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SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ A TOMBOLY: SK Benátky

Číslo ………

sezóna 2017 / 2018

CENA : 5,- Kč
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SK Benátky nad Jizerou
proti

FK DOBROVICE
vložené 16. kolo – FORTUNA ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA
středa 30.8.2017 – začátek v 17:00 hodin
Rozhodčí dnešního utkání:
h l a v n í – p. ŠTRINCL PAVEL (Tachov)
asistent č.1 – p. Cihlář František (Horšovský Týn)
asistent č.2 – p. Šlapák František (Planá u Tachova)
D e l e g á t: p. Koňák Josef (Hořice, okr. Jičín)

Internetová adresa fotbalového klubu: www.kopanabenatky.cz
PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ – 5. KOLO – NEDĚLE 10.9. 2017 od 17:00 hod.:
SK Benátky n. Jiz. – SK POLABAN NYMBURK
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SOUPISKA hráčů pro PODZIM 2017 – SK Benátky nad Jizerou:
Brankáři:
1 LEVÍČEK Vojtěch
25 JÍRA Lukáš
30 MICHŇA Lukáš

– 98
– 93
– 87

Obránci:
2 SUDEK Jakub
3 HOŠŤÁLEK Miroslav
4 HORÁK Michal
12 HAKL František
13 JÄGER Jindřich
15 BOROVIČKA Martin
16 TVRZNÍK Břetislav

– 92
– 93
– 87
– 89
– 95
– 91
– 94

Ved.mužstva: Bohdan Mir.

Záložníci:
6 ŠIMEČEK Viktor – 93
7 KNOBLOCH Jan – 84
8 KRAUS Jan
– 91
9 WALTER Ondřej – 84
10 BOČEK Jan
– 94
17 KOCOUREK Jakub – 95
18 MIŽIČ Jan
– 93

TRENÉR:
JÍCHA Pavel

Kustod: Novotný Josef

Útočníci:
11 SYNEK Jakub – 90
14 MAŘÍK Stanislav – 89

AS.TRENÉR:
BURYÁN Jan

Masér: Jiránek Josef Tr.brankářů: Jíra Václav

____________________________________________________________________________
FORTUNA ČFL – po 3. kole
Tým
1. Benešov
2. Vlatvín
3. Domažlice
4. Chrudim
5. Jirny
6. Štěchovice
7. Dobrovice
8. Králův Dvůr
9. Benátky n/J.
10. Vyšehrad
11. Brozany
12. Zápy
13. Litoměřicko
14. Převýšov
15. Ústí n.Orlicí
16. Čížová
17. Písek
18. Pol. Nymburk

Z
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V VP PP
2 1 0
2 1 0
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 1
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0

P skóre
0
6:2
0
5:3
0 10:4
0
5:1
1
4:1
1
7:5
1
5:3
1
5:4
1
3:3
1
2:4
1
2:1
1
2:3
2
4:7
2
5:8
2
1:6
2
1:3
2
3:6
3
0:6

B
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
2
2
1
1
1

Výsledky 3. kola Fortuna České fot. ligy:
SK Benátky – Čížová
2:1 (1:0)
Jirny
– Brozany
1:0 (1:0)
Vyšehrad
– Písek
2:0 (1:0)
Dobrovice
– Štěchovice
4:1 (2:0)
Vltavín
– Převýšov
3:2 (1:2)
Benešov
– Nymburk
3:0 (1:0)
Domažlice
– Litoměřicko
5:2 (3:1)
Zápy
– Ústí n.O.
1:2 np (0:1)
Králův Dvůr – Chrudim
2:1 np (0:0)

DNES budou ve FORTUNA ČFL sehrána tato utkání vloženého 16. kola :
Sobota: Benátky – Dobrovice, Ústí n/O. – Litoměřicko, Chrudim – Převýšov, Zápy – Nymburk,
Králův Dvůr – Písek, Domažlice – Čížová, Vltavín – Štěchovice, Benešov – Brozany, Vyšehrad – Jirny

