NEWSLETTER TÝMU
HC BENÁTKY NAD JIZEROU

2. ČTVRTINA SEZÓNY
WSM LIGY 2016/2017
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Představujeme … … KRYŠTOFA HRABÍKA
Pozice: Útočník
Věk: 17 let
Výška: 191 cm

Váha: 95 kg

První start za Benátky: 2016/2017
První klub:TJ Slavoj Zbraslav
Nejoblíbenější hudební žánr: Jazz.
Nejoblíbenější nápoj: Voda.
Oblíbená před-zápasová aktivita: Pořádný spánek.
Největší fobie: Z vysokých míst.
Nejvíce neoblíbený hráč či soupeř: Žádní nejsou .
Nejemotivnější zápas kariéry: První zápas za Benátky a návrat na
Kladno.
Ideální volný den: Doma s rodinou.
Koníčky:Rybaření a spánek.
Oblíbený spisovatel či kniha: Mnich, který prodal své Ferrari.
Hokejový sen: NHL.
Umístění Benátek v letošní sezóně: Postup do ELH .
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Představujeme … … RADKA PROKEŠE

Pozice: Útočník
Věk: 21 let
Výška: 184 cm

Váha: 80 kg

První start za Benátky: 2016/2017
První klub: HC Slavoj Český Krumlov
Nejoblíbenější hudební žánr: Poslouchám skoro všechno české hity i
třeba taneční muziku.
Nejoblíbenější nápoj: Pomerančový džus.
Oblíbená před-zápasová aktivita: Spánek.
Největší fobie: Asi strach z výšek.
Nejvíce neoblíbený hráč či soupeř: Nikoho nemám.
Nejemotivnější zápas kariéry:Letošní první zapas s motorem, poprvé
jsem byl v Budvar aréně jako host. Byl jsem velmi rád za to, jak mě
fanoušci přijali.
Ideální volný den: Dlouhý spánek, dobrý oběd a odpoledne nějaká
aktivita s kamarády nebo kamarádkou.
Koníčky:Rád zajdu do kina, zahraju nějaký jiný sport, jako je fotbal,
tenis, golf nebo někde posedím s kamarády.
Oblíbený spisovatel či kniha: Oblíbeného spisovatele nemám, rád si
přečtu knížky o známých sportovcích.
Hokejový sen: Chtěl bych vyhrát českou extraligu.
Umístění Benátek v letošní sezóně: Postoupíme z předkola a pak se
uvidí.
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Představujeme … … VOJTĚCHA ZELEŇÁKA
Pozice: Obránce
Věk: 18 let
Výška: 196 cm

Váha: 102 kg

První start za Benátky: 2016/2017
První klub: HC Košice
Nejoblíbenější hudební žánr: Je mi to
jedno.
Nejoblíbenější nápoj: Voda.
Oblíbená před-zápasová aktivita: Fotbal.
Největší fóbie: Žádnou nemám.
Nejvíce neoblíbený hráč či soupeř: Žádného nemám.
Nejemotivnější zápas kariéry: Finále DHL extraligy juniorů.
Ideální volný den: Spánek a přítelkyně.
Koníčky: Čtení knih.
Oblíbený spisovatel či kniha: Bible.
Hokejový sen: Hrát hokej na vrcholové úrovni.
Umístění Benátek v letošní sezóně: Doufám, že co nejlepší.
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Představujeme … … LADISLAVA BITTNERA
Pozice: Útočník
Věk: 24 let
Výška: 188 cm

