NEWSLETTER TÝMU
HC BENÁTKY NAD JIZEROU

3.ČTVRTINA SEZÓNY
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Představujeme … … TOMÁŠE TRŽICKÉHO
Pozice: Obránce
Věk: 20 let
Výška: 178 cm
Váha: 82 kg
První start za Benátky:
2015/2016
První klub: TJ Stadion Nymburk
Nejoblíbenější barva: Modrá

Nejoblíbenější jídlo: Kuřecí maso s rýží.
Oblíbená po-zápasová aktivita: Večeře a spánek.
Vzor: Radim Šimek a Michal Kempný.
Oblíbený trenér: Všichni trenéři mi pomohli, nejvíce pak v Benátkách a
Liberci.
Nejdůležitější zápas kariéry: Finále play-off staršího dorostu proti
Kometě.
Ideální partnerka: Taková, kterou mám.
Koníčky: Ostatní sporty, videohry, kino, čas strávený s přítelkyní a
rodinou.
Jazyky: Angličtina a trochu němčina a ruština.
Hokejový sen: Hrát extraligu.
Umístění Benátek v letošní sezóně: Doufám v co nejlepší.
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Představujeme … … DANIELA SVOBODU
Pozice: Útočník
Věk: 20 let
Výška: 182 cm
Váha: 84 kg
První start za Benátky:
2015/2016
První klub: HC Vrchlabí
Nejoblíbenější barva: Černá
Nejoblíbenější jídlo: Ryba s rýží.
Oblíbená po-zápasová aktivita: Poslech hudby nebo čtení.
Vzor: Můj brácha.
Oblíbený trenér: Ken Strong.
Nejdůležitější zápas kariéry: Zatím žádný nemám.
Ideální partnerka: Klidná, milá a může být i hezká .
Koníčky: Sport, filmy, knížky, cestování.
Jazyky: Český, anglický, německý.
Hokejový sen: Týmový úspěch, například titul v Extralize.
Umístění Benátek v letošní sezóně: 5. místo
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Konec roku se nevydařil, ten nový
započali Benátečtí vítězně
Po polovině základní části měli Benátečtí skvostnou formu a drželi se mezi
postupovou šesticí do play off. Jenže podobně jako v loňské sezoně přišly
potíže se skládáním sestavy a podepsalo se to pochopitelně i na výsledcích.
Třetí čtvrtinu základní části však Benátky započaly snově. Proti jasnému
favoritovi kladenským Rytířům bodovali Benátečtí za tři body po vítězství 4:1,
jenže poté přišly zlé časy. Doma s pražskou Slavií Středočeši padli vysoko 3:6,
pak v Jihlavě po srdnatém boji prohráli 1:3. Následně doma s Třebíčí
nedokázali skórovat, avšak dvakrát inkasovali a v Mostě také na body
nedosáhli po porážce 2:3.
Nepříjemnou sérii přerušil triumf u Jizery nad Kadaní 4:2 po dvou gólech
Adama Dlouhého a dalších dvou trefách Jakuba Husy, naneštěstí vzápětí si
z Frýdku-Místku modrobílí přivezli nepěknou opožděnou mikulášskou nadílku
3:7. Poslední body a vítězství v roce 2016 přišlo v Ústí nad Labem, kde o výhře
4:3 v prodloužení rozhodl ve svém prvním a posledním utkání v aktuální
sezoně za Benátky Jakub Orsava.
Závěr roku 2016 přinesl tři porážky a pouhý jeden vstřelený gól. V Přerově
benátecké mužstvo padlo 0:2, doma s Prostějovem prohráli 0:4 a v Českých
Budějovicích s pouhými čtyřmi obránci v sestavě ubojovali výsledek 1:3, trefil
se bek Ondřej Mikliš. Nicméně vstup do roku 2017 se Benáteckým zdařil
výtečně. Na ledě Litoměřic šli třikrát do vedení, až ta třetí trefa z hole Josefa
Mikysky byla vítězná. V brance si odbyl premiéru Tomáš Halász.
Po 38 zápasech tak Benátkám nad Jizerou patří osmá pozice v tabulce
s počtem 54 bodů se ztrátou tří bodů na první šestku, dvoubodovým mankem
na sedmé Ústí nad Labem a pětibodovým náskokem na nepostupující čtyřku.
Martina Nová
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Rozhovor s hráčem 3. čtvrtiny – JOSEFEM MIKYSKOU
Útočník Josef Mikyska, který se během
třetí čtvrtiny dostal na vedoucí pozici
kanadského bodování ve středočeském
týmu, odehrál v dosavadní sezoně 20
zápasů za Bílé Tygry z Liberce a o osm
duelů více v dresu Benátek. „Je náročné
hrát tolik zápasů, člověk má třeba volný
jen jeden den za měsíc, takže toho je
hodně. K tomu cestování a tak dále, ale
hokej miluju a jsem rád za každý zápas.
Každý, kdo zažil pendlování nahorudolů, tak ví, že je to někdy náročné na
psychiku. Nepovede se zápas a nálada
je špatná, ale když se vyhrává, tak jde
vše lehce…“
Právě kanadské body jsou důvodem, proč se přidal ke Středočechům. „Tak já
jsem přišel do Benátek, abych právě pomohl týmu zlepšit produktivitu.
Musím ale říct, že spokojený nejsem. Teď jsme prohráli zápasy, jsme desátí,
dva zápasy po sobě jsme nedali gól, takže musíme makat a zlepšit to,“ říká
Mikyska, který své cíle nerad prozrazuje. „V hlavě nějaký milník mám, ale ten
si nechám pro sebe,“ trvá na svém útočník s číslem 25, který nechal
hodnocení své formy na jiných. „Můj posun musí hodnotit asi moji trenéři,
ale pořád se snažím zlepšovat bruslení. V tom mam rezervy, a taky v
bulích.“
Druhým v kanadském bodování je Jan Víšek, podle Mikysky, ale táhne celý
tým za jeden provaz. „Tahouni jsme v týmu všichni! Jsme skvělá parta.
Každý má svoji roli v týmu. Višura jen potvrzuje, jak je dobrý hráč, taky hrál
dlouhý léta extraligu a jen potvrzuje jaký je to profík. Já jsem moc rád, že s
ním hraju v lajně,“ chválí Mikyska svého kolegu. Spolu s Víškem, Ordošem i
Pyrochtou obléká benátecký útočník dres Bílých Tygrů Liberec. „Tak tam (v
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Liberci) jsme spolu nikdy nenastoupili v jedné lajně. S Ordym bych si někdy
chtěl zahrát v extralize, hráli jsme spolu v Benátkách a bylo to super. To
samé i s pinďou, jsme sehraný a víme o sobě.“
Ve 23. kole přišel Mikyskův šťastný den. V zápase s Prostějovem vstřelil
hattrick. A jak známo, úspěch něco stojí. „Ano, dal jsem do kasy nějaké
peníze na zabíjačku. Ten hattrick byl tak rychlý, že jsem si to úplně ani
neuvědomoval, ale jel jsem si pro puk a měl jsem radost, protože v
dospělém hokeji se mi to ještě nepodařilo.“ O pár kol později se týmy
Prostějova a Benátek utkaly znovu, tentokrát však Benátky nedokázaly
vstřelit gól. „Rozdíl byl, že v Prostějově jsme dali tuším dva rychlé góly a
vedli jsme od začátku zápasu. Tady jsme první třetinu hráli dobře, ale dali
jsme tyčku. Dvakrát to zase skákalo po brankovišti, takže rozdíl byl v
proměňování šancí.“
Jak zatím tedy Mikyska hodnotí průběh sezony? „Začátek byl perfektní,
všechno klapalo, nikdo nebyl zraněný, vyhrávalo se, byli jsme pátí, takže
super. Už je to ale za námi, teď máme před sebou další zápasy a musíme
začít vyhrávat, protože teď jsme měli špatnou sérii zápasů, proto jsme se
propadli tabulkou dolů,“ vysvětluje Josef, podle kterého není před poslední
čtvrtinou sezóny nic ztraceno. „Tak záleží to jenom na nás. Já se nechci
vymlouvat na to, že máme zranění, to má každý. Jsme farma a vždycky si
Sparta, Bolka a Liberec může někoho stáhnout, potom jsme třeba oslabení
na zápasy, ale i v tréninku je nás pak málo. My se s tím ale musíme poprat,
už není čas, je poslední čtvrtina a my musíme uhrát pár bodů, abychom v
tom předkole byli. Kdyby ne, tak by to pro mě bylo obrovské zklamání.“

