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Vážení přátelé, 

jako bývalému aktivnímu házenkáři mi dovolte, abych 
nejdříve pozdravil Vás všechny, hráče, trenéry, funkcionáře 
a příznivce jičínské házené, kteří jste v 75ti leté historii 
házené přispěli k založení a rozvoji tohoto sportu v Jičíně. 
Moje aktivní činnost skončila před více než třiceti lety 
a z tohoto pohledu se již tedy mohu považovat za pamětníka. 
Vzpomínám na spoluhráče, trenéry, funkcionáře a příznivce 
házené, z nichž mnozí již nejsou mezi námi, na skromné 

podmínky, ve kterých jsme tehdy házenou hráli a na radost, jež nám tento sport 
přinášel. O to více mě těší, že klub házené prošel do dnešní doby obdobím 
rozkvětu. Jsem velmi rád, že mohu vzdát hold těm, kteří organizačně a finančně byli 
a jsou ochotni oddíl vést a podporovat. Samozřejmě nemohu opomenou aktivní 
sportovce, hráče, kteří bojují o vavříny a vítězství. Házená nebyla v Jičíně nikdy 
profesionálním sportem a o to více bychom si všichni měli dosažených výsledků 
všech věkových kategorií vážit. Z pozice své dosavadní funkce se snažím náš klub 
maximálně podporovat, protože vím, jak je těžké zajistit potřebné zdroje pro sport. 
Mým cílem je, aby v Jičíně měla mládež a dospělí možnost uplatnit svůj sportovní 
talent a v našem případě se ukazuje, že cílený přístup k výchově vede k dosažení 
úspěchů nejvyšších. Za ten nejzářivější samozřejmě považuji mistrovský titul 
extraligových mužů v sezoně 2012/2013.

Společnost Ronal CR s.r.o., kterou zastupuji, bude i nadále jičínskou házenou 
podporovat, neboť věřím, že i příští generace sportovců a funkcionářů povedou 
klub k dalším úspěchům. 
K tomu nám do dalších let přeji hodně sil a úspěšné sportovní práce.

                                                                                                                                                      
       

www.ronalgroup.com

Ing. Jiří Hnízdo
ředitel Ronal CR s.r.o. Jičín



Vážení sportovní přátelé, 

je mi ctí, že mohu jako starosta města poblahopřát oddílu 
házené u příležitosti 75. výročí od jeho ustanovení, který 
od roku 1996 hraje pod názvem HBC Jičín. Sám pamatuji 
na dobu, kdy se hrála ještě česká házená a rád jsem se 
na utkání, která měla velkou návštěvnost, chodil společně 
s Jardou Petrem a Jendou Martinkem dívat. Přechod 
na mezinárodní házenou v roce 1963 se ukázal správným 
směrem. Házená se stala v Jičíně velmi populární a její 

zápasy navštěvovalo na hřišti za Střední ekonomickou školou plno fanoušků. Zájem 
o házenou se promítl i do mládežnických kategorií, které se pak staly základem 
úspěchů oddílů v následujících letech. Zde připomínám významný úspěch 
v postupu do druhé ligy. Stále širší kádr hráčů, práce s mládeží a velmi dobrý výbor 
oddílu pak vytvářely podmínky pro následující roky, které přinesly velké úspěchy. 
V sezóně 1996/1997 oddíl postoupil do extraligy s tím, že definitivní návrat do této 
soutěže byl uskutečněn v roce 2005. Tím se klub házené definitivně zařadil mezi 
naši házenkářskou elitu. Významné úspěchy a umístění na předních místech pak 
byly základem vítězství v ročníku 2012/2013 a získáním titulu mistra republiky. 
Tento výsledek zařazuje klub házené k nejlepším sportovním oddílům a klubům 
našeho města v celé sportovní historii. Patří mezi mužstva, která získala v rámci 
Královéhradeckého kraje titul mistra republiky. 

Klub házené má pravidelně i velkou podporu od města Jičína. Právě při této 
příležitosti chci všem, kteří věnují svůj volný čas pro úspěchy oddílu poděkovat 
za jejich obětavou práci a hráčům všech kategorií za vzornou reprezentaci našeho 
města. 

Přeji všem hráčům, trenérům a funkcionářům u příležitosti tohoto významného  
výročí další a další sportovní úspěchy a mnoho nadšených a spokojených fanoušků.  

JUDr. Jan Malý, starosta města Jičína



Vážení hráči, trenéři, činovníci, partneři, 
zkrátka příznivci jičínské házené,

dostává se Vám do rukou publikace mapující 75 letou historii 
jičínské házené od jejího založení po aktuálně končící sezónu 
2016/2017. Je v ní obsažena historie klubu, který si zásluhou 
své dlouholeté poctivé činnosti vybudoval pozici jednoho 
z nejrespektovanějších v celé házenkářské obci. Pro upřesnění 
uvádíme, že se jedná o volné pokračování almanachu, který byl 
vydán před pěti lety při příležitosti 70. výročí založení házené 
v Jičíně. Veškeré texty, fotografie a tabulky z předešlé publikace 
tedy zůstaly nezměněny, došlo pouze k doplnění některých statistických údajů. Jsme 
nesmírně rádi, že největší prostor nově vzniklého materiálu dostává soutěžní ročník 
2012/2013, v němž dosáhli extraligoví muži historického úspěchu v podobě zisku 
mistrovského titulu. Domníváme se, že je správné věnovat tomuto milníku mnoho 
stránek doplněných krásnými fotografiemi, neboť se doslova nabízí si vzpomínky 
a zážitky z vítězného tažení našich házenkářů často připomínat a oživovat. 

V samém úvodu tohoto almanachu bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům 
a partnerům, kteří nám významně pomáhají a velkou měrou se podílejí na úspěších 
dosažených v posledních letech. Jsme si plně vědomi, že bez této pomoci bychom 
nemohli naše sportovní cíle naplňovat a realizovat. Právě prostřednictvím podpory 
Vás, partnerů a sponzorů klubu, můžeme působit v nejvyšších házenkářských soutěžích 
a tím dělat radost početné obci fanoušků jičínské házené. 

Základem našeho klubu byla vždy práce s mládeží, která se v průběhu posledních dvaceti 
let významně zkvalitnila. Je to především zásluhou trenérů a členů realizačních týmů, 
jež tráví společně se svými svěřenci nepředstavitelně velké množství hodin. Neměl 
bych zapomenout ani na členy vedení klubu a všechny ostatní činovníky, kteří věnují 
házené stále více svého volného času. To vše na úkor svého rodinného života. Proto se 
sluší poděkovat i rodinným příslušníkům všech aktivních členů jičínské házené za jejich 
velkou dávku pochopení a tolerance.  

V závěru mého úvodního slova si Vám dovoluji popřát pohodové čtení a listování tímto 
almanachem. Pevně věřím, že prostřednictvím této, jistě hodnotné publikace, budete 
mít možnost zavzpomínat na krásné chvíle strávené s jičínskou házenou.      

Vladimír Flégr
prezident HBC Jičín



Historie je důležitá, dává pevné základy.

A 75 let je číslo, které přirozeně budí respekt. Ve stejném 
roce 2017, jen o pár dnů později, slaví Český svaz házené 
největší úspěchy naší minulosti – zlato z MS žen v roce 1957, 
tedy 60-ti leté výročí, zlato z MS mužů z roku 1967 (50-ti leté 
výročí), stříbro mužů z OH v Mnichově v roce 1972 (45 let) 
či titul Dukly Praha v evropském poháru mistrů z roku 1957.

Přeji, ať se házené v Jičíně daří nadále, ať si s míčem v ruce 
hraje stále více dětí a ať je klub silným partnerem celé naší házené.
   

Radek Bendl
prezident ČSH 
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50. LÉTA - ÚROVEŇ HRY STOUPÁ

POSTUP DO II. LIGY
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MUŽI „B“ - III. liga
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Postupem času se však začal zlepšovat herní projev, hráčům se zvedlo sebevědomí  
a Jičín stoupal v tabulce vzhůru. V posledním kole základní části porazili naši házenkáři 
odvěkého rivala ze Dvora Králové n/L na jeho palubovce a tím si zajistili třetí příčku. 
Ve čtvrtfinále play-off narazili Jičínští na nevyzpytatelný celek SKH Ostrava. Po úvodní 
prohře v Ostravě naši házenkáři dvakrát využili domácího prostředí a postoupili do 
semifinále. Tam na ně čekal loňský vítěz prvoligové soutěže, KH Kopřivnice. Rozhodnutí 
přinesl až pátý, poslední duel celé série. V něm domácí Kopřivnice zvítězila a odsoudila 
Jičínské k boji o bronzový stupínek. Jejich soupeřem byl sympatický celek Kostelce na 
Hané. První dva zápasy viděla slušně zaplněná jičínská hala a díky vítězstvím se Jičínští 
v sérii ujali vedení 2:0. Ve třetím střetnutí, tentokrát na půdě soupeře, se našemu týmu 
příliš nevedlo a Kostelečtí toho využili ke snížení na 2:1. V sobotu 27. dubna již ale 
házenkáři Jičína nezaváhali. Po velmi dramatickém průběhu utkání zvítězili 25:24, čímž 
si zajistili třetí místo v prvoligové soutěži.  
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MUŽI „A“-
I. liga 2001/2002

Zadní řada zleva:
R. Jandera, M. Prachař, 
J. Doman, P. Prachař, O. 
Masák, P. Švarc, M. Mareš, 
O. Šulc, M. Schoř, M. Kůta.
Střední řada zleva:
A. Babák, P. Babák - trenér, 
D. Kořínek, J. Pustka, V. 
Boháček - trenér, R. Král.
Přední řada zleva:
P. Kynčl, MUDr. P. Krykorka 
- lékař, M. Štegl, R. Řezáč, 
T. Coufal.
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STARŠÍ DOROST - oblastní přebor, II. liga
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Kde se všude hrálo

Předsedové jičínského klubu

JIČÍNSKÁ HÁZENÁ V ČÍSLECH
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VÝZNAMNÝ ÚSPĚCH STŘEDOŠKOLÁKŮ

Sportovní slávu své školy šířili koncem ledna ve Zlíně házenkáři Lepařova 
gymnázia. Zde probíhal za účasti osmi chlapeckých a osmi dívčích týmů finálový 
turnaj přeboru České republiky středních škol.Ve skupině zdolali Jičínští postupně SPŠ 
Praha 10 poměrem 22:10, SOU Ostrava 21:11 a SPŠE Rožnov p/R 20:14. V semifinále 
porazili studenti jičínského Lepařova gymnázia házenkáře Gymnázia Tišnov 15:4. Ve 
finále čekal naše chlapce velmi silný celek SOU Plzeň. Jičínští předvedli koncentrovaný, 
bojovný výkon a po vítězství 11:6 se radovali z titulu Mistra České republiky v házené 
středních škol. Tímto vítězstvím si studenti Lepařova gymnázia vybojovali právo startu 
na Světových hrách mládeže v řecké Soluni. 

Lepařovo gymnázium nastupovalo v této sestavě : Veverka 1, Tajč - Masák 23/6; 
Kvasnička 15/1; Mareš 13; Chrpa 9/1; Kůta a Chýlek 8; Mach 6; Picek 4; Beneš 2. 
Trenéři : J. Šolc a M. Kůta, vedoucí týmu S. Havelka.

Světové hry mládeže probíhaly ve dnech 21. - 28. dubna 2002 v Řecku, finálové 
boje viděla Soluň. Protože na těchto sportovních hrách nemohli z věkových důvodů 
startovat všichni hráči, kteří se podíleli na republikovém vítězství, odcestovali do Řecká 
jičínští mladší dorostenci pod vedením J. Šolce a M. Kůty. Ti startovali pod hlavičkou 
České republiky. V základní skupině podlehli Slovensku 15:27, když po prvním poločase 
vedli 13:10. Ve druhém duelu nestačili na Chorvatsko, 17:29, ve třetím střetnutí prohráli 
velmi nešťastně s týmem Izraele v poměru 18:19. V posledním utkání základní skupiny 
deklasovali Jičínští reprezentaci Itálie 45:11 a ve skupině tak obsadili předposlední, 
čtvrtou příčku. Ve skupině o 13. - 16. místo podlehli naši házenkáři ve vyrovnaném 
střetnutí Švédsku 17:19. Poslední zápas o konečné 15. místo zvládli Jičínští bez problémů 
a porazili Rakousko 31:16. 

Jičínští na Světových hrách mládeže rozhodně nezklamali a zanechali v Řecku 
dobrý dojem. Musíme podotknout, že některé celky byly tvořeny pouze z řad reprezentantů 
z kategorie kadetů. 

Sestava a branky ČR (AGS HBC Jičín) : Císař 1; Tajč - Jetleb 37; Kvasnička 33; 
J. Vitík 17; Horčičko 13; Boháček a Chýlek po 9; Beneš 7; Horyna 6; Balšánek a Chrpa 
po 4; Kolomazník 2; Picek 1.    

Konečné pořadí : 
1. Maďarsko; 2. Chorvatsko; 3. Slovensko . . . . . .15. Česko (AGS HBC Jičín)
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MLADŠÍ ŽÁCI KRALOVALI
NA PRAGUE HANDBALL CUPU

Historického úspěchu dosáhli mladí házenkáři AGS HBC Jičín, když zvítězili na 
mezinárodním turnaji za účasti 387 družstev z Evropy a Asie vybojovali zlaté medaile.

Prague Handball Cup, jeden z největších světových mládežnických turnajů 
v házené se konal o velikonocích v Praze a blízkém okolí. Za účasti 387 družstev se 
ve všech mládežnických kategoriích mezi sebou utkaly nejlepší celky Evropy a Asie. 
Nechyběly mezi nimi ani týmy mladších a starších žáků AGS HBC Jičín. 

48 družstev mladších žáků bylo rozděleno do 8 skupin po šesti týmech, z nichž do 
dalších bojů postupovali družstva na prvních dvou místech, dále se pak hrálo vyřazovacím 
způsobem. Jičínští byli přiřazeni do skupiny spolu s : SKH Ostrava, SSK Talent Plzeň, 
IK Sävehof (SWE), Dukla Praha, Tegel Berlin.

