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Představujeme … LUKÁŠE VOLFA 

Pozice: Útočník 

Věk: 21 let 

Výška: 187 cm 

Váha: 96 kg 

První start za Benátky: 2015/2016 

První klub: IHC Písek 

Nejoblíbenější barva: Modrá 

Nejoblíbenější jídlo: Špagety a celkově 

italská kuchyně. 

Oblíbená po-zápasová aktivita: Odpočinek. 

Vzor: Nemám žádný vzor. 

Oblíbený trenér: Heindl a Křivohlávek. 

Nejdůležitější zápas kariéry: Finále DHL extraligy juniorů. 

Ideální partnerka:  ------ 

Koníčky: Celkově sport, ale hlavně hokejbal. 

Jazyky: Čeština a trochu angličtina. 

Hokejový sen: Je jich více. 

Umístění Benátek v letošní sezóně: Zůstanu nohama na zemi, věřím 

v play-off. 
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Představujeme … ONDŘEJE MIKLIŠE 

Pozice: Obránce 

Věk: 20 let 

Výška: 185 cm 

Váha: 83 kg 

První start za Benátky: 2016/2017 

První klub: HC Šumperk 

Nejoblíbenější barva: Červená 

Nejoblíbenější jídlo: Špagety. 

Oblíbená po-zápasová aktivita: Večeře. 

Vzor: Nemám žádný vzor. 

Oblíbený trenér: Všichni trenéři mě nějak posunuli, a proto jsou 

všichni oblíbení. 

Nejdůležitější zápas kariéry: Finále MS osmnáctek s USA a MS 

dvacítek. 

Ideální partnerka: Hodná, hezká, blonďatá, modrooká a chytrá!  

Koníčky: Videohry a golf. 

Jazyky:Noo…o tom se radši nebudeme bavit . 

Hokejový sen: KHL. 

Umístění Benátek v letošní sezóně: Dostaneme se do play-off. 
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Představujeme … ALBERTA JANELEHO 

Pozice: Útočník 

Věk: 19 let 

Výška: 187 cm 

Váha: 82 kg 

První start za Benátky: 2016/2017 

První klub: HC Junior Mělník 

Nejoblíbenější barva: Asi červená, 

kvůli týmu, kterému fandím. 

Nejoblíbenější jídlo: Rozhodně kuřecí maso s rýží. 

Oblíbená po-zápasová aktivita: Jídlo, strečink a pak večeře. 

Vzor: Pavel Datsyuk. 

Oblíbený trenér: Měl jsem spoustu dobrých trenérů, těžko vybrat toho 

nejoblíbenějšího. 

Nejdůležitější zápas kariéry: Zápas proti Kometě Brno se starším 

dorostem Liberce. 

Ideální partnerka: To bych nerad rozváděl, abych si to nerozházel . 

Koníčky: Další sporty, outdoor aktivity, videohry s kamarády. 

Jazyky: Kromě češtiny zvládám také angličtinu. 

Hokejový sen: Hrát jednoho dne v NHL. 

Umístění Benátek v letošní sezóně: Chceme do play-off a udělat co 

nejlepší výsledek. 
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Představujeme …  JAKUBA HUSU 

Pozice: Obránce 

Věk: 19 let 

Výška: 194 cm 

Váha: 97 kg 

První start za Benátky: 

2016/2017 

První klub: HC Kolín 

Nejoblíbenější barva: Černá 

Nejoblíbenější jídlo: Steak 

Oblíbená po-zápasová aktivita: 

Pohoda a relax s přáteli. 

Vzor: Scott Niedermayer, Václav Kočí. 

Oblíbený trenér: Petr Martínek. 

Nejdůležitější zápas kariéry: Finále playoff ELSD. 

Ideální partnerka: Stále ji hledám. 

Koníčky: Kytara, Nintendo. 

Jazyky: Angličtina. 

Hokejový sen: Reprezentovat naši zemi. 

