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 SK BENÁTKY NAD JIZEROU                                               

  

                                                                                    

Vážení sportovní přátelé, 

dovolte mi, abych jménem výkonného výboru našeho klubu zhodnotil na počátku letošního roku, ve 

kterém náš klub oslaví 95 let od založení a právě uplynulého roku, jenž se zapsal zlatým písmem do 

novodobé historie klubu historickým postupem „A“ mužstva mužů do celostátní soutěže (divize) po 

dlouhých 71 letech, uplynulou dekádu činnosti klubu. 

V sezóně 2003/2004 se nám podařilo po čtyřech hubených letech strávených v I.B třídě, postoupit 

z prvního místa do I.A třídy. Po dvou letech byla zúročena práce nového trenéra Vladislava Nejedlého, 

který dal mužstvu řád a téměř se všemi odchovanci klubu, mezi které se nebál zařadit nadějné mladé 

dorostence Petra a Radka Lacinovi, Michala Bohdana a Josefa Novotného vyhrál soutěž s přehledem o 

pět bodů. Tahouny mužstva byli Jiří Duchoslav (nejlepší střelec - 11 branek), Zdeněk Šulc, Martin Pařízek, 

Luboš Kyzivát a jako velká posila se ukázalo angažování již pětatřicetiletého veterána Luboše Macury, 

který dokázal stmelit mužstvo i mimo kabinu. Na postupu se podíleli tito hráči: Radek Lacina, Martin 

Pařízek, Lukáš Došlý, Luboš Macura, Zdeněk Šulc, Lukáš Černý, Martin Šukal, Jiří Duchoslav, Petr Lacina, 

Josef Hejtmánek, Rudolf Wágner, Aleš Kubík, Matěj Lakatoš, Luboš Kyzivát, Petr Hejtmánek, Josef 

Novotný, Michal Bohdan, František Chlumák, Petr Spousta, Roman Drahozal a David Benda. 

 V následující sezóně 2004/2005 se dostalo mužstvo po podzimní části I.A třídy do velkých problémů tím, 

že obsadilo v tabulce až předposlední místo. Od mužstva byl odvolán trenér V. Nejedlý, kterého nahradil 

Zdeněk Doležal. V zimní přestávce došlo k prvním kontaktům s vedením FK Ml. Boleslav, výsledkem byl 

příchod hráčů Josefa Kalíška a Luďka Barančoka. V konečné tabulce jsme nakonec obsadili 11. místo, 

pouhé dva body od sestupových příček. Tato vyšší krajská soutěž nám jasně ukázala, že je potřeba 

mužstvo náležitě posílit, abychom se vyhnuli sestupovým starostem. 

Před zahájením sezóny 2005/2006 se podařilo mužstvo posílit o brankáře Ladislava Řezáče a Františka 

Vaňourka a do pole o zkušeného bývalého prvoligového hráče Vladimíra Sedláčka a Tomáše Pospíšila. 

V podzimní části se mužstvu tolik nedařilo, nacházelo se ve spodní části tabulky. V zimní přestávce hráči 

pod vedením trenéra Doležala kvalitně potrénovali (soustředění na horách a herní příprava v Písku) a 

rázem se výsledky v jarní části rapidně zlepšily. Skončili jsme na nádherném třetím místě za 

postupujícími Úvaly a Jesenicí.  

Benátečtí fotbalisté vstupovali do sezóny 2006/2007 s ambicemi postupu do krajského přeboru. Zatímco 

podzimní část tomu nasvědčovala, jaro se nám příliš nepovedlo a skončili jsme až na pátém místě. 

Nakonec postupovala do krajského přeboru celkem tři mužstva a tím šťastnějším týmem na třetím místě 

byla Litol. Podle soudu benáteckých funkcionářů, byly hlavními důvody nezdařeného postupu - špatně 

načasované soustředění v Písku, přílišná spokojenost hráčů a v neposlední řadě chybělo také fotbalové 

štěstí. Novými tvářemi v mužstvu jsou David Mareš, Luboš Parýzek, Marek Hrouda a Roman Havránek. 
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Po skončení sezóny byl od mužstva odvolán trenér Z. Doležal, jelikož se mu nepodařilo naplnit stanovený 

cíl, postup do vyšší soutěže. 