Tabulka střelců „A“ mužstva po – 3. kole :
2x – Synek
1x – Šimeček

Město Benátky n/Jiz.
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PŘEDSTAVUJEME SOUPEŘE – FK DOBROVICE :
Nejvíce příležitostí mezi tyčemi dostává dlouholetý dobrovický brankář Ondřej
Bartoš. Bývalý mladoboleslavský mládežník si zachytal také na hostování
v nedalekých Kosořicích. Jeho náhradníkem je právě kosořický odchovanec
Lukáš Dědek. I on prošel mládežnickými týmy v Mladé Boleslavi, chytal také za
divizní Nymburk či Neratovice. Obránce Jakub Novák prošel mládeží na Spartě,
poté hrál za Vlašim či Králův Dvůr. V Dobrovici také hostuje mladý obránce
David Skuhravý z Jablonce nad Nisou. Tam se dostal až do juniorského týmu. Syn
bývalého prvoligového hráče Romana Skuhravého (v současnosti trenéra druholigové Opavy) poté
absolvoval neúspěšnou zkoušku v druholigovém Ústí nad Labem. Dalším hostujícím hráčem je
jedenadvacetiletý Miroslav Routek. Odchovanec Broumova hrál v mládeži za Náchod, poté přešel
do Slavie, kde prošel mládeží, juniorskou ligou a v A-týmu se dvakrát posadil na prvoligovou
lavičku. Právě z Edenu v Dobrovici hostuje. Pro benátecké fanoušky je známým hráčem Marek
Sedláček. Odchovanec Mladé Boleslavi se v tomto městě dostal až do širšího kádru áčka, za které
si zahrál několik přípravných utkání. Poté putoval po hostování v třetiligových klubech Kolína,
Bohemians Praha či Benátek nad Jizerou. Naposledy působil v nižší rakouské soutěži v týmu SC
Weitra. V zimní přestávce přestoupil do Dobrovice další hráč z pražské Slavie – Lukáš Fialka. Ten
právě na Slavii prošel všemi mládežnickými týmy, dostal se až do prvoligového A-mužstva.
Vyzkoušel si také zahraniční angažmá ve slovenské Skalici, kde ovšem nastoupil pouze do jediného
zápasu. V české nejvyšší soutěži má odehráno 6 utkání. Také ukrajinský obránce Denis Pelyak je
z pražské Slavie, kde si zahrál juniorskou ligu. Jednou z nejčerstvější, avšak staronových, posil, je
čtyřiatřicetiletý Lukáš Tuma. Mladoboleslavský odchovanec hrál v tomto městě třetí ligu za
rezervu, dále působil také v Semicích, Čáslavi, Dobrovici, Semilech a naposledy v Bozkově, jež
hraje krajský přebor. Prvoligové zkušenosti má také třiadvacetiletý záložník Radek Žaloudek. I on
byl po většinu své dosavadní kariéry věrný jednomu týmu – Bohemians 1905, kde se přes mládež
dostal až do prvoligového áčka. V létě po půlročním hostování přestoupil do Dobrovice. V české
první lize odehrál 4 zápasy. Stabilním členem dobrovické základní sestavy je Tomáš Osvald.
Slávistický středopolař působil v nižších soutěžích v týmech Horních Měcholup, Motorletu Praha,
Berouna či Dobřichovic. Postavou nevelký Josef Eliáš začínal s fotbalem v nedalekém Bezně, kde
si jeho talentu všimli mladoboleslavští mládežničtí trenéři. V okresním městě prošel mládeží a
dostal se až do áčka a epizodně si zahrál první ligu. Následně hostoval v druholigovém Kolíně a
v téže soutěži také v Ústí nad Labem či Viktorii Žižkov, kam následně přestoupil. V první lize
odehrál 1 zápas. Záložník Pavel Bernát je libereckým odchovancem, první ligu si ale nikdy
nezahrál. Byl oporou divizních týmů – Českého Dubu či Pěnčína-Turnova. Oporou našeho soupeře
je také Pavel Tvaroha. Odchovanec Bakova nad Jizerou přešel v raném věku do Mladé Boleslavi,
kde také prošel veškerými mládežnickými týmy a nakoukl až do A-mužstva, se kterým absolvoval
přípravu. Poté se stal oporou druholigového Varnsdorfu. Novou letní posilou se pak stal dvacetiletý
odchovanec Xaverova Adam Fotr, jenž přišel z Bohemians 1905, kde si zahrál juniorskou
ligu. Sedmadvacetiletý Jiří Krystan je semilským odchovancem. Mládeží prošel v Liberci, kde
nakoukl také do české první ligy. Poté hrál za třetiligovou Roudnici nad Labem, druholigový tým
Bohemians Praha či divizní Jablonec nad Jizerou. Kvalitní služby odváděl také ve třetiligové
Dobrovici, odkud se dostal o soutěž výše do Viktorie Žižkov. Před touto sezónou se do Dobrovice
vrátil. V české první lize má odehrány 3 zápasy. V útoku je největší hvězdou výtečný kanonýr
Marek Volf. Hbitý útočník se přes mladoboleslavskou mládež dostal až do A-mužstva. Vyzkoušel
si první ligu, poté zamířil do druholigového Varnsdorfu a připsal si také starty za divizní
novoborskou farmu. Již dvakrát byl na testech v tehdy prvoligové Příbrami, kam ale nakonec
nezamířil. V české nejvyšší soutěži odehrál 2 zápasy. Inventářem dobrovického týmu je pak
třiatřicetiletý, také někdejší mladoboleslavský mládežník, David Miškovský.
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Ten se vrátil do třetiligového áčka po působení v dobrovické rezervě. Další novou posilou
z Bohemians 1905 se pak stal jedenadvacetiletý Dominik Kostka, který dokonce nakoukl i do
nejvyšší soutěže. V české první lize má odehrány 2 zápasy. Nejčerstvější posilou se pak stal mladý
útočník Nicolas Husenský, jenž prošel mládeží ve Slavii či v Mladé Boleslavi. Hlavním trenérem
je osmačtyřicetiletý Vladimír Sedláček. Ten začínal s fotbale v Turnově, zahrál si také druhou ligu
v Mladé Boleslavi či v České Lípě. Nejvyšší soutěž poté hrál v týmu Bohemians Praha 1905. Poté
se vrátil do Mladé Boleslavi. Následně zamířil do divizní Dobrovice. Dále hrál za Benátky nad
Jizerou, Kosořice, Pěčice, Horky nad Jizerou a Klášter. Byl dlouholetým trenérem mládežnických
mužstev v Mladé Boleslavi. Nemusíme zdůrazňovat, že patří mezi nejúspěšnější trenéry
benáteckého áčka, neboť dokázal coby hlavní trenér postoupit s benáteckým týmem z krajského
přeboru až do třetí ligy! V české nejvyšší soutěži odehrál 39 zápasů. Jeho asistentem je
devětatřicetiletý Josef Kalíšek. Bývalý hráč mladoboleslavské rezervy si zahrál také v Benátkách
nad Jizerou, Ovčárech či právě v Dobrovici. Manažerem mužstva je pak stejně starý Petr Lukáš.
Ten s fotbalem začínal v nedalekých Zápech, již v deseti letech ale přešel do pražské Sparty. Tam se
ale do prvního mužstva neprobojoval. Hrál pouze za rezervu, a tak odešel na hostování do tehdy
druholigové Mladé Boleslavi. Jeho prvním prvoligovým angažmá byl Jablonec, kde ale vydržel
pouze půl roku, načež se přesunul o deset kilometrů dále do Liberce. Zde vybojoval mistrovský titul
a stal se respektovaným kapitánem mužstva. Kvalitní výkony mu vynesly angažmá v pražské
Spartě. Byť na Letné hrál hodně, do základní sestavy se natrvalo neprosadil. V září 2006 s ním
tehdejší trenér Michal Bílek přestal počítat a přeřadil jej do rezervy. Tam ale dlouho nezůstal, neboť
odešel na hostování do Teplic, které se později změnilo v přestup. Na severu Čech vydržel čtyři a
půl roku. Poté si vyzkoušel zahraniční angažmá v rakouském týmu LASK Linec. Po konci v
Rakousku zamířil do Dobrovice, hrál také za Dlouhou Lhotu, odkud se do Dobrovice vrátil, avšak
před touto sezónou ukončil kariéru a usedl na manažerskou židli. Na svém kontě má 274
prvoligových startů a 14 vstřelených branek.