Vstup do turnaje se mladším žákům moc nepovedl, když po zápase plném 
neproměněných šancí prohráli s Ostravou 9:12. Vědomi si toho, že již nesmí zaváhat, 
porazili jednoznačně IK Sävehof 22:4, Duklu Praha 29:1. Vyrovnaný boj svedli 
s konečným vítězem skupiny, družstvem Tegel Berlín 15:15 a v závěrečném boji o druhé 
postupové místo přehráli Talent Plzeň 14:7. Postupový klíč přiřkl Jičínským mistra 
Slovenska a jednoho z favoritů celého turnaje, celek MŠK Povážská Bystrica. Vyspělý 
celek z Bystrice dokazoval v základní skupině (celkové skóre 106:22), že jeho mistrovský 
titul na Slovensku nebyl náhodný. Jičínští se však soupeře nezalekli a předvedli výbornou 
práci v obraně, za kterou podal vynikající výkon brankář Dubský. Po uplynutí řádné hrací 
doby byl stav 9:9, což podle pravidel znamenalo, že o vítězi rozhodne tzv. náhlá smrt. 
Jičínští losem získali míč a Babák svou typickou střelou z křídla poslal své družstvo 
do čtvrtfinále. Zde je čekal výborný celek ze Zubří. Mladí házenkáři AGS HBC Jičín 
však pokračovali ve svém výborném výkonu a výsledkem 11:8 postoupili do semifinále, 
kde je čekal pražský tým JM Chodov, se kterým se jim poslední dobou nedařilo. Naši 
chlapci se však tentokrát nenechali zastrašit soupeřovou rychlou hrou a po vítězství 8:5 
po zásluze postoupili do finále. 

Závěrečný duel se odehrál v do posledního místa zaplněné sportovní hale pražské 
Sparty, jejíž kapacita je 2500 diváků!!! Soupeřem Jičínských byl podle očekávání mistr 
ČR - HC Baník Karviná. Utkání bylo od prvních minut vyrovnané, na všech hráčích 
se projevovali známky únavy po náročném programu. I přesto obě družstva předvedla 
to nejlepší, co česká házená v této mládežnické kategorii má. Jičínští předvedli více 
bojovnosti a chuti po vítězství a po zásluze vyhráli 9:8, čímž si zajistili nesmírně cenné 
vítězství v tomto prestižním turnaji. 





 

2002 - 2012
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POSLEDNÍ  DESETILETÍ  PŘINESLO 
NEJVÝRAZNĚJŠÍ  ÚSPĚCHY 
V  HISTORII  JIČÍNSKÉ  HÁZENÉ

Jak napovídá nadpis této kapitoly, období posledních deseti let od oslav 60 let 
založení házené v Jičíně z června 2002 k začátku května letošního roku přineslo 
jednoznačně nejvýraznější úspěchy jičínské házené v její dnes již sedmdesátileté 
historii. Než se budete moci začíst do bilance jednotlivých sezón poslední dekády, 
dovolte její obecné zhodnocení.

MUŽSKÉ KATEGORIE

Jak mnozí dobře víte, po skončení sezóny 1999/2000 byla extraliga díky vytvoření společné 
Česko - Slovenské soutěži tzv. HIL (házenkářská interliga) ochuzena o šest nejlepších 
českých celků a přejmenována na první ligu, ve které tedy startovali vzhledem k sedmé 

příčce také jičínští házenkáři. V první lize 
působili Jičínští celkem pět sezón, v nichž 
vždy bojovali o přední umístění. V sezóně 
2003/2004 zůstali Jičínští před branami 
vítězství, když ve finálové sérii podlehli 
týmu Házená Brno 1:3 na utkání. Chuť si 
házenkáři Jičína spravili o rok později, 
tedy v soutěžním ročníku 2004/2005, kdy 
se radovali z celkového prvenství a tím 
postupu do znovu založené samostatné české 
nejvyšší soutěže, extraligy. Soutěžní ročník 
2005/2006 odehráli házenkáři Jičína opět 
ve společnosti nejlepších týmů republiky 
a vedli si výborně. Po základní části 
patřilo Jičínským páté místo. V následném 
čtvrtfinále play-off prohráli naši házenkáři 
s Lovosicemi 1:2 na zápasy a těsně jim tak 
unikl postup do bojů o medailové příčky. 
Další tři série play-off o konečné umístění 
již házenkáři Jičína zvládli znamenitě a po 
zásluze vybojovali pátou příčku, která byla 
nejlepším umístěním v historii klubu. Stejná 
umístění zopakovali házenkáři Jičína také Oslavy postupu do extraligy, Jinolice 2. 6. 2005
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v následujících dvou letech. Až v letošním soutěžním ročníku bojují Jičínští o vylepšení 
historického maxima. 

Rezerva mužů složená z mladých hráčů, převážně odchovanců jičínského klubu, 
působila ve čtvrté nejvyšší soutěži, třetí lize. Díky třetímu místu v sezóně 2003/2004 
a reorganizaci soutěží postoupila naše záloha do ligy druhé. Zde působila tři soutěžní 
ročníky, přičemž na konci sezóny 2006/2007 následoval díky výhře ve druhé lize  
a dobře zvládnuté baráži postup do druhé nejvyšší soutěže, první ligy. V prvoligové 
soutěži působí jičínské „béčko“ nepřetržitě pátou sezónu a výsledky mají vzestupnou 
tendenci. Na konci letošní sezóny by se dokonce hráči prvoligové zálohy mohli radovat 
z medailové příčky.

V sezóně 2011/2012 se po dlouhých letech objevil v oblastním přeboru bývalého 
východočeského kraje jičínský tým. Některým hráčům, kteří psali historii jičínské 
házené především v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, začal chybět 
aktivní pohyb a zdravá soutěživost mistrovských utkání, a proto se rozhodli přihlásit 
„C“ tým do oblastního přeboru. Že bývalí házenkáři Jičína mnoho ze svého umění 
nezapomněli, dokazují jejich výkony a výsledky. Jičínské „céčko“ bylo v době uzávěrky 
tohoto almanachu ve hře o přebornický titul.     

DOROSTENECKÉ KATEGORIE

Také oba dorostenecké týmy startující v nejvyšší soutěži, si v posledních letech 
vybudovali skvělou pozici. Starší dorostenci se stali poprvé v historii klubu mistry 
republiky v sezóně 2009/2010, přičemž v následujícím ročníku svůj triumf obhájili. 
Rovněž v probíhající sezóně bojují jičínští starší dorostenci o příčky nejvyšší. Skvělou 
sezónu 2009/2010 podtrhli také dorostenci mladší, kteří stejně jako jejich starší kolegové 
poprvé kralovali své věkové kategorii a radovali se ze zisku mistrovského titulu.   

ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE

V žákovských kategoriích patří jičínská házená v posledních letech k absolutní špičce 
České republiky. Všechny týmy, tedy minižáci, mladší a starší žáci, pravidelně vítězili 
v oblastním přeboru, čímž si zajišťovali účast na Mistrovstvích České republiky. 
Minižáci dokázali v letech 2002, 2003, 2009 a 2010 získat titul neoficiálního přeborníka 
republiky, totéž se povedlo mladším žákům v letech 2002, 2004 a 2006. V letech 2007 
a 2008 vybojovali titul mistra republiky také starší žáci. Zmiňované týmy navíc vyhrály 
řadu kvalitních turnajů např. v Karviné, Zubří, Praze, nechyběla ani prvenství na 
mezinárodních turnajích, např. v chorvatské Rijece. 
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MIMOSPORTOVNÍ ČINNOST

Přestože hlavní náplní členů házenkářského klubu je sportovní činnost, nezůstává 
zdaleka pouze u ní. Házenkáři v posledních letech nezapomínají především na děti, pro 
které pořádají společně s firmou Continental, generálním partnerem mládežnické házené 

v Jičíně, Dětský den s Continentalem o drobné ceny a sladkosti. Letos 1. června proběhne 
již 9. ročník této, zejména u dětí, nesmírně oblíbené akce. Neměli bychom zapomenout 
zmínit rovněž pořádání Házenkářského plesu, jehož premiéra proběhla v lednu 2005  
a v letošním roce se konal již jeho 8. ročník. Část výtěžku z pořádání házenkářských 
plesů byla věnována na charitativní účely. Peněžité dary směřovaly do organizací, které 
pomáhají hendikepovaným spoluobčanům. Další mimosportovní aktivitou je pořádání 
pravidelných přátelských setkání s partnery a sponzory klubu. Tato setkání, kterým  
chtějí házenkáři vyjádřit poděkování za podporu a spolupráci, připravujeme na konci 
každé sezóny. 

Nyní se již začtěme do podrobnějšího přehledu posledních deseti soutěžních 
ročníků.

Dětský den s Continentalem 1. 6. 2007
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SEZÓNA 2002 – 2003

MUŽI „A“ -  I. LIGA

První jičínský celek sehrál již svou šestou sezónu v nejvyšší české soutěži (po vytvoření 
společné Česko - Slovenské interligy pod názvem první liga). Trenéři Petr Babák  
a Vladimír Boháček museli oželet služby Jana Zrůstka, jenž definitivně ukončil aktivní 
kariéru. Mnohem méně nastupoval rovněž Petr Švarc a Václav Straka, který hostoval 
v interligovém Frýdku-Místku. Naopak na hostování z pražské Sparty přišel po roční 
pauze pivot Jiří Pancner, vedení klubu se rovněž podařilo dotáhnout přestup Josefa 
Gebauera ze Slavie Praha. Samotný soutěžní ročník byl velmi vyrovnaný, což potvrdily 
především zápasy v play-off. Ve čtvrtfinále Jičínští trochu smolně vypadli s Kopřivnicí 
1:2 na utkání, když o výsledcích prvních dvou duelů rozhodovalo až prodloužení. 
V dalších sériích přehráli naši házenkáři Ostravu i Brno shodně 2:0 a v konečném 
účtování obsadili pátou příčku. Ta byla jistě mírným zklamáním. Velkým příslibem do 
budoucnosti však byla skutečnost, že více než polovinu kádru prvoligového „áčka“ již 
tvořili jičínští odchovanci.

MUŽI „B“ - III. LIGA

Rezerva družstva mužů, hrající již pátým rokem třetí ligu, patřila od začátku soutěžního 
ročníku k nejlepším týmům a na konci se radovala z třetí příčky. Nesmíme zapomenout 
podotknout, že převážnou většinu kádru tvořili hráči věkem patřící ještě do kategorie 
staršího dorostu. Pět z nich již pravidelně nastupovalo také za prvoligové „áčko“.

STARŠÍ DOROST - I. LIGA   

Starší dorostenci se po dlouhých více než dvaceti letech objevili v nejvyšší soutěži, 
první lize. V samotné soutěži překonali svěřenci Jaroslava Petra a Aleše Babáka všechna 
očekávání a po vyrovnaných výkonech v průběhu Stakových klubů, jako HSC Plzeň  
a Dukla Praha, které odjely z Jičína bez bodového zisku. Velkým přínosem pro hráče byl 
start některých starších dorostenců ve třetiligové rezervě mužů, nejlepší z nich již okusili 
také boje o prvoligové body v soutěži mužů. To se podařilo Martinu Barešovi a Tomáši 
Vitíkovi.
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MLADŠÍ DOROST - I. LIGA

Mladší dorostenci sehráli čtvrtou sezónu v první dorostenecké lize. Protože před 
začátkem soutěžního ročníku odešla většina hráčů do vyšší věkové kategorie, bylo cílem 
svěřenců trenérů Jaroslava Šolce a Luboše Rychny udržet první ligu i pro následující 
sezónu. To se podařilo, když Jičínští obsadili v konkurenci dvanácti prvoligových týmů 
sedmou příčku.

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci získali, pod vedením triumvirátu Jan Dudek, Dáša Dudková a Pavel Babák, 
bez větších problémů přebornický titul a vybojovali si tak právo účasti na Mistrovství 
České republiky, které se konalo v červnu v Brně za účasti devíti nejlepších českých 
týmů. Po velmi vyrovnaném průběhu celého finálového turnaje obsadili naši házenkáři 
výborné, i když nevděčné, čtvrté místo. Velmi cenný byl pro jičínské chlapce skalp 
v podobě vítězství nad házenkáři Karviné, pozdějšími vítězi turnaje. Dalším úspěchem 
bylo třetí místo na skvěle obsazeném mezinárodním turnaji Bratislava Winter Cup 2003, 
který proběhl ve slovenské metropoli ve dnech 31. ledna - 2. února 2003.

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Hlavní osa mladších žáků byla tvořena z hráčů, kteří přišli do této kategorie 
z minižáků a ve většině utkání nastupovali proti fyzicky mnohem lépe vybaveným 

Mladší žáci v sezóně 2002 - 2003
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soupeřům. Přesto jičínští hráči nezklamali a v oblastním přeboru vybojovali pěkné  
druhé místo.

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

V kategorii minižáků, kteří nastupovali v oblastním přeboru, jsme měli zastoupení 
v podobě tří družstev. První tým celé soutěži naprosto suverénně kraloval a vybojoval 
titul přeborníka oblasti. Dalším velkým úspěchem tohoto celku byla obhajoba vítězství 
na velkém turnaji „O pohár města Liberce“, který je díky kvalitní konkurenci považován 
za neoficiální Přebor ČR v této věkové kategorii.

