
  

Hokejisté Jaroměře zatím válí  
 
  V základní části Krajské ligy hokejistů je odehrána více než polovina zápasů. Jaroměř si 
zatím vede dobře, drží se v popředí tabulky. Musela se přitom v této sezoně vypořádat 
s odchodem řady opor. „Jsme stále v první čtyřce, z tohoto pohledu spokojeni jsme. Osobně 

jsem rád, že si konec kariéry rozmysleli Martin Koblížek s Tomášem Vejmanem, služebně 

nejstarší srdcaři týmu. Jejich zkušenosti jsou potřebné a alespoň trochu zvedli věkový 

průměr týmu,“ oceňuje předseda HC Jaroměř David Křepinský. Po odstoupení Sokola 
Semechnice mají všechny týmy jisté play off, otázkou je, z jaké pozice do něj Jaroměř půjde. 
„Je lepší mít výhodu domácího prostředí v prvních a posléze rozhodujících pátých či 

sedmých zápasech, takže by bylo dobré být co nejvýše. S čím jsem ale velice spokojený, je 

samotný přístup hráčů, a to nejenom k tréninkům a zápasům, ale i jejich zájmem o samotné 

dění v našem hokejovém spolku,“ pochvaluje si šéf klubu. V Jaroměři se zatím daří 
omlazování kádru nadějnými juniory z bratrského mládežnického klubu HCM Jaroměř. 
„Áčko“ nemusí hráče shánět jinde, přetahovat se s jinými zájemci a nesmyslně hokejisty 
přeplácet. „Všem trenérům i funkcionářům v jaroměřské mládeži patří obrovské 

poděkování. Jejich zápal a nezištné sebeobětování se hokeji zasévá dobré ovoce, které poté 

naše „áčko“ sklízí. Pádným důkazem je to, že nám všichni předsedové ostatních týmů 

v kraji naši mládež a zapracovávání mladých hráčů do mužů závidí, a to nepřeháním. Jsem 

si jist, že toto vnímání naší mládeže má i krajský přesah,“ nešetří chválou předseda a bývalý 
hráč HC Jaroměř David Křepinský, který hokejku do kouta ještě úplně neodložil. „Když jsem 

jako hokejista končil, říkal jsem si, kolik budu mít volného času, když nebudu čtyřikrát 

v týdnu na ledě. A jako každý si teď říkám, jak jsem to mohl všechno stíhat? Hokej ale 

úplně opustit nejde, takže se jdu párkrát v měsíci sklouznout. Veškerý čas si však žádají děti, 

jejich záliby a kroužky,“ uzavírá s úsměvem David Křepinský. Podrobnější informace, 
statistiky i rozpis zápasů HC Jaroměř najdete na facebooku nebo na www.hcjaromer.cz.  
 
Nejbližší domácí zápasy HC Jaroměř: 
Neděle    5.1. Jaroměř – Třebechovice 17:00 
Neděle  12.1. Jaroměř – Nový Bydžov 17:00 
Neděle    2.2. Jaroměř – Náchod  17:00 
Neděle    9.2. Jaroměř – Nové Město 17:00 
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