Soupiska FK DOBROVICE:
Brankáři:
22 BARTOŠ Ondřej – 89, 20 DĚDEK Lukáš – 95
Hráči:
2 BERNÁT Pavel – 88
5 SKUHRAVÝ David – 96

3 ROUTEK Miroslav – 96
6 ŽALOUDEK Radek – 94

8 JAKUBEC Zdeněk – 99

9 KOSTKA David – 92

4 MIŠKOVSKÝ D. – 84
7 VOLF Marek – 91
10 FOTR Adam – 96

11 PELYAK Denis – 96
14 ELIÁŠ Josef – 94

12 KREJCAR Martin – 99
15 KRYSTAN Jiří – 15

13 OSVALD Tomáš – 90
16 NOVÁK Jakub – 91

17 TVAROHA Pavel – 91

18 SEDLÁČEK Marek – 92

19 FIALKA Tomáš – 95

Trenér:

SEDLÁČEK Vladimír

As.trenér: KALÍŠEK Josef
Vedoucí: NOVÁK Libor

Masér:

HORVÁTH Miroslav

Manažer: LUKÁŠ Petr
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BENÁTKY DOMA UTKÁNÍ S NOVÁČKEM ZVLÁDLY A BEROU TŘI BODY !
FORTUNA Česká fotbalová liga – 3. kolo, sobota 26.8. od 17:00 hod.