SEZÓNA 2003 – 2004

MUŽI „A“ -  I. LIGA
 
Jičínští házenkáři zakončili další sezónu v nejvyšší soutěži (pomineme-li Česko - 
Slovenskou interligu). Hráčský kádr, na rozdíl od minulých let, nedoznal výraznějších 
změn. Jedinou novou posilou je  Martin Lepieš, jenž přišel do Jičína na hostování 

Prvoligový „A“ tým mužů v soutěžním ročníku 2003 - 2004
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z druholigového Železného Brodu. Svůj úmysl ukončit aktivní kariéru přehodnotil 
kapitán celku Michael Štegl a jičínské barvy bude hájit i v nadcházejícím ročníku. Na 
poslední chvíli se podařilo zrealizovat hostování kanonýra Petra Švarce a pivota Martina 
Krempy. Jeho bratr, Daniel, náš celek bohužel neposílí a bude se snažit probojovat do 
základní sestavy Dukly Praha. Předsezónním cílem svěřenců Petra Babáka, Miloslava 
Kůty st. a Vladimíra Boháčka byla snaha bojovat o jedno postupové místo do této 
společné soutěže. Že to mysleli hráči vážně, ukázalo již první mistrovské střetnutí na 
horké půdě v Lovosicích, kde vyválčili cenný bod za remízu 23:23. Poté následovala 
šňůra sedmnácti vítězných utkání v řadě, která vynesla Jičínské do čela tabulky, v němž 
se přes drobná zakolísání v posledních střetnutích udrželi až do konce základní části. 
Postupový klíč přiřadil našemu celku do čtvrtfinále play-off hraném na dvě vítězná utkání 
nevyzpytatelný tým Loko Plzeň. Západočeši potvrdili zlepšenou výkonnost v domácím 
duelu, kdy se radovali z vítězství 31:25 a ujali se v sérii vedení 1:0. Jičínské odvety se 
však odehrály v jednoznačné režii našich házenkářů, kteří si po výhrách 34:15 a 29:17 
zajistili postup do semifinále, jež se již hrálo na tři vítězné zápasy. Tam narazili Jičínští 
na stále se lepšící hráče Lovosic. V prvním domácím střetnutí kralovali házenkáři Jičína  
a svého soupeře „smetli“ výsledkem 38:23. Druhý duel již přinesl mnohem dramatičtější 
podívanou, šťastnější však opět byli domácí a po výhře 24:23 se ujali v sérii vedení 2:0. 
Lovosické odvety však patřily našim soupeřům, kteří po výhrách 35:32 po prodloužení  
a 28:23 srovnali na 2:2. Rozhodující domácí duel zvládli Jičínští na jedničku. Po 
vynikajícím výkonu zvítězili 31:21 a odměnou jim dlouhotrvající aplaus do posledního 
místa zaplněné sportovní haly. V úvodním finálovém zápase s celkem Házená Brno 
zopakovali naši házenkáři heroický výkon z posledního semifinále a svého soupeře 
vyprovodili z domácí palubovky po výhře 27:16. Rozhodujícím momentem finálové série 
se ukázalo být druhé střetnutí na jičínské půdě. Brněnští se poučili z chyb z předešlého 
utkání a po takticky výborně vedeném boji zvítězili 30:24. Jičínští se již s tohoto úderu 
nedokázali zvednout a přes poměrně solidně odehrané duely v Brně odešli dvakrát 
poraženi (17:22 resp. 21:23) a finálovou sérii tak ztratili v poměru 1:3 na utkání.

MUŽI „B“ - III. LIGA

Soutěžní ročník 2003/2004 zahájila jičínská rezerva pod dohledem trenérů Miloslav Kůta 
st. a Aleš Babák nešťastnou porážkou o jediný gól na hřišti Jiskry Mimoň. V následujících 
duelech podzimní části již hráči „béčka“ potvrdili své kvality a s výjimkou nepovedeného 
duelu s Úvaly a zápasu v České Lípě, kde chybělo sedm hráčů základní sestavy, naplno 
bodovali. V jarních odvetách, v jejichž průběhu se ze soutěže odhlásil celek HK Aritma 
Sparta Praha, se Jičínští nevyhnuli určité stagnaci výkonů, přesto si bez větších problémů 
udrželi třetí příčku znamenající postup do druhé nejvyšší soutěže. Za zaznamenání jistě 
stojí skutečnost, že věkový průměr „béčka“ byl ze všech účastníků třetí ligy nejnižší, 
vždyť kostru týmu tvořili ve velké většině případů dvacetiletí hráči. Příležitost však již 
dostali také starší dorostenci. 
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STARŠÍ DOROST - I. LIGA   

Již před podzimní části letošní sezóny bylo jasné, že obhajoba šesté příčky z loňského 
soutěžního ročníku bude, vzhledem k velkému odchodu úspěšné generace hráčů do 
kategorie mužů, velmi těžká. Naopak základním cílem týmu Jaroslava Šolce a Luboše 
Rychny bylo udržení nejvyšší soutěže pro další soutěžní ročník. Předsezónní obavy se 
naplnily a v úvodu se starším dorostencům příliš nedařilo. Po pomalejším rozjezdu však 
dokázali v posledních duelech bodovat a odpoutat se od celků bezprostředně ohrožených 
sestupem. Po podzimní části patřilo Jičínským osmé místo. V jarních odvetách došlo ke 
zranění klíčového hráče týmu, Michala Kvasničky, jehož absence se výrazně podílela 
na horším herním projevu mužstva a konečné desáté příčce. Ta však značí zachování 
prvoligové příslušnosti i pro další sezónu. 

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA

Mladší dorostenci úspěšně zakončili již svou pátou sezónu v nejvyšší soutěži. Přestože 
i v této věkové kategorii došlo k výrazným generačním změnám v hráčském kádru, jež 
opustily loňské opory, patřili házenkáři Jičína k lepším celkům soutěže a přes několik 
zranění hráčů základní sestavy v jarní části sezóny nakonec vybojovali svěřenci Jana 
Dudka, Dáši Dudkové a Pavla Babáka solidní páté místo. Velmi potěšitelný je fakt, 
že mnoho herních příležitostí dostali věkem ještě starší žáci, kteří tak budou moci své 
zkušenosti zúročit v příštích letech. Stejně tak nejlepší mladší dorostenci již okusili první 
ligu v barvách staršího dorostu a vedli si velmi dobře. 

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Před startem letošní sezóny, v srpnu 2003, se starší žáci, svěřenci Jana Dudka, Dáši 
Dudkové a Pavla Babáka, zúčastnili kvalitně obsazeného turnaje v Karviné, kde obsadili 
výborné druhé místo, když ve finále podlehli domácím házenkářům. Dobrá výkonnost 
se projevila také v podzimní části oblastního přeboru, kde Jičínští neztratili ani bod a 
suverénně kralovali tabulce. Z prvního místa tak postoupili do tzv. „žákovské ligy“, nové 
dlouhodobé soutěže o titul Mistra České republiky. Jičínští dokázali první kvalifikační 
turnaj, konaný v Rokycanech, vyhrát, postoupili rovněž z druhého kola, které hostila 
Litovel. Bohužel, ve třetím kole v Lounech si starší žáci vybrali slabší chvilku  
a z dalších bojů byli vyřazeni. V jarních odvetách oblastního přeboru drželi naši chlapci 
až do samotného závěru krok s týmem Náchoda. Z prvenství se nakonec při stejném 
počtu bodů radovali díky lepšímu skóre ze vzájemných utkání Náchodští.
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MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Mladší žáci, nad jejichž výkonnostním růstem dohlíželi Petr Babák a Jaroslav Petr, 
kralovali naprosto suverénním způsobem oblastnímu přeboru, kde neztratili ani bod 
a vybojovali si právo účasti na červnovém Mistrovství České republiky konaném 
v Náchodě. Tam se kvalifikovalo deset nejlepších celků v této kategorii. Do Náchoda 
odjížděla naše výprava s cílem umístit se do pátého místa. Jičínští však předčili všechna 
očekávání. V turnaji ztratili pouze dva body za nerozhodné výsledky a díky vítězství 
nad největším kandidátem na triumf, týmem HCB Karviná, se velmi nečekaně radovali 
z titulu Mistra České republiky. Individuální ocenění navíc získali brankář Martin 
Podzimek a nejlepší střelec Jičínských Jan Živnůstka, kteří byli vybráni do „all stars“. 
Výsledek je o to cennější, že barvy Jičína hájili také hráči, kteří věkem patřili ještě do 
kategorie minižáků. Mladší žáci HBC Continental Teves Jičín tak zakončili vynikající 
sezónu 2003/2004, v jejímž průběhu nepoznali hořkost porážky jak v oblastním přeboru, 
tak na finálovém turnaji o nejlepší tým Česka. Jičínští mladší žáci si vedli výborně také 
na několika kvalitních turnajích. Poslední listopadový víkend roku 2003 startovali na 
turnaji v Brně, kterého se zúčastnily přední týmy z Čech a Slovenska. Naši chlapci 
nezaváhali a radovali se z vítězství. Druhé místo obsadili v lednu 2004 na mezinárodním 
turnaji v Bratislavě. Další turnajové vítězství si připsali na turnaji v Jičíně a Praze - 
Chodově.

 

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

V kategorii minižáků patří náš klub v posledních letech k nejúspěšnějším v celé republice. 
To potvrdili naši nejmenší rovněž v uplynulé sezóně. Házenkáři HBC Continental Teves 
Jičín neztratili v průběhu mistrovských turnajů ani bod a naprosto suverénně kralovali 

oblastnímu přeboru. 
Tím se kvalifikovali 
na třídenní červnový 
turnaj do Liberce, 
který je považován 
za neoficiální přebor 
České republiky. Také 
zde naši nejmenší 
dlouho procházeli 
bez zaváhání, první 
porážka přišla až 
v semifinále s týmem 
Talentu Plzeň. V boji 
o třetí příčku již byli 
znovu Jičínští úspěšní 

Žákovské boje probíhají v útulném prostředí venkovního 
házenkářského hřiště „V Lipách“ 
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a radovali se ze zisku bronzových medailí. Řadu cenných skalpů mají jičínští minižáci 
z mnoha výborně obsazených turnajů. Jmenujme triumf na turnajích v Lovosicích, 
Bratislavě a Náchodě. Jedinou porážku utrpěli nejmenší házenkáři Jičína před vlastním 
publikem, když ve finále turnaje v Jičíně podlehli po dramatické koncovce výbornému 
týmu Talentu Plzeň.

SEZÓNA 2004 – 2005

MUŽI „A“ -  I. LIGA
 
Jičínští házenkáři absolvovali, znovu pod vedením Petra Babáka, Miloslava Kůty st. 
a Vladimíra Boháčka, pátý soutěžní ročník v první lize. Po loňském druhém místě, 
kdy naši házenkáři nestačili ve finálové sérii play-off na celek Házené Brno, bylo 
cílem Jičínských minimálně zopakovat finálovou účast. Napomoci tomu měly i změny 
v jičínském kádru. Po dlouhých letech se do týmu natrvalo přemístil David Kořínek, 
jehož hostování z Hradce Králové se přeměnilo v přestup. Podobně se podařilo dotáhnout 

„A“ tým mužů v sezóně 2004 - 2005 znamenající návrat do extraligy
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do úspěšného konce přestup Martina Lepieše z druholigového Železného Brodu. 
Svůj úmysl zakončit sedmileté působení v Jičíně přehodnotil kapitán týmu Michael 
Štegl. Dalším hráčem, kterého se podařilo získat na přestup, je pivot Michal Pokorný 
z Kolína. Vzhledem k odstoupení interligového Allrisku Praha ze společné Česko 
- Slovenské soutěže, získali Jičínští do svého středu v hodině dvanácté gólmana Jana 
Baráka, dále Jiřího Kubce a Zdeňka Krpelíka, přičemž druhý jmenovaný je kmenovým 
hráčem HC Zubří. Naopak do Frýdku-Místku se rozhodl přestoupit Václav Straka, do 
zahraničí zamířil gólman Richard Řezáč a činnost ukončil pro velké pracovní vytížení 
další brankář Jaroslav Doman. Úvod sezóny vyšel hráčům Carga výborně a po šesti 
kolech měli na kontě plný počet dvanácti bodů. Poté přišla poněkud nečekaná domácí 
porážka s Kopřivnicí, ovšem následovala jedenáctizápasová šňůra bez porážky a vedení 
v průběžné tabulce o pět bodů. Velmi důležitým v boji o první příčku po základní části  
a tím nejvýhodnější nasazení pro play-off se ukázalo vítězství v Kopřivnici. Kaňkou 
nad výbornými výkony jičínských házenkářů byla domácí porážka v předposledním 
kole s průměrným týmem Sokola Přerov. I přes jednogólovou prohru v posledním kole 
v Lovosicích skončili Jičínští první a v semifinále play-off změřili síly s ambiciózní 
Jiskrou Třeboň. Sérii hranou na dvě vítězná utkání zvládli naši házenkáři znamenitě. Po 
domácí výhře 28:23 kralovali rovněž v třeboňské odvetě v poměru 28:22 a jako první 
si zajistili postup do finále. Soupeřem se stali hráči KH Kopřivnice, kteří až ve třech 
zápasech udolali mladý celek Lovosic. První finálový duel přinesl dramatickou podívanou, 

Oslavy postupu do extraligy, Valdštejnovo náměstí 21. 5. 2005
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Jičínští byli většinu hrací doby ve vedení, ovšem ve druhém poločase prohospodařili 
pětibrankový náskok a soupeř se závěrečným klaksonem vyrovnal. V prodloužení se 
přiklonilo štěstí na stranu Jičínských a ti se po výhře 26:25 ujali v sérii vedení 1:0. 
Podobný zápas byl k vidění také v Kopřivnici, týmy se přetahovaly o vedení, osm minut 
před koncem vedli domácí 24:22. Závěr však patřil házenkářům jičínského Carga, kteří 
nakonec zvítězili 27:25 a poprvé v historii klubu se radovali z vítězství v první lize. Tím 
si zajistili postup do nově vytvořené samostatné české nejvyšší soutěže, extraligy. To 
znamená, že od sezóny 2005/2006 uvidíme v Jičíně po pěti letech opět nejlepší celky  
a hráče hrající domácí soutěž. Věřme, že se naši házenkáři ani v extralize neztratí a svými 
výkony budou pravidelně zaplňovat jičínskou sportovní halu. 