Nakonec až v sezóně 2007/2008 jsme se pod vedením ambiciózního trenéra Petra Hejny dočkali 

vysněného postupu do Středočeského krajského přeboru. Po podzimu naše mužstvo figurovalo na 3. 

místě, na jaře svoje umístění ještě o jeden stupínek zlepšilo, když nakonec skončilo druhé. Spolu 

s benáteckým týmem postoupila do krajského přeboru také rezerva Vlašimi. O účast v nejlepší krajské 

soutěži bojovaly Benátky až do posledního kola, ve kterém po infarktovém závěru zvítězily nad Sokolčí 

3:2. Černý Petr zůstal třetímu týmu v tabulce – rezervě Čáslavi. Postup vybojovali tito hráči: Ladislav 

Řezáč, Radek Lacina, Martin Šukal, Marek Hrouda, Zdeněk Šulc, Josef Hejtmánek, Josef Novotný, Michal 

Bohdan, Milan Karásek, Tomáš Pospíšil, David Mareš, Pavel Kučera, Jan Miškovský, Lukáš Knespl, Jan 

Svoboda, Petr Šukal, Jiří Duchoslav, Roman Havránek, Lukáš Došlý, Ondřej Šesták a David Zikmunda.  

Téměř celou podzimní část sezóny 2008/2009 vedl mužstvo trenér Petr Hejno. Vzhledem k tomu, že byla 

navázána spolupráce s rezervou prvoligového klubu FK Ml. Boleslav, měli jsme k dispozici asi nejsilnější 

kádr z posledních sezón. V týmu se ale neztratili ani hráči, kteří vybojovali postup z I.A třídy. Před 

posledním kolem v listopadu byl pro neuspokojivé výsledky odvolán trenér Hejno, kterého na poslední 

zápas podzimu nahradil dosavadní asistent Pavel Jícha. Pro jarní část sezóny klub angažoval Pavla Šafáře, 

jehož asistentem se stal Pavel Jícha. První sezónu v nejvyšší krajské soutěži jsme zakončili v polovině 

tabulky na 8. místě. Velkým plusem byly návštěvy na domácím stadionu, když na derby utkání 

s Dobrovicemi si našlo cestu 650 diváků! Dres našeho klubu nově oblékli hráči Tomáš Majzlan, Josef Bejr, 

Martin Olšák, Martin Sabol, Josef Kolář, Petr Pára, Michal Voljanskij, Jaroslav Kopa, Milan Korejza, 

Martin Vajgl, Marek Mulač, Stanislav Bejda, Aleš Kořínek, Miroslav Záblacký, Serhiy Hrechko, Jan Dytrt, 

David Novák, Václav Vízek a Petr Hruška.  

Do sezóny 2009/2010 jsme po loňském osmém místu vstupovali s cílem umístit se v první polovině 

tabulky. Do mužstva se v zimní přestávce z divizní Dobrovice podařilo přivést kvalitní posilu v podobě 

odchovance benáteckého fotbalu Aleše Kohouta. Někdejší hráč ligového Jablonce nebo třetiligového 

německého Wuppertalu se hned chopil dirigentské taktovky a byl klíčovým hráčem benátecké 

jedenáctky. Dochází oproti minulé sezóně k velké obměně hráčského kádru, dalšími novými hráči jsou 

Libor Novák, Martin Sháněl, Jiří Bláha, Jiří Kovář, Jaromír Škuthan, Pavel Beneš, Stanislav Smetana, 

Martin Hrdina, Radek Šimek, Martin Herman, Rostislav Bílý a kondiční trenér ligového mužstva FK Ml. 

Boleslav Martin Třasák. Po 19. kole a výprasku v Libiši se vedení oddílu rozhodlo odvolat trenérskou 

dvojici Pavlů, Šafáře a Jíchy, kterou na lavičce nahradil Aleš Kubík. Nový lodivod do konce soutěže 

s mužstvem získal devatenáct bodů, což nakonec stačilo na 9. místo.  

Před zahájením sezóny 2010/2011 byla jmenována nová trenérská dvojice Zdeněk Doležal a Vladimír 

Nejedlý, kteří již v předchozích letech v Benátkách působili. Od této zkušené dvojice si vedení slibovalo 

stabilizování výkonnosti a pevné zabydlení mužstva v horní polovině tabulky. Bohužel mužstvo se během 

sezóny prezentovalo nevyrovnanými výkony a až do závěrečných kol bojovalo o udržení v soutěži. 

S konečným 12. místem v tabulce nebyla rozhodně spokojenost. V průběhu sezóny se objevilo v mužstvu 

opět několik nových hráčů – Jakub Skramužský, Jan Rosenkranz, Ondřej Jech, Sebastián Novák, Karel 

Kozma, Petr Kopecký, Zdeněk Bělík, Martin Korec a Ondřej Holický. 

