřidávají. „Jak se říká, nele-
pí nám to. Chybí nám důraz, 
jsme psychicky dole. Hlavně 
máme problém s  druhými 
poločasy,“ dumá nad příčina-
mi momentálních neúspěchů 
Jan Zabilanský.
Právě druhé pětačtyřicetimi-
nutovky připravily benátecký 
tým o  nemálo bodů. Hned 
ve  druhém kole totiž přišel 
těžký direkt v  Letohradu, kde 
byli hosté po  většinu utkání 
lepším týmem a  ještě čtvrt 
hodiny před koncem vedli. 
„Nezvládli jsme hlavně po-
sledních deset minut. První 
poločas byl z  naší strany cel-

JAN ZABILANSKÝ
Narozen: 27. 5. 1997
Bydliště: Benátky nad Jizerou
Hráčská kariéra: Mšeno, Mladá Boleslav

Jan Zabilanský
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Šest zápasů bez výhry stálo trenérský post benáteckého hlavního 
trenéra Radima Truksu. Společně s ním skončil i asistent František Ja-
kubec. V zápase proti Náchodu si debut na benátecké lavičce odbyl 
Radek Lacina, jemuž v  rolích asistentů pomáhají Jan Kysela s  Jiřím 
Kubátem.

BENÁTECKÉ 
ÁČKO
ZMĚNILO 
TRENÉRY

kem v pohodě. Dvakrát jsme šli sami na branku, bohužel se nám nepodařilo skórovat. Řekl 
bych, že jsme kontrolovali hru a soupeře do ničeho nepouštěli. Deset minut před koncem 
jsme zničehonic inkasovali a při standardní situaci jsme v závěru nedokázali pokrýt soupe-
řova hráče a domácí otočili stav,“  mrzí Zabilanského ještě dnes. Také při další porážce v Libiši 
rozhodoval druhý poločas. „Vedli jsme 1:0 a místo toho, abychom se uklidnili, přestaneme 
hrát a po standardní situaci dostaneme vyrovnávací gól. Pak přišla zase ta naše druhá půle…
Nejprve jsme tre� li tyč, dvě minuty poté jsme dostali branku po brejkové situaci,“ mračí se Zabilanský.
Velice dobře rozehrané utkání měli benátečtí fotbalisté ve Velkých Hamrech. Po prvním poločase vedli o dvě bran-
ky, přičemž tu první vstřelil právě benátecký obránce Zabilanský. „Míč přilétl na hranici vápna. Má první myšlenka 
byla, vystřelit ho na bránu. Střela, díky teči soupeřova hráče, skončila v síti. Jinak by to asi brankář chytil do náruče,“ 
má jasno.
Ve druhém poločase domácí dvěma brankami vyrovnali a benátečtí hráči se tak vraceli s rozporuplnými pocity. 
Chuť si nespravili ani v nedalekých Horkách nad Jizerou, kde klopili zraky po porážce 0:1. „Do utkání jsme šli s jas-
ným cílem vyhrát. Herně nám zápas vůbec nevyšel. Když už jsme se dostali do zakončení, vychytal nás horecký 
brankář a jednou nás zastavilo břevno,“ povzdechl si Zabilanský.
Ten se zamýšlí i nad tím, co do dalších zápasů zlepšit. „Musíme nadále makat a věřit, že nás výhra nakopne i psy-
chicky a dostaneme se na vítěznou vlnu,“ přeje si závěrem.

ŘÍJNOVÁ UTKÁNÍ BENÁTECKÉHO FOTBALOVÉHO KLUBU

SK Benátky nad Jizerou – FK Náchod 4:0
SK Poříčany – SK Benátky nad Jizerou 1:1
SK Benátky nad Jizerou – FK Vysoké Mýto 1:1
Sparta Kutná Hora – SK Benátky nad Jizerou 0:5
SK Benátky nad Jizerou – SK Tochovice 1:1

ŘÍJNOVÁ UTKÁNÍ BENÁTECKÉ REZERVY

SK Meteor Kostelní Hlavno – SK Benátky nad Jizerou „B“ 0:2
SK Benátky nad Jizerou „B“ – Sokol Kosořice 0:0
SK Benátky nad Jizerou „B“ – Sokol Kněžmost 4:0
Slavoj Kropáčova Vrutice – SK Benátky nad Jizerou „B“ 0:4
SK Benátky nad Jizerou „B“ – FK Krnsko 9:1