Věra Novotná
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Kvíz – Jak dobře znáte benátecké statistiky?
1. Který z obránců benáteckého celku byl prvním v celkovém bodování k 31.
12. 2016?
a) Václav Kočí
b) Ondřej Mikliš
c) Filip Pyrochta
2. Jaké je správné pořadí brankářů podle počtu odehraných zápasů?
a) Filip Novotný, Ondřej Bláha, Lukáš Hosnedl
b) Ondřej Bláha, Filip Novotný, Lukáš Hosnedl
c) Filip Novotný, Lukáš Hosnedl, Ondřej Bláha
3. Kdo byl k 31.12.2016 nejtrestanějším hráčem benáteckého celku?
a) Ondřej Mikliš
b) Petr Kolmann
c) Jan Víšek
4. Kdo má nejvíce gólů v přesilové hře?
a) Josef Mikyska
b) Jan Víšek
c) Jan Plodek
5. Kolik gólů inkasovaly Benátky v oslabení k 31.12.2016?
a) 6
b) 26
c) 16
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Rozhovor se zástupcem benáteckého týmu v anketě
„Sympaťák WSM ligy“ Václavem Kočím!
Z kádru týmu HC Benátky nad Jizerou byl jako zástupce do aktuálního ročníku
soutěže „Sympaťák WSM ligy“ vyslán Václav Kočí. V aktuálním ročníku WSM
ligy naskočil sedmatřicetiletý obránce k sedmatřiceti zápasům, v nichž
zaznamenal deset kanadských bodů. My jsme si s ním povídali po zápase
Benátek s Prostějovem, který Středočeši nezvládli a podlehli Jestřábům 0:4.
Výkony benáteckého celku viděl naproti prohře v utkání kladně. „Dosavadní
výkony bych hodnotil docela dobře, teď nám jen malinko chybí body. Ale
jinak to docela jde,“ okomentoval situaci Středočechů, kteří se po Silvestru
nacházeli na 10. místě tabulky. A kde je podle Kočího největší potenciál
benáteckého celku? „V nadějném mládí,“ řekl s úsměvem, který prozrazoval,
že mládí nestačí. „Důležité je, aby to nadějné mládí využilo svého
potenciálu. Aby kluci pokračovali v té nastavené notě, ve které jedou a jen
se zlepšovali a zlepšovali,“ dodal. Do WSM ligy se vrací po jedenácti
sezonách, v čem jej, po jeho návratu, překvapila? „Já jsem ji předtím docela
hrál, a je dobře, že se omlazují kádry a že tam hrají mladí kluci a ne staří
páprdové.“
U řeky Jizery se v rozehrané sezoně protočilo nejvíce hráčů. Podle zkušeného
obránce to však na tým negativně nepůsobí. „No, bylo by samozřejmě lepší,
kdyby sestava byla ustálená, ale situace je taková, jaká je. Ale tak důležitou
roli to nehraje, možná jen v některých momentech.“ Pokud se podíváme na
tabulku, je velmi vyrovnaná. Vždyť mezi 10. a 5. místem je pouhých 6 bodů.
„Abych pravdu řekl, tak jsem to nečekal. Myslel jsem si, že některé týmy
budou více odskočené, a že ten střed bude taky víc roztahaný,“ připustil
dlouholetý extraligový hráč, který neměl před sezonou jasno o tom, zda se na
led vrátí. Poté si plácl právě s Benátkami. „Dá se říct, že já jsem neměl ani
moc na výběr. Rok a půl jsem pořádně nehrál. Bylo to i s otazníkem, jestli to
půjde nebo nepůjde. Jsem rád, že klapla tato spolupráce a že to jde,“
vysvětlil své angažmá. Jak se tedy nyní cítí? „Já se, po mých zdravotních
problémech, cítím docela dobře.“
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Před příchodem do Benátek oblékal Václav Kočí dlouhou dobu dres
extraligových Pardubic. Zřejmě tam zabrousily jeho myšlenky při otázce, po
čem se mu z nejvyšší české soutěže nejvíce stýská. „Po Petru Sýkorovi,“
neváhal s odpovědí v podobě svého parťáka z Pardubic, s kterým byl u dvou
tamních extraligových titulů. Jak je známo, Benátky jsou farmou
extraligového Liberce, který doplňuje pražská Sparta a Mladá Boleslav.
Tréninky proto probíhají v liberecké Home Credit aréně. „No probíhá to tak,
že kdo není z Liberce, přijede do Liberce a potom probíhá standardní
trénink jako všude jinde.“ Nelze spekulovat o tom, že extraligové zázemí je
výhodou. Václav Kočí to ale zas tak nevnímá. „Tak pro mě jako pro
Liberečáka je jedinou výhodou to, že to mám doma a nemusím nikam
jezdit.“ Jak sám ale říká, hráči hájící benátecký dres se na středočeském ledě
necítí jako na „území soupeře“. „Člověk si na ty zápasy rychle zvykne, takže
bych řekl, že ani ne.“ Trojice Kočí-Plodek-Víšek, to jsou hráči, kteří patří mezi
ty nejzkušenější v kabině Benátek. Jak vidí první jmenovaný svou týmovou
roli? „Role v týmu je jasná, snažil se předat klukům nějaké ty zkušenosti. Jak
myšlenkového, tak hokejového rázu.“
Co se týče budoucí kariéry, nehledí Václav příliš daleko. „Když zdraví dá, tak
bych ještě rád příští rok hrál. Dál nekoukám, protože to stejně nemá cenu,“
připouští. V záloze ale má alternativu, co potom. „To víte, že mám představu.
Mám několik možností. Buď u hokeje zůstanu, nebo jsou i možnosti, že bych
se věnoval něčemu jinému.“ Pojďme nakonec naťuknout hokejovou hru
samotnou. V tom nejkrásnějším i v tom nejhorším má Václav Kočí jasno.
„Nejkrásnější je ta hra samotná, nejhorší potom je, když se někomu něco
stane,“ uzavřel rozhovor.