Do sezóny 2011/2012 jsme vstoupili opět se změnou na trenérském postu, Z. Doležala nahradil bývalý 

ligový hráč Alexandr Samuel, na pozici asistenta zůstal V. Nejedlý. Trenér Samuel si přivedl z Brandýsa 
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hráče Jana Reicherta, Jana Cruze a Milana Vodáka. Ovšem ani tento krok vedení se nezdařil a trenérská 

dvojice se musela poroučet již po 9. kole, kdy mělo mužstvo na svém kontě pouhých 5 bodů a ocitlo se 

na předposledním místě. Díky ochotě vedení FK MB se podařilo na trenérský post získat bývalého hráče 

našeho klubu Vladimíra Sedláčka, který si za asistenta vybral Aleše Kubíka. Kdo z nás, by v tento okamžik 

tušil, že to byla trefa do černého a že se začíná rodit budování mužstva, které dosáhne v roce 2014 na 

postup do divize. V podzimní části se podařilo ze zbývajících šesti utkání získat skvělých 16 bodů a 

odvrátit reálnou hrozbu sestupu. V konečné tabulce jsme obsadili 12. místo. Do týmu přišli vedle výše 

zmíněných hráčů z Brandýsa dále David Mašek, Michal Korec, David Šťastný, Martin Škarecký a Libor 

Cepka.  

Před zahájením sezóny 2012/2013 se vedení klubu společně s trenérem Sedláčkem rozhodlo 

k radikálnímu kroku, a to k takovému, že se budeme zaměřovat získávat pouze hráče z okolí, především 

ty, kteří prošli mládežnickými celky FK Ml. Boleslav. Postupně jsme investovali nemalé finanční 

prostředky, abychom získali na přestup hráče - J. Rosenkranz, M. Horák, D. Mašek, Martin a Michal 

Korcovi, R. Šimek, J. Buryán, M. Třasák, J. Jiránek, M. Škarecký, M. Novotný a S. Smetana. Mužstvo se 

postupně sehrávalo a během celé soutěže se pohybovalo v popředí tabulky. Nakonec jsme se umístili na 

pěkném 5. místě. Do mužstva se postupně podařilo zařadit dorostence Martina Hrdličku, Štěpána Krýdu, 

Jana Kamlacha a Antonína Fingerhuta. Novými tvářemi dále byli Lukáš Jíra, Václav Krch, František 

Jakubec, Martin Vajgl a David Procházka. 

Náš cíl před sezónou 2013/2014 byl jednoznačný, pokusit se o postup do divize. Stávající kádr byl 

doplněn pouze na postech, kde nás tlačila bota a tak přišli před zahájením soutěže Václav Sosnovský, 

jako hrající asistent (nahradil A. Kubíka), Martin Borovička, Ondřej Murárik a zkušený odchovanec 

našeho klubu exligový Jan Buryán. V zimní pauze mužstvo ještě doplnil brankář Jakub Vlk a Matěj 

Novotný. Po rozpačitém začátku, kdy jsme v prvních pěti kolech dvakrát prohráli a jednou remizovali, 

přišla řada 25 zápasů, ze kterých jsme 21 zápasů vyhráli a utrpěli pouze 4 porážky, což nám v konečné 

tabulce vyneslo 2. místo se ztrátou čtyř bodů na vítězné Ovčáry a s přehledem jsme postoupili do divize.  

O postup se zasloužili hráči: Jakub Vlk, Lukáš Jíra, František Jakubec, Jan Rosenkranz, Martin Borovička, 

Martin Třasák, Michal Horák, Milan Karásek, Ondřej Murárik, David Mašek, Jan Kamlach, Martin Korec, 

Michal Korec, Radek Šimek, Štěpán Krýda, Václav Sosnovský, Jan Buryán, Josef Jiránek, Josef Novotný, 

Martin Škarecký, Matěj Novotný a Stanislav Smetana. Realizační tým pracoval ve složení: Vladimír 

Sedláček (trenér), Václav Sosnovský (asistent), Miroslav Bohdan (vedoucí mužstva), Vlastimil Vorasický 

(kustod) a Šárka Hašlová (masérka). Nejlepším střelcem mužstva byl Martin Korec s 19 brankami. Nutno 

podotknout, že mužstvo táhlo na hřišti i mimo hřiště za jeden provaz, čemuž prospělo také zimní 

soustředění v Rokytnici. Vyvrcholením oslav postupu bylo uspořádání prvního ročníku turnaje ligových 

mužstev O pohár starosty města, na který si v průběhu dne našlo cestu téměř 800 diváků.  