ŘÍJEN
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CHTĚL BYCH, ABYCHOM SKONČILI MEZI TŘEMI NEJLEPŠÍMI TÝMY, ŘÍKÁ MILAN MACEK

V Benátkách nad Jizerou načíná již svoji třetí sezónu. Pětadvacetiletý útočník Milan Macek se po příchodu z třetiligových 
Záp ihned zařadil mezi opory zdejšího divizního týmu a v letošní sezóně vede tabulku střelců, když zatížil konta soupe-
řových brankářů šesti zásahy. 
Před posledním divizním kolem, kdy vzniká tento rozhovor, se benátecký tým nachází na 5. místě divizní tabul-
ky. Jaká panuje s tímto umístěním spokojenost?
Pochopitelně s tímto umístěním nejsme spokojeni. Po čtrnácti kolech máme jedenadvacet bodů, což je málo. 
Těšit vás naopak můžou stále výsledky z domácího trávníku, kde držíte dlouhou neporazitelnost. Čemu to při-
suzuješ?
Doma je doma. Přijdou se podívat lidé z okolí a hlavně tu také máme naše fanoušky, kteří nás podporují a ženou 
za  výhrou. Máme velmi kvalitní kádr, takže když přijde jakákoliv absence nějakého hráče, může naskočit další 
a kvalita nám zůstává. Hlavně také doma soupeře moc nepouštíme do šancí.
Před nedávnem se u vašeho týmu změnili trenéři. Co bys řekl k této změně a vidíš od příchodu nového trenér-
ského triumvirátu nějaký posun?
Ani před tím jsme nehráli špatně, bohužel jsme několik zápasů nedotáhli do  vítězného konce. Fotbal se hraje 
na góly a hlavně na body. Naši soupeři měli jednu nebo dvě šance, ze kterých nás trestali a my naopak své pří-
ležitosti neproměňovali. Takový ale občas je fotbal. Jsme jeden tým a musíme si s tím umět poradit. Nyní jsme 
za poslední čtyři zápasy vstřelili jedenáct branek a navíc hrajeme zodpovědně směrem dozadu. Doufám, že to tak 
půjde dál.
S  čím asi nepanuje velká spokojenost, jsou výkony v  druhých poločasech. Proč obvykle se nedaří navázat 
na velmi dobré první pětačtyřicetiminutovky?
Je to škoda, protože vždy máme dobře rozehraný zápas, něco si řekneme v kabině, a pak se nám to nedaří přenést 
na hřiště. Zbytečně jsme tak přišli o důležité body. Nyní se nám naopak druhý poločas podařil v Kutné Hoře, tak 
doufám, že se od toho odrazíme a budeme v tom pokračovat.
V Benátkách nad Jizerou jsi už třetí sezónu. Jak se ti tu líbí a jaké jsi zde našel podmínky?
Líbí se mi tu a jsem tu spokojený. Je jen škoda, že kvůli koronaviru jsme žádnou z předchozích sezón nedohráli 
do konce. Zdejší podmínky jsou nadstandardní. Vše funguje tak, jak má.
V  minulosti jsi oblékal dres 
třetiligových Záp. Proč ses 
rozhodl pro změnu?
V  Zápech jsem odehrál dvě 
sezóny, ve kterých jsem neměl 
tolik herní vytíženosti, jakou 
bych si přál. Chtělo to změnu. 
Když mi tehdy zavolal trenér 
Tichai, tak jsem neváhal. Nová 
výzva, nové cíle a myslím si, že 
jsem se rozhodl správně.
Jaké je tvé přání závěrem. 
Kde bys viděl nejraději bená-
tecké mužstvo po  posledním 
jarním zápase v Tochovicích?
Určitě bych chtěl, abychom 
skončili mezi třemi nejlep-
šími týmy. Jinak já vždy chci 
být první.