O postup do nově vytvořené extraligy se zasloužili tito hráči: Jan Barák, Tomáš 
Coufal, Petr Kynčl, Filip Veverka - Aleš Babák, Martin Bareš, Roman Jandera, Milan 
Jetleb, David Kořínek, Radek Král, Daniel Kriso, Zdeněk Krpelík, Jiří Kubec, Miloslav 
Kůta ml., Michal Kvasnička, Martin Lepieš, Ondřej Masák, Petr Mašát, Michal Pokorný, 
Michael Štegl, Ondřej Šulc, Josef Vitík

MUŽI „B“ - II. LIGA

Díky reorganizaci soutěží, kterou provedl Český svaz házené po minulém soutěžním 
ročníku, postoupila jičínská rezerva mužů do druhé ligy. Předsezónním cílem „béčka“ 
a kormidelníků Miloslava Kůty a Aleše Babáka byla zejména záchrana v soutěži. Již 
úvodní zápasy naznačily, že by náš celek mohl hrát mnohem důstojnější roli. Tahouny 
týmu se ukázali hráči, kteří již pravidelně nastupovali v prvoligovém „áčku“. Po relativně 
vyrovnaných výkonech patřilo Jičínským po podzimní části páté místo. V jarních 
odvetách udrželi naši hráči nastavenou laťku a prezentovali se, až na výjimky, rychlou 
moderní házenou. Zejména domácí vítězný duel s pražskou Duklou, jejíž barvy hájili 
starší dorostenci, snesl velmi přísné měřítko a jeho kvalita by se neztratila ani ve vyšší 
soutěži. V závěru sezóny dávali trenéři větší herní příležitost hráčům, kteří se na hřiště 
dostávali v průběhu ročníku méně. I přesto dokázali házenkáři Jičína získat důležité body 
a v konečném pořadí jim patřila třetí příčka. Ta jistě byla úspěchem, ale také závazkem 
do dalších let. Jak již bylo řečeno, hnacím motorem byli hráči, kteří měli zkušenosti 
z prvoligového týmu. V příštím roce však budou tito házenkáři vypomáhat „béčku“ 
vzhledem ke startu v extralize mnohem méně, zodpovědnost tak na sebe budou muset 
vzít jiní, nesmíme zapomenout ani na starší dorostence, kteří přecházejí do mužské 
kategorie. 

STARŠÍ DOROST - I. LIGA   

Jičínští starší dorostenci vstupovali do této sezóny opět pod vedením trenérské dvojice 
Jaroslav Šolc a Luboš Rychna. Cílem bylo především zachovat účast v této nejvyšší 



70 let házené v Jičíně

66

soutěži i pro další soutěžní ročník a překlenout tak početně slabší ročníky, které se 
v tomto období do týmu dostaly. Před začátkem soutěže tak trenéři museli řešit problém 
doplnění kádru vhodnými posilami z dorosteneckých celků v blízkém okolí. Podařilo se 
zajistit hostování čtyř hráčů z Liberce a dvou ze Dvora Králové n/L. Do některých zápasů 
pak naskočili mladší dorostenci. V podzimní části sezóny jičínští porazili v domácím 
prostředí celky Plzně a Hranic, prohráli však těsně o branku důležitý zápas s Kopřivnicí. 
Vzápětí nešťastně podlehli i na půdě nejslabšího celku soutěže, Nového Veselí  
a dostali se tak do bezprostředního ohrožení sestupu. V předposledním zápase podzimní 
části ale dokázali vyhrát v Přerově kuriózní brankou jičínského gólmana přes celé hřiště 
v poslední vteřině zápasu. V polovině soutěže tak měli na svém kontě šest bodů a patřila 
jim 8. příčka tabulky nejvyšší soutěže. Na jaře se do družstva zapojilo stabilně šest hráčů 
mladšího dorostu, tedy celku, který suverénně vévodil tabulce české skupiny první ligy 
v této kategorii. Právě mladší dorostenci měli přinést větší konkurenci a herní kvalitu.  
I když ne vždy se to podařilo, jelikož hlavně v obranné fázi měli tito hráči problémy, 
dokázali pomoci družstvu nakonec k záchraně. Její jistota však přišla až v předposledním 
zápase na domácí palubovce po vítězném utkání s Přerovem, který tak nakonec sestoupil. 
V jarní části získali hráči Jičína celkem osm bodů, postupně dva za remízy v Plzni  
a Hranicích, dva za vítězství doma nad Zlínem a Veselím, no a konečně dva za rozhodující 
boj o sestup proti Přerovu. V celkové tabulce tak hráčům CS Cargo HBC Jičín patří  
9. místo.

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA

Mladší dorostenci úspěšně zakončili již šestou sezónu v nejvyšší soutěži. Před 
samotným startem ročníku bylo jasné, že Jičínští budou patřit mezi nejlepší týmy. 
Podzimní část se nesla ve znamení spanilé jízdy, Jičínští, vedeni Janem Dudkem  
a Pavlem Babákem, neztratili ani bod a pevně se usadili na čele tabulky. V jarních odvetách 
pokračovali naši mladíci ve výborných výkonech, přestože hráči základního kádru navíc 
vypomáhali v barvách starších dorostenců k záchraně první ligy. V případě kolize termínů 
obou jičínských celků dostali na jaře přednost starší dorostenci, což se projevilo ztrátou 
pěti bodů. To však nic nemohlo změnit na vítězství v české skupině první ligy, čímž si 
Jičínští vybojovali postup na Přebor České republiky. Jeho pořadatelství bylo na základě 
výběrového řízení Českého svazu házené svěřeno našemu klubu. V sobotu a neděli 14. - 
15. května 2005 tak mohli příznivci házené shlédnout v jičínské sportovní hale finálový 
turnaj čtyř nejlepších týmů republiky a to celků HC Baník Karviná, HC Zubří, HK 
Lovochemie Lovosice a domácího CS Cargo HBC Jičín. Jičínští potvrdili svou kvalitu, 
porazili Zubří i Lovosice a v závěrečném utkání dvoudenního klání se střetli se suverénní 
Karvinou. Naši hráči odehráli s velkým favoritem více než vyrovnané střetnutí, v závěru 
však museli zariskovat a nakonec podlehli 18:23. Přesto byl zisk stříbrných medailí 
historickým úspěchem  jičínské házené v této věkové kategorii.   



70 let házené v Jičíně

67

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci jičínského Continentalu vstupovali do soutěžního ročníku 2004/2005 ve 
značně obměněném kádru. Do něj se zapojilo několik házenkářů, kteří vloni vybojovali 
v mladších žácích titul mistra České republiky. Jičínští podávali stabilní výkony, nestačili 
pouze na celek Náchoda, jenž má v této věkové kategorii letos velmi silný tým. Druhým 
místem po podzimní části si náš celek, vedený trenérem Miloslavem Kůtou starším, 
zajistil postup do tzv. „žákovské ligy“, dlouhodobé soutěže, z níž vzejde Mistr ČR. 
Úspěchem jičínského celku byl postup z prvního kola, které proběhlo v Lovosicích. 
Ve druhém, jenž hostil Dvůr Králové n/L, již naši házenkáři na své protivníky nestačili  
a ze soutěže byli vyřazeni. V jarní části oblastního přeboru navázali Jičínští na první 
polovinu soutěže, s výjimkou domácí porážky od suverénního Náchoda své soupeře 
přehráli a získali tak druhé místo. Kladem byl fakt, že v mnoha zápasech dostali herní 
příležitost také věkem ještě mladší žáci, kteří zkušenosti ze soubojů proti fyzicky lépe 
vybaveným protivníkům zúročili ve své kategorii. Věřme, že příští rok, kdy se v týmu 
opět sejdou hráči, kteří triumfovali v roce 2004 na již zmiňovaném přeboru mladších 
žáků v Náchodě, se házenkáři této věkové kategorie prosadí ještě více. 

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Mladší žáci jsou v posledních letech nejúspěšnějším mládežnickým celkem jičínské 
házené. Také v právě skončené sezóně potvrdili svou kvalitu a získali řadu cenných 
úspěchů. Před začátkem podzimní části startovaly dva celky Jičína pod vedením trenérů 
Petra Babáka a Jaroslava Petra na výborně obsazeném turnaji v Karviné. Organizátoři 
rozdělili tuto věkovou kategorii na dvě podle ročníků narození. Jičínští si vedli téměř 
shodně, oba celky kráčely turnajem bez zaváhání až do finále, kde podlehly domácí 
Karviné a obsadily stříbrné pozice. Následovaly jednoznačné výhry v oblastním přeboru, 
triumfy na turnajích v Rožnově p/Radhoštěm, Zubří a Praze, další druhá místa v Karviné 
a Jičíně, kde proběhl třídenní turnaj Continental Cup 2005. Před startem jarních odvet 
oblastního přeboru se házenkáři HBC Continental Teves Jičín zúčastnili největšího turnaje 
v Evropě Prague Handball Cup 2005, považovaného za neoficiální mistrovství Evropy 
klubů. Naši hráči proklouzli základní i osmifinálovou skupinou bez ztráty „kytičky“  
a ve čtvrtfinále je čekala Karviná. Chlapci z Jičína se vypjali k fantastickému výkonu 
a v zápase, jenž byl označen za předčasný vrchol, zvítězili o jediný gól. V semifinále 
si Jičínští poradili 16:11 s pražskou Duklou a v souboji u turnajový titul změřili síly 
s chorvatským R. K. Zagreb. Před zcela zaplněnou sportovní halou na Spartě sváděli 
naši házenkáři s fyzicky mnohem lépe vybavenými hráči soupeře statečný výkon, 
nakonec však podlehli 9:12. Přesto byla finálová účast v konkurenci 66 týmů z celé 
Evropy velkým úspěchem. Jarní zápasy oblastního přeboru byly spíše formalitou, 
mladší žáci jičínského Continentalu neztratili ani ve druhé sezóně po sobě bod a stali se 
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přeborníky oblasti. Tím si samozřejmě zajistili postup na Mistrovství České republiky. 
To proběhlo minulý víkend, přesněji ve dnech 10. - 12. června v Polance nad Odrou. 
Naši mladí házenkáři potvrdili svou kvalitu, v celém třídenním klání ztratili jediný bod 
za remízu s Baníkem Karviná a pouze zásluhou horšího skóre skončili druzí. Přestože 
neobhájili titul z loňské sezóny, předváděnou rychlou kombinační házenou si získali 
sympatie všech trenérů a zástupců pořadatelského klubu. Možná i tím, že se kormidelníci 
Jičína, Petr Babák a Jaroslav Petr, rozhodli po remízovém utkání s Karvinou nepouštět 
se do dostihů ohledně lepšího skóre. Naopak na rozdíl od svých konkurentů v boji  
o první příčku dávali stále herní příležitosti všem nominovaným hráčům. Statistickou 
zajímavostí je, že jičínský celek jako jediný nepoznal na posledních dvou republikových  
šampionátech hořkost porážky.

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Rovněž v kategorii minižáků patří jičínská házená v posledních letech mezi  
nejúspěšnější. Po loňském triumfu v oblastním přeboru a následném třetím místě na 
Přeboru České republiky v Liberci odešlo několik opor do mladších žáků. I přesto 
se v podzimní části oblastního přeboru oba jičínské celky neztratily. Minižákovský 

Minižáci v soutěžním ročníku 2004 - 2005
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přebor byl podle územní příslušnosti rozdělen  na skupinu Sever a Jih. Trenérský 
tým, který tvořili Hynek a Marek Ženatí, Jiří Skarke a Jan Martinek, dovedl „áčko“ 
ke třetímu místu ve skupině Sever, „béčko“ bylo čtvrté. Do jarních soubojů byly týmy 
podle pořadí v podzimních skupinách spojeny do skupiny A o konečné  1. - 5. místo 
a skupiny B o 6. - 10. příčku. Jičínské „áčko“ se v průběhu jarních mistrovských 
turnajů neustále pohybovalo na prvním či druhém místě. Před posledním turnajem, 
jenž proběhl 11. června ve Dvoře Králové, mělo k dispozici jednobodový náskok 
před druhým Náchodem. Po zaváhání soupeře to byly body tři, ovšem Jičínští tíhu 
favorita psychicky neunesli a po dvou porážkách se museli spokojit s konečným 
druhým místem. „Béčko“ nastupovalo ve skupině B, kterou nakonec vyhrálo a zajistilo 
si konečnou šestou příčku oblastního přeboru. Nesmíme zapomenout ani na tzv. 
Talenťáček, kde se prvním krůčkům věnují děti předškolního věku či úplní začátečníci. 
Trenérský triumvirát Ivan a Tomáš Coufalovi a Martin Kolomazník se pro jarní část 
rozhodl přihlásit tento celek mimo oficiální soutěž minižáků pod hlavičkou „céčka“ 
do skupiny B společně s druhým jičínským týmem. Nejmladší házenkáři nezklamali, 
přestože nastupovali proti starším a „urostlejším“ protivníkům, turnaj od turnaje se 
zlepšovali a v konečném pořadí šesti celků bojujících ve skupině B obsadili čtvrtou 
příčku. Tradičním vrcholem minižákovské sezóny bylo neoficiální otevřené Mistrovství 
České republiky, které proběhlo v Liberci ve dnech 24. - 26. června 2005. Jičínští se na 
toto významné klání připravili opět výborně a po turnajových triumfech v letech 2002  
a 2003 a třetí příčce z roku 2004 vybojovali v konkurenci 28 týmů stříbrné medaile.  