Váha: 94 kg

První start za Benátky: 2013/2014
První klub: HC Hronov
Nejoblíbenější hudební žánr:
Pop/Rock.
Nejoblíbenější nápoj:Coca-cola.
Oblíbená před-zápasová aktivita:
Odpočinek.
Největší fóbie: Nic mě nenapadá .
Nejvíce neoblíbený hráč či soupeř: Nepřemýšlím nad tím, každý zápas
je jiný.
Nejemotivnější zápas kariéry: Čekám na něj.
Ideální volný den: Rád trávím čas s přítelkyní. Nejraději mám aktivní
odpočinek.
Koníčky: Práce na zahradě, kino, sauna, in-line nebo procházka.
Oblíbený spisovatel či kniha: Spíše koukám na filmy, nejoblíbenějším
je asi Neverbackdown.
Hokejový sen: Zahrát si extraligu.
Umístění Benátek v letošní sezóně: Do 10. místa.
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Uplynulé zápasy aneb jak si zatím stojíme
Druhou čtvrtinu WSM ligy započali Benátečtí proti kladenským
Rytířům. Přestože nezvítězili, po vyrovnaném boji alespoň bodovali. Ve 33.
minutě vedli trefou Josefa Mikysky, nicméně v 50. minutě vyrovnal Tenkrát,
který také rozhodl gólem v prodloužení. Další zápas ale byl vítězný. Na ledu
tehdy velmi rozhozené pražské Slavie vychytal Roman Will nulu a díky trefám
Volfa, Dlouhého a Plodka odvezli Benátečtí tři body z hlavního města.
Následný návrat k Jizeře se Středočechům ale vůbec nevydařil. Hostili
Jihlavu, a i když na gól Josefa Skořepy ze 4. minuty dokázal ještě Daniel
Špaček zareagovat, poté již Benátky jen inkasovaly a prohrály 1:6. Poté
cestovaly do Třebíče a znovu na venkovním kluzišti uspěly. Horácká Slavia
vedla od 19. minuty, avšak branky Plodka a Mikysky z úvodu třetí třetiny
otočily utkání a stačily na tříbodové vítězství.
18. kolo nabídlo gólově chudý zápas. Do Benátek zavítal Most a diváci
si museli na gól počkat až na samostatné nájezdy. V nich nakonec uspěli hosté
a Benátečtí prohráli již sedmý duel, který neskončil po 60 minutách.
Nezadařilo se jim následně ani v Kadani, kdy sice šli jako první do vedení
z hole Špačka, pak ale třikrát inkasovali. Plodek dokázal ještě snížit, žel v 60.
minutě domácí mužstvo zpečetilo výhru čtvrtým gólem.
Ve 20. kole se návštěvníci zimního stadionu v Benátkách dočkali
nervydrásajícího představení. Přijel nováček z Frýdku-Místku. Domácí hráči
vedli od 4. minuty gólem Víška, hosté v úvodní třetině srovnali, jenže
Pyrochta ještě svému mužstvu navrátil vedení. Druhé dějství se Benáteckým
nezdařilo, dvakrát inkasovali. Ve třetí dvacetiminutovce již dokonce Benátky
ztrácely 2:4, avšak bravurním výkonem koncovku zcela ovládly. Volf rychle
snížil, navázal na něj vyrovnávací trefou Pyrochta a tři vteřiny před zazněním
sirény rozhodl o vítězství svého celku Lukáš Volf.
Následovaly další dva domácí zápasy, v nichž benátečtí hokejisté
pokaždé bodovali. Zprvu ani na poosmé nepřerušili smůlu z nastavení. V
duelu proti Ústí nad Labem, v němž ztráceli 0:1 a 1:3, srovnali skóre, jenže
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nakonec inkasovali v nastavení. Poté přijel Přerov a opět se radovali ze tří
bodů do tabulky. Díky prvotnímu vedení 3:0 si již kontrolovali průběh a
triumfovali 4:1. Zápas v Prostějově skončil sice těsným výsledkem 5:4 pro
Benátky, nicméně od začátku Středočeši vedli a v celém průběhu skóre
korigovali a pečlivě náskok střežili.
Další dva domácí duely skončily po prodloužení. Proti Motoru sehráli
modrobílí vyrovnanou partii, čemuž nasvědčuje i průběh 0:1, 2:1 a 2:2.
Naneštěstí devátý zápas, který nebyl rozhodnutý po základní hrací době, opět
nevyzněl ve prospěch Benátek. Vše se zlomilo v následujícím kole. Proti
litoměřickému Stadionu prohrávali ve třetí třetině, ale Chlapík srovnal a
kapitán Víšek v 62. minutě zajistil druhý bod svému týmu. Výhra po
prodloužení se Benátkám patřičně zalíbila, tak i v 26. kole si neodpustily
nastavení v Havířově a i podruhé úspěšné, Benátečtí zvítězili 3:2pp.
Martina Nová
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Rozhovor s hráčem měsíce – FILIP NOVOTNÝ
Stejně jako v minulé sezóně, i v té letošní hájí Filip Novotný, kromě
sparťanské branky, také tři tyče benáteckého týmu. Jak by srovnal tyto dvě
sezóny? „Já jsem minulý rok přišel trošku později, bylo to kolem prosince a
ta situace nebyla úplně optimální. Naštěstí se nám povedlo soutěž udržet
tady. Letos je to velký rozdíl. Myslím si, že si tým sedl a odvádí hodně
dobré výkony. Zasloužíme si takovou příčku, jakou máme,“ říká gólmanská
opora, jenž v Benátkách nastoupila k největšímu počtu odehraných zápasů.
Filip Novotný se za polovinu sezóny postavil do branky sedmkrát. „To ani
nevím, že mám nejvíce odchytáno (smích). Já to nerozlišuji, každý vyhraný
zápas, kdy můžeme zvednout ruce nad hlavu je super. Hlavní je, že
vyhrajeme,“ zdůrazňuje Novotný, jehož úspěšnost zákroků je 94,55%. A co
jemu osobně působení v Benátkách přináší? „Já se tu snažím připravit na
extraligu a jsem rád, že tu šanci tady dostanu. Určitě chci vyhrát a radovat
se z úspěchu týmu.“
Post brankáře byl pro Filipa jasnou volbou. „Můj otec byl brankář. Já
jsem se v něm viděl a chtěl jsem pokračovat v jeho stopách.“Své předzápasové rituály nechtěl, stejně jako většina hráčů, prozradit. „Nějaké rituály
mám, jako asi každý hráč, ale ty si nechám pro sebe.“ Stejně tak své silné a
slabé stránky nechal na jiných. „To byste se museli zeptat spíše trenérů. Já se
snažím chytnout každý puk, abychom vyhráli. Nějak to neřeším.“Co se týká
vzoru, míval jej benátecký gólman, jenž působí i v dresu pražské Sparty,
v maskovaném muži New Jersey Devils. „Měl jsem kdysi Martina Brodeura.
Ale teď se už soustředím spíše sám na sebe, ty vzory jsou spíše v nižším
věku.“