MILAN MACEK
Narozen: 28. 4. 1996
Bydliště: Křenek
Hráčská kariéra: Brandýs nad Labem, Meteor Praha VIII, 
Admira Praha, Příbram, Zápy

Milan Macek
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BENÁTECKÝ TÝM PATŘÍ MEZI TŘI NEJLEPŠÍ MUŽSTVA DIVIZNÍ SKUPINY C, ŘÍKÁ HLAVNÍ TRENÉR 
RADEK LACINA

Po derby utkání v Horkách nad Jizerou a nepříjemné porážce se benátecké vedení rozhodlo ke změně trenérského štábu. 
Na divizní lavičku místo odvolaného hlavního trenéra Radima Truksy a Františka Jakubce usedl bývalý benátecký hráč 
Radek Lacina se svými asistenty Janem Kyselou a Jiřím Kubátem. Tento triumvirát ve zbývajících kolech nepoznal hoř-
kost porážky a právě s Radkem Lacinou jsme si povídali před startem zimní přípravy. 
Benátecké A-mužstvo jste přebral po desátém divizním zápase po odvolaném hlavním trenérovi Radimu Truk-
sovi. Do konce podzimní části v tu chvíli zbývalo pět kol. S jakými cíli jste nastoupil na benáteckou lavičku?
Hlavním cílem bylo získat co nejvíce bodů. V době převzetí mužstva jsme se totiž nacházeli jen dva body od se-
stupující pozice, takže situace určitě nebyla lehká. Na druhou stranu nám bylo jasné, že Benátky patří svoji kvalitu 
určitě do vyšších pater tabulky, což se nakonec i ukázalo.
V jakém stavu jste našel zdejší tým a kde hledat hlavní příčiny toho, že se do té doby ne úplně dařilo?
Od první chvíle jsem měl z mužstva dobrý pocit. S poznáním mi hodně pomohli moji asistenti Jan Kysela s Jiřím 
Kubátem, kteří znali kluky daleko lépe než já. Atmosféra během tréninků byla skvělá, z hráčů jsem cítil obrovskou 
chuť nezdary výsledkově zlomit. Co se kvality kádru týče, byli jsme určitě spokojeni. Co nám trošku scházelo, byl 
klasický podhrotový hráč. Tam si myslím, že nás tlačila bota a také proto se tam protočilo více hráčů. Proč se týmu 
nedařilo, nechci hodnotit. Předchozí zápasy jsem neviděl, takže na to neumím odpovědět.
Ve zbývajících pěti kolech pod vaším vedením Benátky nepoznaly hořkost porážky. Byla s těmito utkáními spo-
kojenost?
Musím přiznat, že jsem z těch pěti kol chtěl vytěžit jedenáct bodů. Nakonec se jich podařilo získat devět. Takže 
v tomto ohledu je spíše částečná spokojenost. Co mě ale těší, že jsme udrželi neporazitelnost. Myslím si, že v prv-
ních čtyřech zápasech jsme hráli velmi dobrý fotbal, který musel diváky bavit. Dařilo se nám střílet hodně branek 
a myslím, že se soupeřům proti nám nehrálo vůbec dobře. Z týmu jsem cítil velkou sílu, což jsme ukázali kupříkladu 
v domácím zápase proti tehdy vedoucímu Vysokému Mýtu. Výhru jsme ztratili až v nastaveném čase, kdy hosté 
vyrovnali na konečných 1:1, což byla obrovská škoda. V tomto utkání jsme ale zahráli naprosto skvěle. S posledním 
zápasem ale nebyl spokojený asi nikdo, snad jen hosté z Tochovic, kteří si od nás odvezli vysněný bod. Podali jsme 
opravdu špatný výkon, ve kterém nebylo nic z toho, co jsme chtěli hrát. Celkově mě práce u A-týmu bavila a pře-
vládají u mne dobré pocity. 
Možná už to bylo trošku nakousnuto, ale kde podle vás benátecký tým nejvíce tlačí bota?
Jak jsem říkal, určitě na postu podhrotového hráče. Po zranění Honzy Bočka nám podobný hráč scházel. Jinak si 
myslím, že benátecký kádr má velkou sílu.
S čím naopak byla spokojenost a na čem by se mohlo stavět?
Řekl bych, že ve hře do defenzívy máme obrovskou kvalitu. Ukazovalo to i malé množství inkasovaných branek. 
V posledních pěti zápasech jsme obdrželi jen tři branky. Kluci výborně plnili naše pokyny, které do utkání měli, a to 
je pro trenéra dobrá zpráva. Sílu tohoto mužstva vidím i v tom, že kluci drží spolu. Myslím, že tento tým patří mezi 
tři nejlepší mužstva divizní skupiny C.

RADEK LACINA
Narozen: 23. 9. 1985
Bydliště: Jabkenice
Hráčská kariéra: Zdětín, Bezno, Benátky nad Jizerou, Újezd nad Lesy, Rej-
šice
Trenérská kariéra: Benátky nad Jizerou (mládež), Mladá Boleslav (mládež)

LISTOPAD
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VALNÁ HROMADA KLUBU

V pátek 5. listopadu 2021 se za účasti starosty města pana PhDr. Karla Bendla uskutečnila valná 
hromada fotbalového klubu.