Do divizní sezóny 2014/2015 jsme vstoupili s obavami, jak tuto soutěž zvládneme. Naši dlouholetou 

spolupráci s FK MB jsme oficiálně stvrdili uzavřením smlouvy o tzv. „farmě“ s tím, že hráčů z kádru 

boleslavského prvoligového mužstva budeme využívat v minimální míře. V podzimní části soutěže jsme 

tak využili pouze služeb chorvatského legionáře Mateje Sivriče (9 zápasů), Pavla Šultese (1 zápas) a 

brankářů Miroslava Millera (1 zápas) a Hidajeta Hankiče (1 zápas). Kádr, který si vybojoval postup, byl 

doplněn o bývalého prvoligového hráče a odchovance boleslavské kopané Jana Flachbarta, dále o 

prvního hráče tmavé pleti v našem klubu Tochukwu Mbaha (Nigérie), Jana Mižiče, Pavla Klaina a 

dorostence Jindřicha Jagera. První půlrok v divizi dopadl nad očekávání dobře, jsme na druhém místě 



4 
 

tabulky se ziskem 33 bodů a naše ztráta na první Dobrovice činí 7 bodů. Především domácí utkání 

s Dobrovicemi, před skvělou diváckou návštěvou 750 diváků, ve kterém jsme nakonec zvítězili na 

pokutové kopy, bylo ozdobou podzimní části. Věříme, že i v jarní části soutěže navážeme na skvělé 

výsledky z podzimní části, nezklameme naše věrné příznivce a budeme nadále šířit sportovní věhlas 

našeho města za hranicemi Středočeského kraje.  

Mládežnická mužstva se nám podařilo v uplynulém období stabilizovat v krajských soutěžích. Bohužel 

dnešní doba nám vzhledem k malému zájmu dětí o sport všeobecně neumožňuje proniknout do vyšších 

celostátních soutěží. Velké dík za práci s mládeží v našem klubu patří zejména Lukáši Puldovi, Láďovi 

Bouškovi, Aleši Kubíkovi, Františkovi Husovi, Cyrilu Kunštekovi, Matěji Lakatošovi, Milanu Sudkovi a 

v posledních letech značně pozvedl úroveň mládežnické základny Pavel Jícha.   

Výkonný výbor v současné době pracuje ve složení Marek Mařík (předseda), Miroslav Bohdan (sekretář), 

Petr Spousta (manažer), Pavel Jícha a Martin Ječný. Členy byli v průběhu těchto let také Karel Vetešník 

ml., Zdeněk Šulc, Tomáš Pulda, Cyril Kunštek, Otakar Herclík a Milan Sudek. Musíme si kriticky přiznat, že 

ne vše se vedení klubu podařilo. Zejména mezi roky 2008 až 2011, kdy došlo k vystřídání 8 trenérů u „A“ 

mužstva a k velké fluktuaci hráčů. Ovšem i toto období bylo užitečné ve zjištění, že tímto směrem cesta 

k úspěchu nevede. Věříme, že zvolená vize od sezóny 2012/2013 povede k dalším úspěšným rokům 

našeho klubu. Za dlouholetou obětavou práci pro klub je třeba ocenit sekretáře M. Bohdana, který se 

svými výroky stává u hráčů stále více „populárnějším“ a také angažováním P. Spousty do výboru se 

zvedla úroveň hráčů přicházejících do našeho klubu. 

Závěrem chceme poděkovat městu Benátky za vytvoření skvělého zázemí a finanční podporu, bez které 

bychom na téhle úrovni nemohli působit, dále sponzorům, funkcionářům, trenérům a fanouškům za 

podporu našeho klubu. Omlouváme se, pokud jsme ve výčtu jmen na někoho zapomněli.  

Za výkonný výbor Marek Mařík, předseda  

Statistické údaje: 

TABULKA STŘELCŮ ZA OBDOBÍ 

2003-2008 (I.A třída 

Středočeského kraje) 

TABULKA STŘELCŮ ZA OBDOBÍ 

2008-2014 (Krajský přebor 

Středočeského kraje) 

PŘEHLED STARTŮ BRANKÁŘŮ 

ZA OBDOBÍ 2008-2014 (Krajský 

přebor Středočeského kraje) 

 37 Bohdan Michal 44 Korec Martin 93 Bejr Josef 

25 Došlý Lukáš 38 Šimek Radek 25 Jíra Lukáš 

24 Duchoslav Jiří 34 Korec Michal 21  Řezáč Ladislav 

12 Havránek Roman 25 Korejza Milan 15 Vlk Jakub 

11 Novotný Josef 19 Škarecký Martin 11  Procházka David 

9 Mareš David 18 Karásek Milan 10 Krch Václav 

8 Sedláček Vladimír 17 Kohout Aleš 2 
Majzlan Tomáš 
Novák Libor 

7 Karásek Milan 10 Voljanskij Michal   

6 Hrouda Marek 9 Jiránek Josef   

5 Kalíšek Josef 5 
Kalíšek Josef 
Kozma Karel 

  