Tip na umístění Benátek v letošní sezóně: 1. místo.  
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Po první čtvrtině s pohledným 7. místem 

a krásnými 20 body 

Vstup dvěma prohrami, ale dvěma body 
Nový ročník WSM ligy Benátečtí odstartovali na ledu kladenských 

Rytířů, tedy proti minulému vítězi základní části. I když v zápase ztráceli již 

dva góly, nezabalili to a trefou Jana Ordoše z 38. minuty a Jana Víška v 55. 

minutě si vynutili prodloužení. V nové podobě nastavení při hře 3 na 3 sice 

brankář Filip Novotný nezabránil prohře, nicméně Benátky si připsaly první 

bod v sezoně. Další utkání již bylo na domácím ledě. Přestože skončil 

totožným výsledkem, Benátečtí ukořistili bod za výsledek 2:3pp, průběh byl 

opačný. Středočeši vedli o dvě branky, které dali Ivan Ďurač a Jan Víšek, ve 

třetím dějství pak slávisté srovnali a v prodloužení překonali Petra Kváču 

potřetí. 

Porážky vystřídaly výhry a dalších šest bodů 
Po dvou ztracených zápasech přišly dva vítězné. Skvělou třetí třetinou 

celek od Jizery zaskočil favorizovanou Duklu Jihlavu, nesklonili hlavy po 

inkasování gólu „do kabiny“ a skóre otočili Radek Prokeš, Jan Plodek a Jan 

Ordoš, přestože v závěru ještě Tuomas  

Tarkki jednou inkasoval, Benátky ukořistily tři body za výsledek 3:2. 

Po pražské Slavii zavítala na benátecké kluziště Třebíč. Úvodní trefa Filipa 

Pyrochta byla sice pomyslně smazána vyrovnáním hostů, nicméně domácí 

mužstvo si koncentrovaným herním projevem vybojovalo plný bodový zisk 

góly Dominika Hrníčka, Jana Plodka a Jana Ordoše a chvalitebným výkonem 

Romana Willa, ve čtvrtém utkání chytal čtvrtý gólman, mezi třemi tyčemi za 

vítězství 4:1. 

Jediný gól v Mostě, pak střelecké hody proti Kadani 
Následovaly dva zcela odlišné zápasy. V Mostě se Benátky střelecky 

prosadily jen jedinkrát, konkrétně v 5. minutě z hole Matouše Bělohorského. 

Nicméně ani Petr Kváča nezabránil obratu v závěrečné dvacetiminutovce, a 

tudíž ani porážce 2:1. Jenže s návratem k Jizeře nalezli Benátečtí střeleckou 
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chuť a přesnost. Kadani nasázeli 8 branek, mezi střelce se zapsali Daniel 

Krejčí, Jiří Černoch, Jan Havel a Dominik Lakatoš dvakrát, Josef Mikyska a 

Albert Janele, v brance se představil Filip Novotný 30 zákroky. Středočeši 

nakonec zvítězili 8:3. 

Nepodařené nájezdy, ale další důležité body 
Benáteckým hráčům se v první čtvrtině zásadně nedařili utkání, která 

šla do prodloužení či následných nájezdů. Nebylo tomu jinak ani v zápasech 

sedmého a osmého kola. Nejprve po kvalitním výkonu a průběhu 1:0, 1:1, 1:2 

a 2:2 na ledu nováčkovského Frýdku-Místku získaly Benátky bod za prohru 

v nájezdech. Na 1:1 skóroval Jan Ordoš, vedoucí branku vsítil Tomáš Havlín a 

svatyni modrobílých střežil Filip Novotný. Následně doma odehráli Středočeši 

napínavý duel s Ústím nad Labem. Koncem druhé třetiny otevřel skóre Josef 

Mikyska, před zazněním sirény ale hosté srovnali. Ve třetím dějství dokonce 

domácí prohrávali již 1:3, ale houževnatě šli za vyrovnáním a trefy Dominika 

Hrníčka a Jana Ordoše toho docílily. Nicméně i přes pohledný výkon ve hře 3 

na 3 nakonec smutnější byly Benátky s Romanem Willem v bráně, 3:4sn. 