SK Benátky – TJ Sokol Čížová 2:1 (1:0)
Benátky n/Jiz. – Ubojované vítězství za tři body. Benátečtí poprvé v sezóně naplno bodovali.
Nováček z Čížové ale nebyl zcela
snadným soustem. Což o to, v prvním
poločase
měli
domácí
více
střeleckých pokusů, leč nad jihočeským
týmem vedli pouze o jednu branku.
Manko hosté smazali po přísněji nařízené
penaltě na začátku druhé půle. Poté však proměnil Waltrův centr loňský nejlepší střelec
benáteckého mužstva Synek a v Benátkách bylo zase veseleji. Stav 2:1 vydržel až do závěrečného
hvizdu rozhodčího Šťastného, takže se u Jizery mohlo slavit.
V úvodu zápasu vysunul domácí Knobloch Synka, ten však pálil nad Satrapovu branku. Do
mnohem větší šance se benátecký kanonýr dostal o chvíli později. Po zaváhání hostujících obránců
se zjevil zcela sám před Satrapou, který mu zmenšil střelecký úhel a střelu zneškodnil. Benátečtí
hýřili aktivitou. Ke střele zpoza vápna se uvolnil Walter, jenž protáhl hostujícího brankáře, který
vyrazil míč na rohový kop. Po následném rohovém kopu hlavičkoval Borovička nad branku.
Udeřilo až ve 20. minutě. Další z rohových kopů rozehrál opět Walter, míč proletěl pokutovým
územím až k Viktoru Šimečkovi, který ho nejprve zpracoval a poté prostřelil Satrapu – 1:0. Tentýž
hráč mohl zvýšit o šest minut později, kdy ho dlouhým autem našel Hakl, Šimeček ale hlavou mířil
těsně vedle. Zajímavý moment přišel o dalších deset minut déle. Walter si všiml, že Satrapa je příliš
daleko ze své branky, snažil se jej přelobovat, s ním ale o kousek přestřelil také branku Čížové.
Prvním ohrožením Michňovy brány mohl být přímý kop Helda. Jeho technické střele ale chyběla
přesnost. První střelecký pokus Čížové tak zaznamenal až v poslední minutě první půle Nečas, který
ale Michňu příliš nevylekal.
Vstup do druhé půle měli hosté určitě lepší, domácí byli několikrát nuceni dostat se do defenzívy.
Nejprve hostující tým vybojoval několik rohových kopů, benátecká obrana ale pracovala velmi
dobře. Za zmínku stojí jen Heldova střela, která ale směřovala nad břevno či Chytrého pokus, jež
skončil tamtéž. V 51. minutě po souboji rameno na rameno spadl v pokutovém území Held a hlavní
rozhodčí Šťastný nařídil k nevoli domácích pokutový kop. Míč si postavil zkušený exligista a
bývalý reprezentant Petr Janda a bez rozpaků ho poslal doprostřed branky přímo pod břevno – 1:1.
Na druhé straně na míč nedosáhl hlavou Boček. Výhodu trestného kopu z velmi dobré vzdálenosti
měli domácí v 57. minutě po faulu na Synka. Šimeček však trefil pouze dobře postavenou zeď, jeho
následná druhá střela skončila vedle levé tyče. Na druhé straně po individuální akci střílel Dvořák,
Michňa však nadvakrát míč zkrotil. V 60. minutě odcentroval napodruhé úspěšně z levé strany
Walter, na jehož centr si naběhl Jakub Synek a hlavou nedal Satrapovi žádnou šanci zasáhnout –
2:1. O chvíli později hledal Kocourek Knoblocha, před kterým hosté na poslední chvíli odehráli míč
do bezpečí. Hlediště zašumělo také při střele Kočího na druhé straně, Michňa se po míči natahoval,
ten ale skončil vedle branky. V závěrečné čtvrthodince se Čížová logicky tlačila za vyrovnáním.
Tomášek ale hlavou po rohovém kopu minul. Na druhé straně po závěru před Satrapou střílel
Walter o kousek nad břevno. V 83. minutě po spolupráci střídajících hráčů našel Tvrzník Maříka,
který protáhl Satrapu, který tygřím skokem ukořistil míč. Pět minut před koncem vznikl v
pokutovém území před Michňou velký závar, v něm však strážce domácí brány míč našel a dostal
ho do své moci. Po krátkém nastavení hlavní rozhodčí zápas ukončil.
Benátečtí si, zejména za aktivitu v první půli, vyhrát zasloužili. Tři body jim nesmírně pomůžou
v našlapané třetiligové tabulce. Hosté však rozhodně nepůsobili v Benátkách odevzdaným dojmem
a co se týče hry, předvedli tu slušný výkon. Co stojí za zmínku je stav kabiny, kterou Čížová
zanechala po svém odjezdu. Takový nepořádek nezůstane v šatně ani po nevychovaných
mládežnických týmech. Je o to smutnější, že ho po sobě zanechají dospělí hráči.
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Trenér Benátek Pavel JÍCHA: "Dnešního vítězství si velmi cením, protože jsme
odehráli těžký zápas proti třetiligovému nováčkovi. Podobné zápasy jsou
nepříjemné, protože se od vás čeká, že musíte vyhrát. Jsem tedy rád, že jsme utkání
zvládli za plný bodový zisk. V prvním poločase jsme byli, dle mého názoru, lepší než
náš soupeř. Hráli jsme naši hru, dobře jsme kombinovali, vstřelili úvodní branku a soupeře
přehrávali. Měli jsme ještě několik šancí, bohužel se nám je nepodařilo proměnit. Hosté si v
prvním poločase nevytvořili nic nebezpečného. V prvních deseti minutách druhé půle jsme však
byli horším týmem. Soupeř ze svého tlaku vytěžil branku z pokutového kopu. Celou druhou půli
hrál hostující tým na riziko, ve většině případů bez zajištění s vysokým napadáním. Z toho
důvodu jsme hru zjednodušili a k vidění byl spíše oboustranně bojovný fotbal. Rozhodující bylo,
že se nám podařilo vstřelit druhý gól na 2:1. Měli jsme ještě několik možností z rychlých brejků,
které jsme ale vyřešili špatně. V závěru však hosté mohli vyrovnat po rohovém kopu a skrumáži
před naší brankou, což se naštěstí nestalo. Toto vítězství je pro nás psychickou vzpruhou a
uklidněním před středečním derby s Dobrovicí, na které se všichni těšíme."