Věra Novotná
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Bodování vede Mikyska, do brány přichází Halász
Dramatičnost v ročníku 2016/17 WSM ligy rozhodně nechybí. Přestože první
příčku jasně okupuje Motor a tu poslední dlouhou dobu Most, o tom, kdo se
popere o přímý postup do play off, kdo si zahraje předkolo či bude odsouzen
k baráži, není dosud jasno. V důsledku přesunutí zápasu 39. kola s Havířovem,
který následuje až po 40. kole, vám nabízíme statistické okénko již nyní.
Benátky aktuálně obsazují místo v předkole play off, jenže do první šestky i
záchranářské skupiny je dost blízko! Ve třetí čtvrtině je zápasová bilance
následující: 13 – 3 – 9 – 13. Po 38 utkáních základní části nastříleli Benátečtí
96 gólů a 105 jich inkasovali. Podařilo se jim vylepšit přesilové hry (14,19%) a
oslabení jsou stále stabilní (86.39%). Trestné minuty oproti druhé čtvrtině o
něco přibyly, aktuálně mají Benátky 462 TM.
Po 38 kolech se stal nejproduktivnějším benáteckým hráčem Josef Mikyska,
jenž vystřídal Jana Víška. Se svými 12 góly a 14 asistencemi je 13. kanadského
bodování (ke 4. 1.). Je nejlepším střelcem i nahrávačem Benátek. Přes
dvoucifernou hranici vstřelených gólů se dostal ještě Jan Víšek (11+12) a
blízko je také kapitán Jan Plodek(9+9).
Mezi obránci vévodí s hodnocením 5+6 Filip Pyrochta, o bod méně májí Petr
Kolmann (1+9) a kandidát na Sympaťáka WSM ligy Václav Kočí (1+9). V čem v
benátecké sestavě jednoznačně vévodí obránci, jsou již tradičně trestné
minuty. Shodných 40 TM má sparťan Ondřej Mikliš i Bílý Tygr Petr Kolmann.
Zajímavé události nabídl i brankářský post. Nejvíce odchytaných zápasů má
brankář Sparty Filip Novotný, jeho úspěšnost jeve WSM lize 93,21% s
průměrem 2,26 gólu na zápas. Pěknou porci odchytal také hostující Ondřej
Bláha z českobudějovického Motoru, s úspěšností 91,85% a průměrem 3,14
gólu na zápas. Proti Litoměřicím zaznamenal svou premiéru za Benátky
Tomáš Halász z Mladé Boleslavi, kdy dvakrát inkasoval a úspěšnost měl
93,94%.
Martina Nová
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Výběr z fotek