Věra Novotná
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Kvíz – Jak dobře znáte benátecké statistiky?

1. Který z hráčů benáteckého celku byl prvním v celkovém bodování?
a) Jan Víšek
b) Jan Plodek
c) Tomáš Havlín
2. Kdo byl nejlepším nahrávačem týmu?
a) Radek Prokeš
b) Jan Víšek
c) Petr Kolmann
3. Kdo byl na konci první poloviny sezóny nejtrestanějším hráčem?
a) Jan Ordoš
b) Filip Pyrochta
c) Ondřej Miikliš
4. Kdo má nejvíce vítězných gólů?
a) Josef Mikyska
b) Jan Plodek
c) Lukáš Volf
5. Kolik gólů vstřelily Benátky v oslabení?
a) 3
b) 1
c) 4
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Podpořte Václava Kočího v anketě Sympaťák WSM
ligy!
V uplynulém ročníku první ligy měla anketa Sympaťák WSM ligy svoji
premiéru, benáteckou kabinu zastupoval kapitán Jan Plodek. Po roce opět
můžete hlasovat v této soutěži, nově každý hlasující fanoušek může rozdat tři
hlasy vybraným kandidátům. Vybrali jsme jako vyslance Benátek nad Jizerou
obránce Václava Kočího,
dvojnásobného mistra
české extraligy, jednoho
z hráčů, který byl u
postupu Liberce do
nejvyšší soutěže a který
je současnou oporou
benátecké defenzívy.
Hlasovat můžete
na facebookovém profilu
hokej.cz.

FOTO: Zdeněk Langšádl / PPNA.cz

Liberecký rodák přišel do týmu Benátek nad Jizerou před začátkem
aktuálního ročníku z Mladé Boleslavi. Doposud odehrál všech 21 zápasů v
benáteckém dresu, připsal si šest asistencí a v posledním utkání proti Ústí nad
Labem také první gól za Benátky a je důležitou oporou obrany modrobílých.
Ve své kariéře dokázal získat dvakrát mistrovský titul v české
extralize, oba v dresu Pardubic (2009/10 a 2011/12). Byl také u postupu
svého mateřského klubu Liberce do extraligy 2001/02, za Tygry si pak také
připsal premiéru v nejvyšší české soutěži.
Zeptali jsme se Venci, proč by fanoušci měli hlasovat právě pro,
nicméně na zákeřnou otázku nenašel jasnou odpověď. „No, abych řekl
pravdu, tak mě ani nenapadá, proč by měli. Je to malinko ostuda, ale nic mě
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nenapadá. Nebudu radši odpovídat, protože bych mohl znít možná
nabubřele a to nechci.“Obrátili jsme se tak na trojici jeho spoluhráčů, aby
nám oni přiblížili, proč zrovna Václav Kočí by se měl stát Sympaťákem WSM
ligy 2016/17. „Je správný lídr v kabině, bojuje charakterově, je výborný
člověk a hlavně už od pohledu vypadá jako největší sympaťák WSM
ligy,“ říká kolega z obrany Vojta Zeleňák. Dalším z dotazovaných byl útočník
Josef Mikyska, který našel ještě další přednosti svého spoluhráče. „Je velká
osobnost, navíc pro ženy určitě atraktivní muž. V kabině je pro každou
legraci a má skvělý účes!“
Trojici uzavírá Radek Prokeš, který v předešlém ročníku ankety byl
zástupcem českobudějovického Motoru. „Celá šatna souhlasí s výběrem, ten
podle nás nemohl být lepší. Pro Vencu je ta soutěž hodně důležitá, a proto
bych chtěl poprosit všechny fanoušky, ať přispějí svým hlasem!“ říká hlasem
benátecké kabiny mladý forvard, kterého v posledních zápasech přibrzdilo
zranění.
Nominovaný Václav Kočí, jak prozradil v předsezonním rozhovoru, je
fanouškem golfu a fotbalu, rád si přečte severskou krimi a jeho oblíbenými
hráči byl Paul Coffey s BrianamLeetchem. Koho by třeba naopak on vybral
jako kandidáta na Sympaťáka WSM ligy? „Samozřejmě Honza Víšek. Ač je
věkem stár, tak má mladistvý vzhled,“ prozrazuje s úsměvem. A koho by
vybral ze svých bývalých spoluhráčů? „Z mých bývalých spoluhráčů mě
napadl Petr Sýkora, který ale WSM ligu nehraje. Škoda, že nehraje WSM
ligu, myslím si, že by to jasně vyhrál,“ říká závěrem Václav.