Trenér Čížové Radim KOKEŠ: "Na soupeře jsme byli připravení. Myslím si, že
dnes jsme začali dobře, ale opět nás zazlobila naše Achillova pata, kdy po
nedohrané standardní situaci a propadnutém míči nám vstřelil soupeř branku.
Tento gól trochu změnil obrázek hry, Benátky hrály spíše zezadu, což bylo pro nás
těžší. První poločas byl dle mého názoru vyrovnaný. Ve druhé půli jsme na Benátky trochu vlétli,
začali jsme hrát aktivně, napadali jsme je, více jsme běhali. Vyrovnali jsme z pokutového kopu.
Bohužel jsme opět inkasovali po nekoncentrovanosti hráčů, když byl v pokutovém území
neobsazený hráč, který skóroval. Strašně jednoduše dostáváme góly. Momentálně nemáme na
to, abychom otáčeli nepříznivý stav."

Branky: 20. Šimeček, 60. Synek – 52. Janda (pen.)
Rozhodčí: Šťastný – Hanousek, Pekař

Diváků: 200

Poločas: 1:0

ŽK: 68. Synek – 66. Chytrý, 89. Tomášek
Střely na branku / mimo: 4/9 : 4/2

Rohové kopy: 7:5

Ofsajdy: 1:2

Fauly: 17:14

Hráč utkání domácí – hosté: Ondřej WALTER – Petr JANDA
SK Benátky: Michňa – Hakl, Borovička, Horák, Sudek – Kocourek (74. Tvrzník), Walter (78.
Mařík), Šimeček, Knobloch (90. Kraus), Boček – Synek (88. Jäger)
TJ Sokol Čížová: Satrapa – Tomášek, Rozhoň, Novák, Held – Chytrý, Dvořák, Nečas, Kočí (78.
Grobár) , Zahrádka (68. Vávra) – Janda
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SK Benátky – FK Dobrovice