SEZÓNA 2005 – 2006

MUŽI „A“ -  EXTRALIGA
 
Áčko mužů se po vítězství v první lize konečně dočkalo návratu do obnovené nejvyšší 
samostatné soutěže, extraligy. Z kádru oproti loňskému soutěžnímu ročníku odešel Jiří 
Kubec, jemuž skončilo hostování a rozhodl se posílit plzeňskou Lokomotivu. Po osmi 
letech se rozhodl ukončit jičínské angažmá dlouholetý kapitán týmu, Michael Štegl, jenž 
se svými výkony a vystupováním nesmazatelně zapsal do historie klubu. Naopak do 
Jičína přestoupil z pražské Dukly Daniel Krempa, jenž už v našem klubu působil před 
třemi lety. Další posilou je nejlepší střelec loňského ročníku první ligy, Daniel Fiedor ze 
Dvora Králové n/L. V přestup se změnilo rovněž loňské hostování brankáře Jana Baráka 
z Allrisku Praha. Od prvních kol potvrzovali svěřenci Petra Babáka, Miloslava Kůty 
a Vladimíra Boháčka příslušnost k nejlepším celkům České republiky a dlouho drželi 
třetí příčku. Bohužel, přišlo zaváhání ve Frýdku-Místku, kde jednobranková porážka 
znamenala konečné páté místo po základní části a tím méně výhodné nasazení pro zápasy 
play-off. Ve čtvrtfinále změřili házenkáři jičínského C.S. Carga síly s týmem HK Město 
Lovosice. Průběh celé série byl naprosto vyrovnaný, ovšem z postupu po výhře 2:1 na utkání 
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se nakonec radovali 
naši soupeři. Přestože 
v dalším průběhu 
play-off  bylo na hráčích 
znát velké zklamání 
z toho, že byli vyřazeni 
ze hry o medaile, 
dokázali postupně 
přehrát týmy HK KP 
Brno, KH Kopřivnice 
a Cement Hranice. Tím 
obhájili Jičínští pátou 
příčku ze základní části 
a vybojovali historicky 
nejlepší umístění klubu 

v extralize. Účinkování našich házenkářů v nejvyšší soutěži lze hodnotit pozitivně hned 
z několika hledisek. Největším plusem byla prezentace jičínské házené v České televizi, 
vždyť v přímém přenosu se naši házenkáři objevili třikrát. Samozřejmě start v extralize se 
projevil v nárůstu divácké návštěvnosti. Se skvělou atmosférou v jičínské sportovní hale 
souvisel bodový zisk na domácí půdě, když Jičínští doma podlehli v celém soutěžním 

Ondřej Šulc a jeho úspěšné zakončení v duelu 
s Frýdkem-Místkem (22:15), 22. 10. 2005 

Petr Mašát chytře přehazuje gólmana Zubří Luňáka (23:21), 20. 11. 2005



70 let házené v Jičíně

71

ročníku pouze jedinkrát a to o jeden gól pozdějšímu mistru, Baníku Karviná. Nesmíme 
zapomenout opět zdůraznit, že převážnou většinu kádru tvořili domácí odchovanci  
a první extraligové minuty již odehráli také někteří starší dorostenci. To by mělo být 
velkou motivací pro řadu dalších talentovaných hráčů z juniorských kategorií.      

MUŽI „B“ - II. LIGA

Rezerva mužů, jejímž vedením byli pověřeni Miloslav Kůta a Pavel Babák, hájila 
jičínské barvy druhou sezónu ve druholigové soutěži. V úvodních podzimních kolech 
doplatili Jičínští na poměrně těžké vylosování a pohybovali se ve spodních patrech 
tabulky. Postupně se však naši házenkáři rozehrávali k výborným výkonům a začali 
pravidelně získávat body. Nárůst formy potvrzovala druholigová rezerva rovněž v jarní 
části soutěže, kdy se vyšplhala až na třetí příčku. V posledním kole ale Jičínští prohráli na 
půdě vítěze, HK Chomutov a nakonec obsadili páté místo. I to byl velmi cenný úspěch, 
vždyť kádr tvořili vesměs mladí hráči s věkovým průměrem kolem dvaadvaceti let.   

STARŠÍ DOROST - I. LIGA   

Jičínští starší dorostenci vstupovali do této sezóny pod vedením nového trenérského 
triumvirátu Petr Mašát, Aleš Babák a Jaroslav Šolc. Velmi úzký kádr, jenž čítal osm 
hráčů, tvořili házenkáři, kteří v minulém roce získali stříbrné medaile na Přeboru 
České republiky mladších dorostenců. Přestože tréninkové možnosti byli, vzhledem ke 
zmiňovaným problémům, poměrně omezené, vypořádali se samotní hráči se svou úlohou 
velmi dobře. V průběhu celé sezóny podávali starší dorostenci jičínského C.S. Carga 
vyrovnané výkony a drželi se v popředí tabulky. V samotném závěru ale Jičínští klopýtli 
na půdě týmů, které bojovaly o setrvání v soutěži a to je stálo zisk bronzových medailí. 
V posledním kole hostili naši házenkáři Baník Karviná a celých šedesát minut byli 
pozdějším mistrům více než vyrovnaným soupeřem. Přesto podlehli 15:18 a v celkovém 
hodnocení jim patřilo skvělé, ovšem nevděčné čtvrté místo. Na výborných výsledcích 
se rovněž podíleli někteří hráči mladšího dorostu, kteří, pokud nekolidovaly zápasy, 
vypomáhali svým starším kolegům a nemalou měrou se o tento úspěch přičinili.    

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA

Mladší dorostenci vstoupili do sezóny 2005/2006, opět pod vedením Jana Dudka, 
Dáši Mičkové a vedoucího týmu Zdeňka Chýlka, jako obhájci stříbrných medailí 
z republikového přeboru. V úvodních kolech bylo znát, že kádr opustilo několik opor, 
které přešly do starší kategorie. S přibývajícími zápasy ale Jičínští získávali půdu pod 
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nohama a od sedmého kola až do konce soutěže neztratili ani bod. Šňůrou šestnácti 
vítězných zápasů si tak zajistili druhou příčku a tím i právo startu na Mistrovství České 
republiky. To se konalo ve dnech 10. - 11. června 2006 na půdě největšího favorita, celku 
Baníku Karviná. Domácí svou úlohu potvrdili a bez ztráty bodu se stali mistry. Jičínští 
získali, stejně jako Lokomotiva Plzeň a HC Zubří, dva body a skóre ze vzájemných 
zápasů mezi těmito celky jim přisoudilo cennou třetí příčku. Škoda, že velká část hráčů 
základní sestavy se v průběhu prvního hracího dne potýkala se střevními problémy, 
které na jejich výkonu zanechaly znatelné stopy. I zisk bronzových medailí však byl 
vynikajícím úspěchem a jičínští mladíci znovu dokázali sílu této hráčské generace.  

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci jičínského Continentalu vstupovali do soutěžního ročníku 2005/2006 s cílem 
bojovat o vítězství v oblastním přeboru a vylepšit své umístění v Žákovské lize. V obou 
případech se svěřencům Miloslava Kůty a Luboše Rychny dařilo. V oblastním přeboru 
bojovali Jičínští až do posledních kol o celkové prvenství, nakonec se však museli 
spokojit s druhou příčkou. V Žákovské lize postoupili naši házenkáři až do šestého 
kola, tedy mezi osm nejlepších celků v republice. Až turnaj v Kopřivnici znamenal pro 
Jičínské stop, když tři týmy získaly shodně po dvou bodech a o celku, který nepostoupí 
do závěrečného finálového turnaje o mistra země, rozhodoval poměr branek ze 
vzájemných zápasů. Ten měli naši chlapci nejhorší a zůstali tak před branami finále. 
I přesto byla z celkového pohledu starších žáků sezóna úspěšná, velkým kladem bylo  
i zabudovávání mladších žáků do sestavy, kteří tak získali pro přechod do starší kategorie 
cenné zkušenosti.
 

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

V kategorii mladších žáků patří Jičín v posledních letech mezi nejlepší. Svou suverenitu 
prokázali házenkáři jičínského Continentalu také v letošní sezóně, když bez nejmenších 
problémů kralovali oblastnímu přeboru a zajistili si tak právo startu na mistrovství České 
republiky, které proběhlo ve dnech 9. - 11. června v Plzni. Také na vrcholné akci sezóny 
podávali svěřenci Petra Babáka, Jaroslava Petra a Pavla Babáka skvělé výkony a bez 
ztráty bodu získali titul Mistra České republiky. Konečný výsledek vyznívá pro naše 
mladší žáky skvěle a nutno říci, že naprosto zaslouženě. I podle vyjádření ostatních 
trenérů předváděli Jičínští nejhezčí házenou, která se v této věkové kategorii nevidí 
často. Mladší žáci jičínského Continentalu skvěle reprezentovali Jičín také na několika 
významných turnajích. Jmenujme alespoň vítězství v Rožnově pod Radhoštěm, Karviné, 
Zubří, slovenské Povážské Bystrici, chorvatské Rijece a v neposlední řadě na domácím 
turnaji Continental Cup 2006.   



70 let házené v Jičíně

73

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Rovněž v kategorii minižáků patří jičínská házená v posledních letech mezi  
nejúspěšnější. Po loňském druhém místě v oblastním přeboru a následném zisku stříbrných 
medailí na Přeboru České republiky v Liberci odešlo několik opor do mladších žáků.  
I přesto se v podzimní části oblastního přeboru oba jičínské celky neztratily. Minižákovský 
přebor byl podle územní příslušnosti rozdělen na skupinu Sever a Jih. Trenérský tým 
ve složení Ivan Coufal, Martin Kolomazník a Tomáš Coufal, dovedl „áčko“ ke třetímu 
místu ve skupině Sever, „béčko“ bylo čtvrté. Do jarních soubojů byly týmy podle pořadí 
v podzimních skupinách spojeny do skupiny A o konečné 1. - 6. místo a skupiny B o 
7. - 10. příčku. Nesmíme zapomenout ani na naše nejmenší, přípravku, kde se základům 
abecedy házené učily mimo jiné i děti předškolního věku. Na jejich házenkářský vývoj 
dohlíželi Marek Ženatý, Jiří Krček, Jiří Skarke a Hynek Ženatý.  

SEZÓNA 2006 – 2007

MUŽI „A“ -  EXTRALIGA 

Áčko mužů startovalo podruhé od skončení Česko - Slovenské interligy v nejvyšší 
samostatné české soutěži, extralize. Před svěřenci Petra Babáka a Vladimíra Boháčka 
stál nejednoduchý úkol, alespoň zopakovat loňskou pátou příčku. Kádr opustili před 
sezónou dva výborní střelci, jičínský odchovanec Ondřej Šulc, jenž zamířil do Karviné, 
s níž se před necelými dvěma týdny radoval ze zisku mistrovského titulu, a Daniel 
Krempa, který vzhledem k pracovnímu vytížení zanechal aktivní činnosti. Nesmíme 

Mladší žáci u starosty města Ing. Martina Puše, jičínská radnice 14. 6. 2006 
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zapomenout ani na Zdeňka Krpelíka, pilíře jičínské defenzívy, jenž také přerušil kariéru. 
Naopak kádr byl posílen o Jana Vtípila, hráče s interligovými zkušenostmi, který do 
Jičína přestoupil po ročním angažmá na Islandu. Po ročním působení v Plzni se vrátil 
Jiří Kubec, velký prostor dostal také sedmnáctiletý odchovanec klubu, Ladislav Brykner, 
reprezentant české dorostenecké reprezentace. Celek jičínského C.S. Carga se v průběhu 
sezóny pohyboval kolem čtvrté páté příčky. Naši házenkáři dokázali téměř pravidelně 
bodovat na hřištích týmů z druhé poloviny tabulky, bohužel, k lepšímu umístění chyběly 
body z palubovek předních celků. Oproti minulému roku jsme ztratili také více zápasů na 

jičínské palubovce a to sehrálo v konečném účtování svou roli. Házenkáři Jičína skončili 
po základní části na pátém místě, na čemž již nic nezměnila ani nadstavbová část. 
Jičínským se tedy podařilo zopakovat historicky nejlepší výsledek z předchozí sezóny, 
účinkování našich házenkářů v nejvyšší soutěži lze tedy hodnotit pozitivně. Největším 
plusem byla prezentace jičínské házené v České televizi prostřednictvím čtyř přímých 
přenosů. Dále dva nezapomenutelné domácí zápasy se Zubřím, v nichž vybojovali 
Jičínští tři body. Nesmíme zapomenout opět zdůraznit, že převážnou většinu kádru tvořili 
domácí odchovanci a prostor získat první extraligové zkušenosti již dostali také někteří 
hráči, kteří věkem ještě patří do staršího dorostu.  

Radek Král se prosadil v utkání s Gumárnami Zubří (30:26), 11. 10. 2006
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MUŽI „B“ - II. LIGA

Rezerva mužů hájila pod vedením Miloslava Kůty a Pavla Babáka jičínské barvy 
třetí sezónu ve druholigové soutěži. Cílem jičínského „béčka“ bylo pohybovat se 
v horních patrech tabulky. To se v podzimní části dařilo až nečekaně dobře, Jičínští  
i díky cenné výhře v Bělé p/B na půdě vedoucího celku soutěže získali stejný počet bodů 
jako Bělští a jejich vyhlídky do jarních odvet byly velmi nadějné. V zimní přestávce 
vedení klubu podpořilo myšlenku druholigových házenkářů pokusit se soutěž vyhrát  
a bojovat v baráži o postup do první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže. Házenkáři Jičína 
propluli jarními odvetami, s výjimkou utkání na palubovce pražské Dukly, excelentně  
a také díky výhře v posledním kole v Jablonci n/N se mohli radovat z celkového vítězství. 
Pro rezervu Jičína tak sezóna nekončila, ale čekala ji baráž s plzeňským celkem TJ Sokol 
Košutka o postup do druhé nejvyšší soutěže, první ligy. První duel byl sehrán v neděli 
3. června v Nové Pace, neboť palubovka jičínské sportovní haly procházela kompletní 
rekonstrukcí. Naše rezerva podala v utkání slušný výkon a díky vítězství 36:31 si před 
odvetou vytvořila nadějnou pozici. Ta byla sehrána v Plzni v sobotu 9. června a házenkáři 
Košutky nastoupili s velkým odhodláním. Již po prvním poločase vedli 15:9 a v tu chvíli 
byli postupujícím týmem. Jičínští ale dokázali nápor domácích ve druhé půli zastavit, 
naopak sami zaveleli k obratu a přes nejtěsnější porážku 27:26 se zaslouženě radovali 
z historického postupu do první ligy. Pro zajímavost se sluší zmínit, že žádný jiný klub 
v České republice neměl „B“ tým v tak vysoké soutěži, většina klubů dokonce rezervním 
celkem nedisponovala. 