Výhru střídá porážka 
Chuť si zpravili Benátečtí v Přerově. V závěru první dvacetiminutovky 

srovnal na 1:1 Ivan Ďurač a katem pro Zubra se stal v 60. minutě Jan Ordoš, 

který dvěma brankami rozhodl o třech bodech, jež putovaly na benátecké 

konto.  Výborný výkon předvedl brankář Filip Novotný, ten vykryl 42 pokusů 

domácích. Další smutnou porážku museli zpracovat Středočeši doma 

s Prostějovem. Vedení 2:0 vybojovali Jan Víšek s Adamem Dlouhým, avšak 

hosté srovnali. V třetím dějství mohl rozhodnout gól Lukáše Volfa, naneštěstí 

i tehdy Jestřábi srovnali. Nájezdy opět vyzněly v neprospěch Benátek a 

Tuomase Tarkkiho v bráně. 

Hlavně trpělivě a půjde to 
I když velmi trpělivý a bojovný výkon předvedli Benátečtí 

v následujících dvou duelech v Českých Budějovicích a v Litoměřicích, 

nakonec odjeli se shodným výsledkem z venkovních hřišť 1:3. Proti Motoru 

Středočeši dokázali ještě vyrovnat na 1:1 díky Janu Havlovi, ale Tuomase 
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Tarkkiho poté ještě z četných střeleckých pokusů domácí prostřelili. Se 

Stadionem šly Benátky do vedení gólem Daniela Krejčího, nicméně to 

nezvládli udržet a Filip Novotný přes všechnu snahu kapituloval. První čtvrtinu 

ale modrobílí zakončili vítězně. Na ledu Havířova sice jako první inkasovali, 

avšak záhy srovnal Ladislav Bittner, ke kterému se střelecky připojili Josef 

Mikyska, Dominik Hrníčko, Jan Havel a Radek Prokeš. Střeleckou produktivitu 

podpořil ze zadních řad Petr Kváča 39 zákroky. Benátky zvítězily 5:2. 

Martina Nová 
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Rozhovor s hráčem měsíce – JAN ORDOŠ – nejvíce gólů 

První čtvrtinu sezóny 2016/2017 zakončil na prvním místě v počtu 

gólů útočník Jan Ordoš. Honza ale nestaví svůj úspěch primárně na osobních 

statistikách. „Jsem spokojený, ale podstatné je, že se daří týmu,“ vyzdvihuje 

hlavně týmový úspěch. „Samozřejmě je nejdůležitější, když se daří týmu, a 

když se k tomu přidají dobré statistiky, tak je to jen dobře,“ dodává.  

Jak prozatím hodnotí benátecké tažení? „Zatím se držíme v tabulce 

tam, kde chceme. Minulý rok se nám první čtvrtina povedla obdobně, a pak 

následoval prudký sešup. Musíme tedy pořád hrát stejně dobře náš systém, 

a když to budeme plnit, tak věřím, že budeme úspěšní,“ věří Honza. Co ale 

Benátecké trápí, jsou zápasy, které dojdou do prodloužení. Prozatím 

Středočeši prohráli všech pět utkání, která došla do nastavených časů. „Tak 

prodloužení nehrajeme špatně, ale nájezdy nás trápí. Prohráli jsme všechny, 

co jsme hráli zatím, a tak na tom musíme zapracovat.“Který ze zápasů byl 

podle Honzy odehrán nejlépe? „Asi zápas s Kadaní, kdy se nám povedlo 

všechno, na co jsme sáhli.“I o druhé poloze stupnice má jasno. „Zápas 

v Mostě, kde jsme měli spoustu šancí a neproměnili jsme je,“ hodnotí první 

čtvrtinu. Nové tváře v benáteckém kádru prý moc neregistruje. „U nás se 

pravidelně střídá dost hráčů, takže to ani nějak nevnímám. Pro mě je 

důležité, že se vrátil Pepa Mikyska, se kterým se mi hraje velmi dobře.“ 

V zápase devátého kola, kdy zavítali Středočeši na led Přerova, otočil Jan 

Ordoš zápas dvěma góly v poslední minutě. Věřil i v 58. minutě ve vítězství? 