"Ideální scénář by byl pokračovat doma v neporazitelnosti",

říká před derby ONDŘEJ WALTER.
Třiatřicetiletý záložník Ondřej Walter přišel před začátkem jarní části sezóny do
benáteckého týmu z divizního Českého Brodu. Rychle se zabydlel v základní jedenáctce
a i díky jeho velmi dobrým výkonům se Benátkám podařilo zachránit třetí nejvyšší
soutěž. V zatím posledním utkání se proměnil v asistenta, když nejprve centrem od
rohového praporku nahrál na gól Šimečkovi, následně ve druhé půli oslovil také Synka,
jenž vstřelil rozhodující branku těžkého utkání proti nováčkovi z Čížové.
Také druhý domácí zápas jste zvládli. Nyní jste dokonce za tři body porazili nováčka z Čížové.
Jaké to bylo utkání?
Utkání bylo náročné, i po psychické stránce. Chtěli jsme zvítězit a potvrdit, že doma jsme schopni
porazit každého. Samozřejmě je to i psychická vzpruha před náročným zápasem a derby s Dobrovicí a
následně v Písku, kde nás také čeká těžký zápas. Čížová má velmi slušný tým, což u nás jen potvrdila.
Jsem rád, že jsme zvítězili, jen nám chyběl třetí gól, aby se zápas dohrával ve větším klidu.
V prvním poločase jste byli lepším týmem, avšak úvod toho druhého vám příliš nevyšel. Čím to
bylo, že prvních deset nebo patnáct minut Čížová benátecký tým přehrávala?
Čekali jsme, že soupeř zkusí něco změnit, což se potvrdilo. Vysunuli pressing až k naší šestnáctce a řekl
bych, že jsme nedokázali více podržet balon a získávat odražené míče. Naštěstí po vyrovnávacím gólu
jsme znovu zapnuli, začali mít více ze hry a dokázali si vypracovat několik šancí a nakonec přidat také
druhý, vítězný gól. Musím ale přiznat, že ke konci zápasu jsme měli štěstí při závaru v našem vápně.
Na obě benátecké branky jsi nahrával. Mohl bys obě situace popsat?
První gól padl po rohu, kdy se mi podařilo dostat míč do nebezpečného prostoru, a díky našemu důrazu
ve vápně jsme šli do vedení. Samozřejmě standardním situacím se věnujeme, máme několik možností
rozehrání, ale více prozrazovat nebudu (úsměv). Druhé brance předcházel můj pokus o střelu, který byl
zablokován. Další rozehrávkou se míč dostal opět ke mně. Všiml jsem si, že Jakub Synek je v náběhu na
zadní tyči. Jsem rád, že se mi balon podařilo nacentrovat přesně do místa, kde Kuba byl a rozhodl.
Po úvodních třech kolech jste získali pět bodů. Panuje s tímto bodovým ziskem spokojenost?
Asi to není úplně špatný začátek. Samozřejmě všichni víme, že ve Štěchovicích jsme mohli nějaký bod
určitě získat, ale podzim je ještě dlouhý a ideální scénář by byl pokračovat doma v neporazitelnosti a
navázat na šňůru, kterou jsme začali již na jaře a pokusit se získat i nějaké body venku.
Nyní čeká na benátecké fotbalisty takzvaný anglický týden. Jsou tři utkání během sedmi dnů
velkou komplikací?
Jako komplikaci to nevidím. Samozřejmě je to otázka šíře kádru, zranění, ale všichni bychom měli mít
natrénováno a jednou za čas takový týden zvládnout. Myslím, že máme velmi vyrovnaný a kvalitní tým,
takže ať už nastoupí kdokoliv, určitě to nebude oslabení. Uvidí se až po sobotním zápase v Písku, jak
jsme tento týden zvládli. Věřím, že nějaké body z následujících dvou zápasů získáme.
Ve středu přijede do Benátek nad Jizerou nedaleká Dobrovice. Co očekáváš od tohoto utkání?
Nejsem v Benátkách dlouho, ale samozřejmě vím, že je to derby a tyto zápasy jsou hodně o psychice,
nasazení, bojovnosti, někdy na úkor fotbalovosti. Bude to určitě těžké utkání, ale věřím, že do zápasu
přeneseme všechny tyto věci a i díky podpoře fanoušků, hlavně kotli, kterému patří velký dík za
atmosféru, kterou doma i venku vytváří, zápas zvládneme.
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Partneři klubu SK Benátky