Setkání úspěšných hráčů historie u příležitosti oslav 65 let házené v Jičíně, 30. 6. 2007
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Za postupem „B“ týmu mužů do prvoligové soutěže stáli tito hráči: Tomáš Coufal, 
David Tykvart, Filip Veverka - Michal Babák, Filip Bareš, Martin Bareš, Jan Boháček, 
Ladislav Brykner, Milan Fejfar, Ondřej Horyna, Tomáš Chýlek, Zdeněk Chýlek ml., 
Milan Jetleb, Daniel Kriso, Milan Karban, Milan Král, Radek Král, Miloslav Kůta ml., 
Michal Kvasnička, Michal Mareš, Ondřej Masák, Petr Mašát, Lukáš Rychna, Martin 
Schoř, Vít Šebek, Petr Šulc, Josef Vitík, Tomáš Vitík, David Zelinger

STARŠÍ DOROST - I. LIGA   
Jičínští starší dorostenci vstupovali do sezóny 2006-2007 podruhé pod vedením 
trenérského triumvirátu Petr Mašát, Aleš Babák a Jaroslav Šolc. Po loňském čtvrtém 
místě nemohli starší dorostenci myslet na nic jiného, než na zisk některé z medailí. 
To se v historii klubu ještě žádné generaci nepodařilo. Jičínští šli za svým cílem od 
prvních kol velmi tvrdě. V průběhu podzimní části ztratili naši starší dorostenci pouze tři 
body za porážku v Zubří a remízu na domácí palubovce s pražskou Duklou, když ještě 
patnáct minut před koncem Jičínští prohrávali o osm branek. Velmi důležitým se ukázala 
vysoce ceněná výhra na palubovce úřadujícího mistra, Baníku Karviná. Jarní polovina 
soutěžního ročníku byla ze strany našich starších dorostenců ještě povedenější. Jičínští 
vyhrávali velkým rozdílem i nad týmy, jako je Dukla Praha, HK Lovosice, Lokomotiva 
Plzeň či Jiskra Třeboň. Pouze domácí porážka se Zubřím odsoudila Jičínské bojovat 
„pouze“ o stříbrné medaile. O nich se rozhodovalo v duelu s Baníkem Karviná. Ten 
zvládli naši hráči na jedničku, téměř celé utkání měli pod kontrolou a vedli rozdílem čtyř 
až sedmi gólů. Konečná výhra 27:23 znamenala zasloužený zisk druhé příčky. Úspěch 
zvýrazňuje konečná bilance, Jičínští ztratili ve dvaadvaceti zápasech pouze pět bodů, 
z toho čtyři s vítězem soutěže ze Zubří.     

Oslavný snímek „B“ týmu mužů po zvládnuté baráži s Košutkou, Plzeň 9. 6. 2007
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MLADŠÍ DOROST - I. LIGA

Mladší dorostenci vstoupili do sezóny 2006/2007 pod novým vedením, když se trenéry 
stali Miloslav Kůta a Pavel Babák. Přestože Jičínští obhajovali bronzové medaile 
z loňského mistrovství České republiky, vzhlíželi k soutěži spíše s cílem vyhnout se 
sestupovým starostem. Důvod byl prostý, převážná většina hráčů, kteří se na zisku medailí 
podíleli, přešla do staršího dorostu a tým tak musel být kompletně přebudován. Mladší 
dorostenci Jičína se však postupně zbavovali určitého ostychu a respektu. Přestože ztratili 
zbytečně několik bodů s průměrnými týmy, patřilo jim po polovině soutěže páté místo 
se ztrátou pouhých dvou bodů na druhou příčku zajišťující postup na přebor republiky. 
Jarní polovinu první ligy zvládli ale naši mladíci nečekaně dobře. Díky dobrému vstupu 
se poměrně brzy dostali na postupovou příčku. Situaci si Jičínští zkomplikovali těsnou 
porážkou v Lovosicích, ovšem domácí výhra s Náchodem a zaváhání v té době druhé 
pražské Dukly přinesly jičínským barvám nečekaný úspěch. Mladší dorostenci Jičína tak 
obsadili druhé místo a postoupili na přebor České republiky, který hostila ve dnech 2. - 3. 
června 2007 Třeboň. Finálový turnaj jičínským barvám medailový úspěch nepřinesl, naši 
házenkáři nezískali ve třech duelech ani bod a skončili na čtvrtém místě. Z přebornického 
titulu se radovala suverénní Karviná před druhým týmem Zubří a domácí Jiskrou Třeboň. 
I přesto, se medaili vybojovat nepodařilo, měl i tento tým slibnou budoucnost. Vždyť 
v jeho sestavě již pravidelně nastupovalo pět starších žáků.       

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci jičínského Continentalu vstupovali do soutěžního ročníku 2006/2007 s cílem 
vybojovat vítězství v oblastním přeboru a vylepšit své umístění v Žákovské lize, 
dlouhodobé soutěží o titul přeborníka České republiky. V obou případech se svěřencům 
Petra Babáka, Jaroslava Petra a Luboše Rychny dařilo. V oblastním přeboru sice Jičínští 
na podzim jednou zaváhali, když o branku prohráli v Náchodě. Na jaře již ale náš 
celek nepoznal hořkost porážky a zaslouženě oblastnímu přeboru kraloval. Mnohem 
cennější však byla jízda Žákovskou ligou. Naši mladí házenkáři prošli úspěšně všemi 
šesti základními koly a vybojovali si právo startu na závěrečném finálovém turnaji. Ten 
se uskuteční ve dnech 9. - 10. června 2007 v Karviné a o mistrovský titul bojovaly 
celky HCB Karviná, HC Dukla Praha, HC Plzeň, SSK Talent 90 Plzeň, HC Zlín a HBC 
Continental Teves Jičín. Naši starší žáci ztratili v pěti duelech dva body za nejtěsnější 
porážku od pražské Dukly v poměru 26:27 a zdálo se, že získají stříbrné medaile. Poslední 
duel dvoudenního klání ale vše změnil. Domácí Karviná, kterou náš celek vyprovodil 
výpraskem 23:14, otočila ve druhé půli duel s Duklou Praha a zajistila házenkářům Jičína 
zlaté medaile. Karviná získala stříbro, na zlato natěšená pražská Dukla nakonec brala 
pouze bronz.  
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MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

V kategorii mladších žáků patří Jičín v posledních letech mezi nejlepší. Právě skončená 
sezóna však byla trochu ovlivněna zavedením házené 4+1 v kategorii minižáků. 
Trenéři Martin Kolomazník, Tomáš Coufal, Ivan Coufal a Hynek Ženatý se rozhodli 
přesunout některé minižáky, kteří již měli zkušenosti s klasickou šestkovou házenou  
a mohli v této kategorii pokračovat, do žáků mladších, aby se nemuseli přeorientovávat 
na 4+1. Proto se naši mladší žáci střetávají s průměrně o jeden až dva roky staršími 
protivníky, přičemž fyzický rozdíl byl někdy velký. I přesto si Jičínští vedli velmi 
statečně a v oblastním přeboru bojovali o přední příčky.  

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

U minižáků došlo před zahájením soutěžního ročníku 2006/2007 ke změně  
a vedení Českého svazu házené rozhodlo přejít k házené 4+1. Ta se hraje na zmenšeném 
prostoru na šířku házenkářského hřiště se zjednodušenými pravidly, současně tak probíhají 
dvě utkání. Hlavní snahou je zapojit jednotlivé aktéry zápasu mnohem více, hráči by 
měli být častěji v kontaktu s míčem, naučit se uvolnit bez míče do vhodnější střelecké 
pozice atd. V neposlední řadě je cílem dostat házenou do škol, k čemuž by mělo pomoci 
nejen menší hřiště, ale také jednodušší pravidla, která by měli zvládnout i učitelé tělesné 
výchovy bez ohledu na to, že se nejedná o trenéry házené. U této nejmenší kategorie 
se nevedou zápisy o utkání, oblastní přebor se hraje turnajovým způsobem, přičemž 
každý turnaj by měl být doplněn o dovednostní soutěže. Trenéry minižáků v Jičíně byli 
Marek Ženatý, Jiří Krček a Jiří Skarke. Také oni pracovali s hráči mladšími, než jsou 
jejich soupeři, ovšem na výkonech to znát nebylo. Jičínští si z hlediska herního projevu 
vedli opravdu velmi dobře, což nakonec dokreslil zisk stříbrných medailí na turnaji  
v Liberci, jež proběhl ve dnech 22. - 24. června. Jedinými přemožiteli našich chlapců se 
stali házenkáři Talentu Plzeň.  

Kemp mládeže Jinolice 2006
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 SEZÓNA 2007 – 2008

MUŽI „A“ -  EXTRALIGA
 
 Před svěřenci trenérů Petra Babáka a Vladimíra Boháčka stál znovu těžký úkol, pokusit 
se minimálně zopakovat pátou příčku z předešlých dvou ročníků, přičemž tajným přáním 
byl postup mezi čtveřici nejlepších českých celků. Hráčský kádr opustili před sezónou 
Jiří Kubec, Michal Pokorný a Jan Bednář, naopak celek posílil pivot Vladimír Hrubý 

hostující z Bělé p/Bezdězem a spojka Martin Půta, mimo jiné bývalý hráč pražské 
Dukly, jenž se po několika letech vrátil z německého angažmá. Velký prostor také dostali 
mladí jičínští odchovanci, např. Ladislav Brykner, reprezentant české dorostenecké 
reprezentace, dále Petr Šulc, Lukáš Rychna, Michal Babák a další. Celek jičínského 
Ronalu se v průběhu sezóny pohyboval kolem páté příčky, na které také zakončil 
základní část. Ve čtvrtfinále play-off změřili Jičínští síly s tradičním protivníkem, celkem 
HK Město Lovosice. Jičínským se podařilo ve druhém utkání na palubovce soupeře 
zvítězit (to později nedokázala ani pražská Dukla či vícemistr HC Zubří) a srovnat sérii 
hranou na tři vítězné zápasy na 1:1. Bohužel, v úvodním domácím duelu házenkáři Jičína 

Momentka z utkání Jičín - Prešov (32:34), 21. 10. 2007 
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nešťastně prohráli o jedinou branku a přestože následnou odvetu zvládli a srovnali stav 
série na 2:2, v posledním duelu si již Lovosičtí vítězství vzít nenechali. Semifinálová 
brána tak pro naše házenkáře zůstala uzamčena, Jičínští tak byli odsouzeni k naprosto 
demotivujícím bojům o páté až osmé místo. Ke cti našim házenkářům slouží skutečnost, 
že i přes úvodní domácí porážku od Hranic se hráči ze čtvrtfinálového zklamání rychle 
oklepali a nakonec znovu vybojovali pátou příčku. Jičínským se tedy podařilo zopakovat 
historicky nejlepší výsledek z předchozích dvou sezón, účinkování našich házenkářů 
v nejvyšší soutěži lze tedy hodnotit pozitivně. Opět se podařilo prezentovat jičínskou 
házenou prostřednictvím pěti přímých přenosů v České televizi. Z hlediska divácké 
atraktivity byly zcela jistě nezapomenutelné domácí zápasy s Prešovem, Duklou, Zubřím 
či oba čtvrtfinálové duely s Lovosicemi.   

MUŽI „B“ - I. LIGA

Rezerva mužů hájila pod vedením Miloslava Kůty a Pavla Babáka jičínské barvy po 
loňské úspěšné baráži premiérově ve druhé nejvyšší soutěži, první lize. Od prvních 
kol bylo patrné, že udržet prvoligovou příslušnost bude nesmírně obtížné. Zejména 
na domácí palubovce ale Jičínští podávali kvalitní výkony, vždyť dokázali potrápit 
pozdějšího vítěze soutěže, Sokol Přerov a o body obrali tradičního východočeského rivala 
ze Dvora Králové n/L. Bohužel, Jičínským se nevyhnula zranění některých klíčových 
hráčů, což se na herním projevu ihned výrazně projevilo. V úvodu jarních odvetných 
bojů se naši házenkáři dokonce objevili na samotném chvostu tabulky, ovšem závěrečné 
důležité zápasy zvládli a nakonec vybojovali devátou příčku. Kádr prvoligových 
házenkářů tvořili výhradně odchovanci jičínské házené, důležitou roli sehrálo několik 
starších dorostenců, v závěru vypomohli také někteří hráči, kteří již pravidelně startují  
v extralize. 

STARŠÍ DOROST - I. LIGA   

Jičínští starší dorostenci vstupovali do sezóny 2007-2008 potřetí pod vedením 
trenérského triumvirátu Petr Mašát, Aleš Babák a Jaroslav Šolc. Po loňském historickém 
zisku stříbrných medailí odešla většina hráčů základního kádru do seniorské kategorie  
a tak se očekávalo, jak převezmou jejich úlohu ostatní mladí házenkáři. Ti se s novou 
rolí vypořádali nad očekávání dobře, podzimní část sezóny zvládli znamenitě a usadili 
se na třetím místě. V úvodu jarních odvet potkalo jičínský celek několik zranění a již 
tak úzký kádr byl značně oslaben. To se projevilo sérií čtyř porážek v řadě a poklesem 
na šestou příčku. V závěrečných kolech se ale Jičínští nadechli k mohutnému náporu, 
využili zaváhání do té doby třetí Třeboně a díky výhrám v posledních duelech obhájili 
medailové umístění, když se tentokrát radovali z bronzových medailí. Starší dorostenci 
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tak za sebou opět nechali týmy, jako je Dukla Praha, Loko Plzeň, Jiskra Třeboň či HK 
Lovosice. Tento úspěch je o to cennější, že ve většině utkání vypomáhali svým starším 
kolegům také někteří mladší dorostenci, kteří ták získávali cenné zkušenosti do dalších let.   