Všechny přítomné přivítal a seznámil s programem předseda klubu pan Marek Mařík, který zá-
roveň zhodnotil činnost klubu, kterou výrazně ovlivnila koronavirová pandemie a s tím spojená celá řada zákazů 
a omezení. Poté si vzal slovo sekretář klubu pan Miroslav Bohdan st. a přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 
2020. Zprávu o hospodaření přednesl opět předseda klubu pan Marek Mařík. 

Následovala zpráva jednotlivých trenérů, kteří zhodnotili činnost svých mužstev v roce 2021. Pan Josef Novotný 
přednesl zprávu o stavu mladší a starší přípravky (U7 a U9), hodnocení mladších žáků (U13) hrajících krajský přebor 
přednesl pan Jiří Kubát. Hráč „A“ mužstva a zároveň trenér Ondřej Šimek zhodnotil kategorii starších žáků (U15), 
bojujících v krajském přeboru. Sezónu dorostu zhodnotil Sebastian Valdman asistent trenéra Radka Laciny, který 
začal od října trénovat A mužstvo.

Dorost se po podzimní části soutěže umístil na 3. místě v I. A třídě. B mužstvo, které vede šéftrenér mládeže Lukáš 
Došlý, skončilo po podzimní části soutěže na 2. místě o skóre za Sokolem Řepov. Do jarní části soutěže zůstává 
úkolem útok na postupové první místo. A mužstvo mužů začalo svoji divizní soutěž nadějně, bohužel po prohra-
ném derby (10. kolo) utkání na Horkách, odvolalo vedení klubu trenéra Radima Truksu a jeho asistenta Františka 
Jakubce a pověřilo vedením mužstva trenéra dorostu pana Radka Lacinu s asistenty Jiřím Kubátem a Janem Kyse-
lou. Do konce podzimní části mužstvo neprohrálo a nakonec skončilo po podzimní části na 6. místě. V jarní části 
chce vedení klubu zlepšit výsledky a posunout se vzhůru v tabulce. To už bude mít za úkol nový trenér, kterého 
vedení klubu představí na začátku lednové zimní přípravy.

Následně pan starosta města PhDr. Karel Bendl informoval přítomné o dění ve městě a o připravovaných akcích 
na rok 2021. 

Výkonný výbor pracoval v roce 2021 v tomto složení:

Ing. Marek Mařík, předseda klubu

Ing. Miroslav Linda, místopředseda klubu

Miroslav Bohdan, sekretář klubu

Petr Spousta, sportovní manažer

Martin ječný, člen 

Děti na utkání evropského poháru Sparta - Glasgow Rangers
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FOTBALOVÝ KLUB SK BENÁTKY NAD JIZEROU
ZNOVU FINANČNĚ PODPOŘIL PAVLA BOŠKU

Předseda benáteckého fotbalového klubu pan Marek Mařík společně s místopředsedou 
klubu panem Miroslavem Lindou navštívili před Vánoci Pavla Bošku a  jeho maminku 
Radku Vňukovou, aby jim, stejně jako v roce 2020, předali � nanční hotovost. Tentokrát 
ve výši 20 000 Kč (část ze vstupného z domácích zápasů v roce 2021) a reklamní před-
měty zdejšího klubu. V příjemné atmosféře si popřáli příjemné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v nadcházejícím roce 2022. Dohodli se také, že Pavel provede před někte-
rým z jarních domácích zápasů A mužstva čestný výkop. Klub se bude snažit podporo-
vat Pavla i nadále.

Stojící zleva: místopředseda benáteckého fotbalového klubu Miroslav Linda, maminka Pavla Boška 
Radka Vňuková, předseda benáteckého fotbalového klubu Marek Mařík

PROSINEC
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„A“ mužstvo
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Společný snímek „B“ mužstva a dorostu
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Mladší žáci
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  ROČENKA 2021

Starší žáci
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Starší přípravka
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Mladší přípravka

Předpřípravka
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Dětské hřiště a nové ozvučení

Lukáš Došlý při zápase B mužstva
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Petr Zeman (zápas B mužstva ve Zdětíně) 

Nikolas Zmij (utkání B mužstva s Mukařovem)



Partneři klubu

Město
Benátky nad Jizerou