„Ano, věřil. Před posledním střídáním jsem říkal Honzovi Víškovi, že teď 

dáme gól. Ale celkově ten zápas byl výborně odbojovaný od celého týmu,“ 

vzpomíná na skvělou koncovku. Naopak v posledním domácím zápase, kdy 

Benátečtí hostili Prostějov, ztratili domácí slibné vedení. „Bylo to velmi těžké 

utkání a trochu smolné pro nás, když jsme za stavu 2:0 dostali nešťastný 

gól. Ale každý bod se počítá a jsme za něj rádi.“ 
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Jak tedy vypadá Honzův zápasový den? „Ráno je rozbruslení v 10 

hodin, pak oběd kolem půl dvanácté. Po obědě jdu většinou spát minimálně 

na hodinu a potom jedeme na zápas do Benátek. Když hrajeme venku, tak 

spím v autobuse většinou,“ přibližuje svůj program. Co by na svém umění 

mladý útočník ještě zlepšil? „Určitě je vždy, co zlepšovat. Třeba víc hrát do 

těla a proměňovat víc šancí.“ Poslední z otázek směřovala k zhodnocení 

domácí atmosféry. „Tak všichni dobře víme, že máme s Mostem nejhorší 

návštěvnost v celé lize. Ale když už lidi přijdou a fandí, tak nám to hodně 

pomáhá. Třeba jako minulý rok proti Slavii nebo Kladnu, když přišlo přes 

1000 lidí,“ říká Jan Ordoš, který je, stejně jako celý benátecký tým, vděčný za 

každého fanouška. 

 

Věra Novotná 
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Kvíz – Jak dobře znáte Romana Willa 

V jednom z rozhovorů před začátkem sezóny 2016/2017 jsme vám 

přinesli představení jednoho z maskovaných mužů. Nebyl jím nikdo jiný, než 

Roman Willl. Nyní pro vás máme krátký kvíz, kde si můžete zkusit, jak dobře 

znáte jeho kariéru nebo koníčky. 

1. Který z týmů byl pro Romana Willa tím mládežnickým? 

a) HC Sparta Praha 

b) HC Škoda Plzeň  

c) BK Mladá Boleslav 

2. Ve které sezóně odešel do kanadské QMJHL? 

a) 2007-2008 

b) 2009-2010 

c) 2011-2012 

3. Ve výběru do kolika let nastoupil Roman Will v dresu České republiky? 

a) do 18 let 

b) do 20 let 

c) za juniorský národní tým nenastoupil 

4. Kdo je nynějším Romanovým vzorem? 

a) CareyPrice 

b) Dominik Hašek 

c) Henrik Lundqvist 

5. Co dělá Roman ve volném čase? 

a) Hraje fotbal 

b) Hraje golf 

c) Nedělá nic   
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Nejlepší hráči ve statistikách po třinácti zápasech 

Aktuální ročník WSM ligy je hodně vyrovnaný a otevřený.  Šesté a 

jedenácté místo dělí jen tři body. Benátky mají na účtu 20 bodů stejně jako 

šestý ústecký Slovan, který vyhrál v prvním vzájemném měření sil. Zápasová 

bilance benáteckých je 5-0-5-3 a celkové skóre je pozitivní – 38:34. Pokud 

bychom porovnali zisk na venkovních kluzištích, zjistíme, že se ziskem 

jedenácti bodů jsou Benátky na prvním místě. Co si ale benátečtí hráči za 

rámeček nedají je úspěšnost přesilových her. S číslem 8,06% jsou druzí 

nejhorší v soutěži. Nicméně když přijde na oslabení, úspěšnost se přibližuje 

vyšším příčkám (86,49%). Celkový počet trestných minut je pak průměrný – 

172. 