Zdroj: Langšádl Zdeněk
(ppna.cz)
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Výběr z fotek

Zdroj: Langšádl Zdeněk

(ppna.cz)
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Výběr z fotek

Zdroj: Langšádl Zdeněk (ppna.cz)
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Výběr z fotek

Zdroj: Martin Kurfiřt
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Co nás čeká dál?
40. kolo
39. kolo
41. kolo
42. kolo
43. kolo
44. kolo
45. kolo
46. kolo
47. kolo
48. kolo
49. kolo
50. kolo
51. kolo
52. kolo

ROZPIS ZÁPASŮ VE ČTVRTÉ ČTVRTINĚ WSM ligy
11. 1. 17:30 HC Benátky nad
Rytíři Kladno
Jizerou
12. 1. 17:30 HC Benátky nad
AZ Havířov
Jizerou
14. 1. 17:00 HC Slavia Praha
HC Benátky nad
Jizerou
18. 1. 17:30 HC Benátky nad
HC Dukla Jihlava
Jizerou
21. 1. 17:30 SK Horácká Slavia
HC Benátky nad
Třebíč
Jizerou
23. 1. 17:30 HC Benátky nad
HC Most
Jizerou
25. 1. 18:00 SK Trhači Kadaň
HC Benátky nad
Jizerou
28. 1. 17:00 HC Benátky nad
HC Frýdek-Místek
Jizerou
30. 1. 17:30 HC Slovan Ústí nad
HC Benátky nad
Labem
Jizerou
1. 2. 17:00 HC Benátky nad
HC ZUBR Přerov
Jizerou
4. 2. 17:00 LHK Jestřábi
HC Benátky nad
Prostějov
Jizerou
8. 2. 17:30 HC Benátky nad
ČEZ Motor České
Jizerou
Budějovice
11. 2. 17:00 HC Benátky nad
HC Stadion
Jizerou
Litoměřice
12. 2. 17:00 HC Benátky nad
AZ Havířov
Jizerou
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