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA

Mladší dorostenci zahájili sezónu 2007/2008 opět pod vedením Miloslava Kůty  
a Pavla Babáka. Po loňském čtvrtém místě chtěli Jičínští zopakovat postup na přebor 
České republiky, ovšem úvod soutěže tomu příliš nenasvědčoval. Náš celek ztratil 
v prvních čtyřech kolech šest bodů, když prohrál v Třeboni, Písku a doma se Sokolem 
Vršovice. Od pátého kola se ale Jičínským začalo dařit o poznání lépe, do konce 
podzimní části již neztratili ani bod a usadili se na čtvrté příčce. Na začátku jara naši 
házenkáři uhráli dva nerozhodné výsledky s Třeboní a na palubovce pražské Dukly, tedy 
s týmy, které patřily mezi aspiranty na postup do finálového turnaje o mistra republiky. 
Poté již Jičínští kráčeli od vítězství k vítězství a nakonec českou skupinu první ligy 
mladšího dorostu vyhráli. Na mistrovství České republiky, které proběhlo ve dnech 31. 
5. - 1. 6. 2008 v Zubří se naši chlapci rovněž neztratili a vybojovali bronzové medaile. 

Tím jičínští házenkáři potvrdili příslušnost k české špičce i slibnou budoucnost. Vždyť 
v kádru mladších dorostenců již pravidelně nastupovali také starší žáci, kteří do této 
věkové kategorie po skončení sezóny přestoupili.          

Mladší dorostenci v sezóně 2007 - 2008
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STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci jičínského Continentalu vstupovali do soutěžního ročníku 2007/2008 jako 
obhájce zlatých medailí z loňského mistrovství republiky. V průběhu celého roku 
potvrzovali svěřenci Petra Babáka, Jaroslava Petra a Luboše Rychny své kvality. 
Naprosto s přehledem kralovali oblastnímu přeboru a v jarní části postupně bez vážných 
problémů postupovali sítí kvalifikačních kol Žákovské ligy, tedy dlouhodobé soutěže, 
ze které vzejde mistr republiky. Poslední, šesté kolo sehráli v Plzni 17. května a díky 
druhému místu si zajistili právo startu na finálovém turnaji, jenž je hrán jako mistrovství 
České republiky. Závěrečný turnaj proběhl ve dnech 7. - 8. června 2008 v Plzni. Jičínští 
pokračovali ve výborných výkonech a nakonec se radovali z obhajoby mistrovského 
titulu. Naši chlapci za sebou nechali věhlasné týmy jako např. HCB OKD Karviná, HC 
Zubří, HC Dukla Praha, Sokol Vršovice a domácí SSK Talent Plzeň. 

Na zisku zlatých medailí starších žáků se podíleli: David Machalický, Petr Malach 
- Tomáš Babák, Jan Bartoš, Dominik Čurda, Jiří Drbohlav, Jan Havelka, Tomáš Kolc, 
Hynek Major, Martin Miľko, Daniel Srb, Matěj Svoboda, Štěpán Šebík, Jan Valnoha, 
Jakub Ženatý

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Vysoce postavenou laťku z posledních let  v této věkové kategorii se snažili udržet 
svěřenci trenérů Martina Kolomazníka, Tomáše Coufala a Hynka Ženatého. Úlohu ale 
měli proti posledním rokům hodně ztíženou. Mladší žáci jičínského Continentalu totiž 
v oblastním přeboru disponovali nejmladším kádrem. Často se střetávali s průměrně  
o jeden až dva roky staršími protivníky, přičemž fyzický rozdíl byl někdy opravdu 
velký. I přesto si Jičínští vedli velmi statečně. Výsledky ale nejsou v tomto věku pro 
trenéry prioritní, mnohem potěšitelnější byl způsob, jakým se naší malí házenkáři se 
svými vyspělejšími protivníky poměřovali a chybějící „centimetry a kilogramy“ 
nahrazovali házenkářskou chytrostí. I zde rostlo mnoho talentovaných hráčů, kteří měli 
do budoucnosti velké předpoklady. 
  

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

U této nejmenší kategorie se již druhou sezónu nevedly zápisy o utkání, oblastní 
přebor se hrál turnajovým způsobem, přičemž každý turnaj by měl být doplněn  
o dovednostní soutěže. Ve východočeském oblastním přeboru se však kromě miniházené 
4+1 hrály pro zpestření také turnaje klasické šestkové házené. Trenéry nejmenší věkové 
kategorie byli Marek Ženatý, Jiří Krček a Martin Schoř. Nesmíme zapomenout zmínit, 
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že všichni se rovněž podílejí na prvních házenkářských krůčcích tzv. Talenťáčku, který 
je z převážné většiny tvořen chlapci předškolního věku, výjimkou nebyli ani čtyřletí 
„špunti“. Zmiňovanému triu bývalých jičínských házenkářů pomáhaly rovněž Katka 
Krčková a Adéla Babáková.

SEZÓNA 2008 – 2009

MUŽI „A“ -  EXTRALIGA
 
Kádr týmu trenérů Petra Babáka a Vladimíra Boháčka opustili před sezónou zkušení hráči 
Daniel Michajlík, David Kořínek, Martin Půta, hostování ukončil Vladimír Hrubý. Týmu 
se navíc nevyhýbala dlouhodobá zranění, svůj návrat na palubovky musel o další sezónu 
odložit Ondřej Masák, opětovné poranění ramene vyřadilo ze hry mladičkého Tomáše 
Chýlka, problémům se nevyhnuli ani brankář Jan Barák, Ladislav Brykner, Aleš Babák, 
Petr Mašát či Martin Lepieš. V prosinci 2008 se navíc rozhodla ukončit kariéru jedna 
z nejvýraznějších postav historie jičínské házené, Petr Kynčl. Na přelomu roku postihla 
celý tým chřipková epidemie, přesto museli Jičínští ke svým duelům díky nařízení 
vedení Českého svazu házené nastoupit a jejich výkony zdravotní stav logicky silně 

Trenéři Jiří Krček a Marek Ženatý při tréninku Talenťáčku, 5. 11. 2007 
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poznamenal. Díky výše zmíněným problémům ale dostali na druhou stranu šanci další 
mladí odchovanci našeho klubu, jmenujme Jakuba Kolomazníka, Matěje Novotného, 
Martina Jakla a další. Celek jičínského Ronalu se v průběhu sezóny pohyboval kolem 
sedmé osmé příčky, v závěru základní části se ale naši házenkáři herně zvedli a vybojovali 
šesté místo. Ve čtvrtfinále play-off narazili Jičínští na pozdějšího staronového mistra, 
Baník Karviná, jemuž podlehli na zápasy 0:2. Hráči Jičína tak byli odsouzeni bojovat o 
páté až osmé místo. Ke cti našim házenkářům slouží skutečnost, že i přes úvodní domácí 
porážku v Kopřivnici o šest branek dokázali Jičínští doma manko umazat a postoupili do 
utkání o pátou příčku. Tam se naopak štěstí odvrátilo. Po domácí výhře 34:29 prohráli 
házenkáři Jičína v odvetě v Hranicích 29:35 a o jediný gól obsadili konečné šesté místo. 
Jičínským se tedy nepodařilo zopakovat historicky nejlepší výsledek z předchozích tří 
sezón, kdy skončili pátí, účinkování našich házenkářů v nejvyšší soutěži šlo přesto brát 
jako úspěšné. 
  

MUŽI „B“ - I. LIGA

Rezerva mužů hrála pod dohledem Miloslava Kůty a Pavla Babáka druhým rokem ve 
druhé nejvyšší soutěži. Od prvních kol bylo patrné, že udržet prvoligovou příslušnost 
bude nesmírně obtížné. Zejména na domácí palubovce ale Jičínští podávali kvalitní 
výkony, vždyť dokázali porazit pozdějšího vítěze soutěže, východočeského rivala ze 
Dvora Králové n/L, stejně tak dalšího východočeského soupeře z Náchoda. Podobně 

Dlouholetý gólman Jičína Petr Kynčl končí před extraligovým duelem 
s pražskou Duklou (28:28) svou hráčskou kariéru, 14. 12. 2008
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jako extraligovému „áčku“, zranění se nevyhnula některým klíčových hráčům, což se na 
herním projevu ihned výrazně promítlo. Druhou polovinu soutěže jičínský celek zvládnul 
úspěšně a nakonec se posunul na celkovou šestou příčku. Kádr prvoligových házenkářů 
tvořili, podobně jako v minulých letech, výhradně odchovanci jičínské házené. Důležitou 
roli sehrálo několik starších dorostenců, v závěru vypomohli také někteří hráči, kteří již 
pravidelně startují v extralize. 

STARŠÍ DOROST - I. LIGA   

Jičínští starší dorostenci vstupovali do sezóny 2008-2009 pod vedením trenérů Miloslava 
Kůty a Pavla Babáka. Po loňském zisku bronzových medailí odešla většina hráčů 
základního kádru do seniorské kategorie a bylo jasné, že obhájit pozice z předešlých 
sezón bude velmi těžké. To se nakonec potvrdilo. Jičínští se neustále pohybovali v horní 
polovině tabulky, přišly však zbytečné domácí porážky s Lovosicemi a pražskou Duklou, 
které znamenaly propad na sedmé místo. To však nebylo v žádném případě zklamáním. 
Velkým kladem bylo opět začleňování mladších hráčů, tentokrát z kategorie mladších 
dorostenců. Ti nesčetněkrát vypomohli, zejména v případech zranění některých starších 
dorostenců. V mnoha zápasech byli právě mladší hráči tahouny týmu a svým starším 
protivníkům byli více než vyrovnanými soupeři.  

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA, II. LIGA

Mladší dorostenci zahájili soutěžní ročník 2008-2009 za trenérského dozoru triumvi-
rátu Petr Mašát, Jaroslav Šolc a Aleš Babák. Kádr tvořili převážně hráči „zlaté“ gene-
race, která vybojovala v posledních čtyřech sezónách tři mistrovské tituly v mladších 
a starších žácích. Proto se i v letošním roce vzhlíželo k medailovým pozicím. Mladí 
jičínští házenkáři se úlohy favorita nezříkali a v české skupině první ligy kráčeli od 
vítězství k vítězství. Až v posledním zápase na půdě druhého postupujícího celku, HBC 
Strakonice, ztratili naši chlapci první bod. Oba soupeři již v tu chvíli měli zajištěn postup 
na republikový šampionát, který proběhl minulý víkend, tedy 30. - 31. května 2009 
v Jičíně. Z moravské skupiny si start vybojovaly tradiční bašty házené, Karviná a Zubří.  
Že byla letošní sezóna pro jičínské házenkáře z pohledu zranění opravdu složitá, podtrhla 
i skutečnost, že do bojů o mistra republiky prakticky nezasáhla jedna z nejvýraznějších 
osob, Tomáš Babák, jenž si v týdnu před finálovým turnajem přivodil svalové zranění. 
Ostatní hráči však bojovali jako lvi. V prvním zápase zvládli lépe koncovku a vyhráli nad 
Zubřím 27:26. Ve druhém utkání přehráli Strakonice 27:23 a zajistili si stříbrné medaile. 
Nedělní zápas s jednoznačným favoritem z Karviné doslova zvedal slušně zaplněnou 
jičínskou sportovní halu ze sedadel. Přestože Karvinští prakticky celý zápas vedli, doká-
zali domácí držet krok až do posledních vteřin a nakonec uhráli s Baníkovci remízu 
26:26. Ta však vzhledem k lepšímu skóre z předchozích střetnutí stačila Moravanům na 
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zisk titulu. Jičínští se však za své výkony rozhodně stydět nemuseli, naopak z finálového 
zápasu odešli se vztyčenou hlavou. Úspěšné výkony na turnaji podtrhli svou účastí v all 

stars týmu brankář David Machalický, levá spojka Jan Vocásek a pivot Roman Dytrych. 
David Machalický byl poté vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu, Jan Vocásek se 
stal s 36 brankami nejlepším střelcem. Mnoho hráčů našeho celku bylo pod drobnohledem 

r e p r e z e n t a č -
ních trenérů 
dorostenecké a 
juniorské repre-
zentace a díky 
svým výkonům 
mohli očekávat 
pozvánky do 
přípravy české 
reprezentace. 
N e s m í m e 
zapomenou t , 
že mladší 
d o r o s t e n c i 
měli zastou-
pení také ve 
druhé nejvyšší 

Mladší dorostenci po zisku stříbrných medailí na domácím přeboru ČR, 31. 5. 2009

All stars na mistrovství ČR mladšího dorostu, zleva Jičínští Roman Dytrych, 
Jan Vocásek a David Machalický
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soutěži, druhé lize. V kádru tohoto celku dostávali příležitost hráči, kteří neměli jisté 
místo v „áčku“ a mohli tak sbírat cenné zkušenosti. Druholigová rezerva si vedla zname-
nitě, když ztratila jediný bod v posledním utkání v Chrudimi a stala se zaslouženým 
vítězem soutěže.   

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci jičínského Continentalu vstupovali do soutěžního ročníku 2008/2009 jako 
obhájce zlatých medailí z loňského mistrovství republiky, ovšem bylo více než zřejmé, 
že Jičínští tentokrát o příčky nejvyšší bojovat nebudou. Prakticky celý úspěšný tým 
přešel do mladšího dorostu a kádr se tak teprve postupně sehrával. Svěřenci trenérů 
Jaroslava Petra a Luboše Rychny prakticky celou sezónu bojovali o prvenství v oblastním 
přeboru, nakonec ovšem obsadili druhou příčku. Poměrně dobře si naši starší žáci vedli 
v Žákovské lize, o čemž svědčil postup mezi deset nejlepších týmů České republiky. 
Rovněž zde platilo pravidlo, že starší žáci již vypomáhali především druholigovým 
mladším dorostencům, naopak do kádru se zapracovávali nejlepší mladší žáci. 