Nejlepší střelec Ordoš, nejvíce asistencí Krejčí 

Nejlepším střelcem a zároveň nejproduktivnějším hráčem i útočníkem 

Benátek je Jan Ordoš. V dosavadním průběhu v devíti utkáních vsítil sedm 

branek a k tomu třikrát přihrával. V porovnání s dalšími týmy WSM ligy je 

v TOP 20 kanadského bodování na 19. místě. Mezi střelci je dokonce v TOP 5, 

konkrétně čtvrtý. Druhým nejlepším střelcem Benátek je Jan Havel, který již 

čtyřikrát skóroval, navíc ještě jednou asistoval. 

Nejvíce přihrávek má obránce Daniel Krejčí, druhý nejproduktivnější 

benátecký hráč a nejproduktivnější obránce. Na svém účtu má dva góly a šest 

nahrávek z deseti odehraných zápasů. V porovnání s dalšími prvoligovými 

obránci obsazuje bronzovou pozici kanadského bodování.  

Nezahálí bodově ani Jan Víšek s Radkem Prokešem. Oba mají po 

sedmi kanadských bodech, prvně jmenovaný 3+4, druhý zmiňovaný 2+5. 

Zajímavě vypadající má statistiku Dominik Lakatoš, jenž vypomohl ve třech 

duelech a v průměru má 2 body na zápas (2+4). Nikdo z Benáteckých 

výrazněji nevystupuje z řady s počtem trestných minut, přesto 

nejtrestanějším hráčem je obránce Ondřej Mikliš (20TM). 
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Mezi tři tyče benátecké klece se již stihli postavit čtyři maskovaní 

muži. Nejvíce minut má zatím odchytaných Filip Novotný, jenž zasáhl do pěti 

zápasů a v rámci WSM ligy mu patří páté místo.  Po třech duelech mají Fin 

TuomasTarkki a mladý brankář Petr Kváča. Ve dvou utkáních pak nastoupil 

ještě liberecký Roman Will, ten má ze všech čtyř nejlepší průměr, který je pod 

hodnotou 2. Další tři nepřesahují číslo 2,6 a úspěšnost zákroků mají 

vyrovnanou, pohybuje se v intervalu 92,38% až 93,75%. 

Martina Nová 
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VÝBĚR Z FOTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

VÝBĚR Z FOTEK 
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VÝBĚR Z FOTEK 
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VÝBĚR Z FOTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Langšádl Zdeněk (ppna.cz) 
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CO NÁS ČEKÁ DÁL? 

ROZPIS ZÁPASU VE DRUHÉ TŘETINĚ WSM ligy 
14. kolo 12. 10. 17:30 HC Benátky nad 

Jizerou 
Rytíři Kladno 

15. kolo 15. 10. 17:00 HC Slavia Praha HC Benátky nad Jizerou 

16. kolo 19. 10. 17:30 HC Benátky nad 
Jizerou 

HC Dukla Jihlava 

17. kolo 22. 10. 17:00 SK Horácká Slavia 
Třebíč 

HC Benátky nad Jizerou 

18. kolo 26. 10. 17:30 HC Benátky nad 
Jizerou 

HC Most 

19. kolo 29. 10. 17:00 SK Trhači Kadaň HC Benátky nad Jizerou 

20. kolo 2. 11. 17:30 HC Benátky nad 
Jizerou 

HC Frýdek-Místek 

21. kolo 5. 11. 17:00 HC Benátky nad 
Jizerou 

HC Slovan Ústí nad Labem 

22. kolo 9. 11. 17:30 HC Benátky nad 
Jizerou 

HC ZUBR Přerov 

23. kolo 12. 11. 17:00 LHK Jestřábi 
Prostějov 

HC Benátky nad Jizerou 

24. kolo 14. 11. 17:30 HC Benátky nad 
Jizerou 

ČEZ Motor České 
Budějovice 

25. kolo 16. 11. 17:30 HC Benátky nad 
Jizerou 

HC Stadion Litoměřice 

26. kolo 19. 11. 17:00 AZ Havířov HC Benátky nad Jizerou 

 

 

 

 

 