Martina Nová

11

Po první polovině páté místo a 43 bodů!
Aktuální ročník WSM ligy je patřičně napínavý. Přestože první a
poslední příčky jsou jasnější, střed pole je dramatický. Benátky aktuálně
obsazují místo v první postupové šestce, jenže do před-kolových pater je
vzdálenost pouhé tři body! Ve druhé čtvrtině je zápasová bilance následující:
5 – 2 – 4 – 2. Oproti prvním třinácti kolům si Benátky polepšily o tři body. Po
polovině základní části nastřílely již 71 gólů a 67 jich inkasovaly. Přestože se
jim nepodařilo vylepšit přesilové hry (8.93%), oslabení jsou stále stabilní
(86.40%). Co se týče trestných minut, tak se Benátečtí zklidnili, ke 177 TM
přidali další 117 TM.
Po 26 kolech se stal nejproduktivnějším benáteckým hráčem Jan
Víšek. Se svými sedmi góly a jedenácti asistencemi uzavírá TOP 20
kanadského bodování (k 19. 11.). Je také nejlepším nahrávačem Benátek. Ani
jeden z Benáteckých ještě nevstřelil dvojciferný počet branek, nicméně
s devíti brankami k tomu nemá daleko Jan Plodek, nejlepší střelec mužstva.
Blízko je také Josef Mikyska, který v 18 utkáních vsítil osm gólů a devětkrát
přihrával, v průměru má téměř bod na zápas.
Mezi obránci vévodí s hodnocením 4+4 Filip Pyrochta, nicméně stejný
počet bodů má i kandidát na Sympaťáka WSM ligy Václav Kočí. Jen jednou
skóroval a sedmkrát asistoval. V čem v benátecké sestavě jednoznačně
vévodí obránci, tak jsou již tradičně trestné minuty. Nejtrestanějším hráčem
je Ondřej Mikliš (28TM), sekunduje mu Tomáš Havlín (20TM).
Zajímavé události nabídl i brankářský post. Nejvíce odchytaných
zápasů má brankář Sparty Filip Novotný, jeho úspěšnost jeve WSM lize
94.55% s průměrem 1.81 gólu na zápas. Petra Kváču, který se navrátil do
Českých Budějovic, vystřídal v benáteckém dresu další zástupce Motoru –
Ondřej Bláha. Nastoupil v utkání proti Havířovu, kdy si připsal 51 zásahů, čímž
se výrazně podílel na dvoubodovém vítězství. Letošní premiéru u Jizery si
odbyl i Lukáš Hosnedl, v duelu s Přerovem jen jednou inkasoval a byl u výhry
4:1.
Martina Nová
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VÝBĚR Z FOTEK
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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 ZÁPASŮ VE TŘETÍ ČTVRTINĚ WSM ligy
27. kolo

23. 11.

18:00

Rytíři Kladno

HC Benátky nad Jizerou

28. kolo

26. 11.

17:00

HC Slavia Praha

29. kolo

30. 11.

17:30

HC Benátky nad
Jizerou
HC Dukla Jihlava
HC Benátky nad
Jizerou
HC Most

SK Horácká Slavia Třebíč

HC Benátky nad
Jizerou
HC Frýdek-Místek

SK Trhači Kadaň

HC Slovan Ústí nad
Labem
HC ZUBR Přerov

HC Benátky nad Jizerou

HC Benátky nad
Jizerou
ČEZ Motor České
Budějovice
HC Stadion
Litoměřice
HC Benátky nad
Jizerou

LHK Jestřábi Prostějov

30. kolo

3. 12. 17:00

31. kolo

5. 12. 17:30

32. kolo

7. 12. 17:00

33. kolo

10. 12.

17:30

34. kolo

14. 12.

18:00

35. kolo

17. 10.

17:00

36. kolo

28. 12.

17:30

37. kolo

30. 12.

17:30

38. kolo
40. kolo

4. 1. 18:00
11. 1.

17:30
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HC Benátky nad Jizerou

HC Benátky nad Jizerou

HC Benátky nad Jizerou

HC Benátky nad Jizerou

HC Benátky nad Jizerou
HC Benátky nad Jizerou
Rytíři Kladno