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

V kategorii mladších žáků patřil Jičín v posledních letech mezi nejlepší. Nastavenou 
laťku se snažili udržet trenéři Martin Kolomazník, Tomáš Coufal a Hynek Ženatý a nutno 
poznamenat, že se jim to dařilo. Mladší žáci Jičína získali prvenství v oblastním přeboru, 
přestože disponovali nejmladším kádrem. Často se střetávali s průměrně o jeden až dva 
roky staršími protivníky, přičemž fyzický rozdíl byl někdy opravdu velký. Výsledky ale 
nejsou v tomto věku pro trenéry prioritní, mnohem potěšitelnější je způsob, jakým se 
naší malí házenkáři se svými vyspělejšími protivníky poměřovali. 

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Trenéry nejmenší věkové kategorie byli Marek Ženatý, Jiří Krček, Martin Schoř a 
Martin Knittl. Nesmíme zapomenout zmínit, že všichni se rovněž podíleli na prvních 
házenkářských krůčcích tzv. Talenťáčku, který byl z převážné většiny tvořen chlapci 
předškolního věku, výjimkou nebyli ani čtyřletí „špunti“. Zmiňovaným bývalým 
jičínským házenkářům vydatně pomáhaly rovněž Katka Krčková a Adéla Babáková. 
V soutěžním ročníku 2008/2009 potvrdili naši minižáci svou kvalitu především na 
tradičním neoficiálním mistrovství České republiky v Liberci. Ve dnech 19. - 21. června 
zde změřili síly s dalšími 19 týmy. Jičínští zvládli náročné boje znamenitě a celému 
třídennímu klání kralovali.  
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SEZÓNA 2009 – 2010

MUŽI „A“ -  EXTRALIGA
 
Před svěřenci Petra Babáka, Vladimíra Boháčka a Petra Kynčla, jenž v uplynulé sezóně 
ukončil ve svých třiačtyřiceti letech kariéru, stál těžký úkol, pokusit se vybojovat 
umístění mezi nejlepší osmičkou týmů a zajistit si postup do play-off. Kádr opustili před 
sezónou zkušení hráči Martin Lepieš a Petr Mašát, pobyt neprodloužil ani Jiří Klouček. 
Týmu se navíc nevyhýbala dlouhodobá zranění, po několika zápasech skončila sezóna 
z důvodu zraněného ramene pro Matěje Novotného, s velkým sebezapřením odehrál 
několik úvodních kol rovněž Jan Vtípil, kterého naopak následně nahradil Michal Kraus, 
tedy hráč, jenž působil mimo jiné i v nejvyšší německé soutěži. Další pozitivní zprávou 
byl návrat Ondřeje Masáka, který se na palubovkách objevil po dvou letech. Jičínští 
trenéři pokračovali v nastolené cestě a dávali příležitost mnoha dalším odchovancům 
z řad dorostenců. První extraligové zkušenosti tak sbírali např. Jan Vocásek, Tomáš 

Vítězný celek jičínských minižáků na Mega-mini-Liberec, 21. 6. 2009
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Zeman či Martin Podzimek. 
Další dorostenec, Jakub 
Kolomazník, se stal 
již stabilním hráčem 
extraligového kádru. Celek 
jičínského Ronalu se 
v průběhu sezóny pohyboval 
kolem sedmé až deváté příčky 
a téměř až do posledních kol 
bojoval o účast v play-off. 
To se nakonec podařilo a 
Jičínští narazili ve čtvrtfinále 
play-off ze sedmého místa 
na druhé Zubří. Tam byli 

naši házenkáři jednomu 
z největších aspirantů na titul 
vyrovnaným soupeřem, první 
duel na horké zuberské půdě 
zvládli domácí s vypětím 
všech sil poměrem 25:22. 
Jičínská odveta přinesla 
nádhernou házenkářskou 
bitvu, naši házenkáři vedli 
jedenáct minut před koncem 
rozdílem šesti branek, 
Zuberští ale dokázali 
srovnat a o jejich postupu do 
semifinále rozhodlo až druhé 
prodloužení. Hráči Jičína tak 

byli odsouzeni bojovat, stejně jako v minulých sezónách, o páté až osmé místo. V první 
sérii narazil náš celek na Lovosice, které 
měly před sezónou ambice bojovat 
o příčky nejvyšší. Tento dvojzápas 
vyšel lépe házenkářům Lovosic, kteří 
se tak probojovali do bojů o konečné 
páté místo. Jičínští vyzvali v sérii o 
sedmou příčku Kopřivnici. První duel 
v Kopřivnici vyhráli domácí 24:21, 
ovšem odveta byla jednoznačně v režii 
našeho celku. Jičínští po domácí výhře 
32:23 obsadili konečnou sedmou 
příčku a zopakovali tak umístění z let 

Ondřej Masák při střelbě v utkání s Lovosicemi (21:24), 31. 3. 2010

Nebojácný průnik Ladislava Bryknera přes obranu Lovosic (28:27), 
7. 11. 2009

Soustředění mužů v Prkenném Dole, červenec 2009
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1998-2000. Naši házenkáři si tedy proti předchozímu soutěžnímu ročníku o jeden 
stupínek pohoršili, přesto nelze brát právě skončenou sezónu jako zklamání. Jak již 
bylo řečeno, řada hráčů měla v průběhu ročníku zdravotní problémy, zápasů, ve kterých 
nastoupila zcela kompletní sestava tak bylo velmi málo. To s sebou však neslo pozitivum 
v podobě startů dalších mladých odchovanců jičínské házené, kteří se rozhodně neztratili 
a naznačili, že se s nimi dá v budoucnu počítat. Z hlediska divácké atraktivity byly zcela 
jistě nezapomenutelné domácí duely s Lovosicemi, Duklou Praha či úžasné čtvrtfinále 
s celkem Zubří. 

MUŽI „B“ - I. LIGA
Rezerva mužů hájila barvy Jičína třetí sezónu první lize. Od prvních kol bylo patrné, 
že jediným cílem svěřenců Miloslava Kůty st. a Pavla Babáka bylo udržení prvoligové 
příslušnosti pro další generaci hráčů přicházejících ze staršího dorostu. Výkony jičínského 
celku provázela, stejně jako v minulých sezónách, značná nevyrovnanost. Na domácí 
palubovce dokázali brát Jičínští body i týmům z popředí tabulky, na půdě soupeře se 
již našim hráčům tolik nevedlo. To samozřejmě korespondovalo také se sestavou, která 
byla trenérům na daný zápas k dispozici. V domácím prostředí nastupovali Jičínští téměř 
kompletní, v sestavě se objevovali také hráči, kteří již sbírali zkušenosti v extraligovém 
„áčku“. S blížícím se závěrem se situace v tabulce, zejména v její druhé polovině, 
nesmírně vyrovnávala. Bohužel, naši házenkáři se dostali tři kola před koncem do 
nezáviděníhodné pozice. O jejich osudu měl prakticky rozhodnout duel na půdě dříve 
extraligových Napajedel, jednalo se o přímý boj o druhou sestupovou příčku. Jičínští 
zvládli veledůležitý zápas na podtrženou jedničku, od úvodního hvizdu diktovali tempo 
hry a po výhře 37:23 se přiblížili definitivní záchraně. Tu stvrdili v předposledním utkání, 
ve kterém doma remízovali se třetím celkem tabulky a nejpříjemnějším překvapením 
celé soutěže, týmem TJ JM Chodov. Prvoligová záloha HBC Ronal Jičín tak nakonec 
obsadila desátou, první nesestupovou příčku. Tato skutečnost byla velmi důležitou 
zejména pro další roky, ve kterých do kategorie mužů postoupí současní úspěšní starší  
a později mladší dorostenci. Právě účast některých starších dorostenců prakticky ve 
všech prvoligových zápasech mužů byla největším kladem sezóny. 

STARŠÍ DOROST - I. LIGA   
Jičínští starší dorostenci vstupovali do sezóny 2009-2010 opět pod vedením trenérského 
dua Miloslav Kůta a Pavel Babák s cílem po roční přestávce opět vybojovat některou 
z medailí. V jičínském celku se sešla řada juniorských či dorosteneckých reprezentantů, 
v jednom týmu vedle sebe nastupovali úspěšní mladší dorostenci, kteří vloni získali 
stříbrné medaile na jičínském republikovém šampionátu společně s hráči, kteří již mají 
zkušenosti z extraligových bojů. Tým byl navíc doplněn o Tomáše Zemana, jenž do 
jičínského celku přestoupil z mateřského Písku. Jičínští se sice rozjížděli pomaleji, i 
tak získávali s pravidelnou jistotou body do prvoligové tabulky. S odehranými koly  
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a větší sehraností týmu šel výkon Jičínských prudce nahoru. Nárůst formy zúročili naši 
házenkáři v důležitých soubojích doma se Zubřím a zejména na horké půdě v Karviné. 
V obou duelech naši chlapci své soupeře přehráli poměrně vysokým rozdílem a tím 
se pasovali za jednoho z horkých kandidátů na mistrovský titul. Nic na tom nezměnil 
ani nerozhodný výsledek na palubovce pražské Dukly, kde Jičínští prohospodařili 
desetibrankový náskok. Jarní odvetné boje zvládli hráči našeho celku s velkou noblesou. 
Jičínští zvítězili ve všech zápasech a zaslouženě se mohli těšit ze zisku mistrovského 
titulu. Stalo se tak poprvé v bohaté historii jičínské házené. O převaze našeho týmu 
svědčila rovněž konečná bilance 21 vítězství, jedné remízy a celkového příznivého 
skóre 796:548. V úvodu byla zmínka o reprezentantech, pro úplnost tedy uvádíme, že 

v kvalifikaci o postup na evropský šampionát v kategorii juniorů úspěšně hájil barvy české 
reprezentace Jakub Kolomazník, v širším kádru byl rovněž brankář Martin Podzimek. 
V dorostenecké reprezentaci se rovněž o postup na mistrovství Evropy zasloužili starší 
dorostenci Jan Vocásek a Tomáš Zeman, které doplnili věkem mladší dorostenci Tomáš 
Babák, Jiří Drbohlav a gólman David Machalický. Pro pořádek doplňujeme, že jičínská 
házená dodala do dorostenecké reprezentace nejvíce hráčů.  

O premiérový titul mistra republiky ve starším dorostu se zasloužili: David 
Machalický, Petr Malach, Martin Podzimek - Tomáš Babák, Dominik Čurda, Jiří 
Drbohlav, Vojtěch Dvořák, Roman Dytrych, David Folta, František Chyba, Jakub 
Klickanič, Jakub Kolomazník, Martin Kužílek, David Novotný, Adam Pavlíček, Michal 
Rachota, Matěj Svoboda, Jan Vocásek, Tomáš Zeman, Lukáš Ženatý, Jan Živnůstka

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA

Mladší dorostenci zahájili soutěžní ročník 2009-2010 za trenérského dozoru triumvirátu 

Starší dorostenci slaví premiérový titul mistra ČR, 2. 5. 2010
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Petr Mašát, Jaroslav Šolc a Aleš Babák. V průběhu sezóny ale museli Petr Mašát a 
Aleš Babák z důvodů pracovního vytížení trenérskou činnost přerušit, v jarních bojích 
se tak k Jaroslavu Šolcovi připojil Petr Babák. V létě se do kategorie staršího dorostu 
přesunula většina hráčů, kteří se podíleli na zisku stříbrných medailí z domácího 
mistrovství republiky. I tak byl tým natolik silný, že se opět čekal boj o příčky nejvyšší. 
Mladí jičínští házenkáři se úlohy favorita nezalekli a v české skupině první ligy 
kráčeli od vítězství k vítězství. Nakonec neztratili ve dvaadvaceti zápasech ani bod. 
Tím překonali rok staré maximum, kdy již zmiňovaný stříbrný tým ztratil ve stejném 
počtu utkání jediný bodík.  Na republikový šampionát, který proběhl ve dnech 29.  
a 30. května 2010 v Kopřivnici, doprovodil náš tým z české skupiny celek Lokomotivy 
Plzeň, na Moravě si právo startu vybojovala Karviná a domácí Kopřivnice. V prvním 
duelu vyzvali naši chlapci domácí házenkáře. Jičínští prakticky celý zápas vedli, rozdíl 
ve skóre se pohyboval mezi dvěma až šesti góly. Závěr ale Jičínští nezvládli, v poslední 
minutě promarnili dvougólové vedení a nakonec se museli spokojit s remízou 27:27. 
V odpoledním zápase změřili naši házenkáři síly s tradičním soupeřem z Plzně. V prvním 
poločase byl k vidění vyrovnaný boj, naši chlapci odcházeli do kabin za nejtěsnějšího 
vedení 11:10. Ve druhé půli již hráči Jičína ovládli dění na palubovce, ve všech směrech 
své protihráče přehrávali a nakonec zvítězili vysoko 26:16. Tento výsledek zaručoval 
Jičínským zisk některé z medailí. Do posledního nedělního klání s Karvinou vstupovali 
naši dorostenci s vědomím, že k zisku vytoužených zlatých medailí jim stačí alespoň 
remízovat. Na to ale nechtěli házenkáři Jičína spoléhat. Již v prvním dějství si vybudovali 

Mladší dorostenci bezprostředně po triumfu na přeboru ČR v Kopřivnici, 30. 5. 2010
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nadějný pětigólový náskok, 16:11. Po změně stran nedovolili Jičínští obhájcům trofeje 
vývoj duelu zdramatizovat, naši chlapci si neustále drželi vypracované několikabrankové 
vedení a nakonec svého soupeře porazili 28:23. Na palubovce kopřivnické haly naplno 
vypukla obrovská jičínská radost. Společně s jičínskými hráči a trenéry se ze zisku titulu 
mistra České republiky radovalo také více než dvacet příznivců z řad rodičů a kamarádů. 
Jičínský úspěch byl ještě zvýrazněn individuálními oceněními, nejlepším střelcem  
turnaje se stal s osmatřiceti nastřílenými brankami Tomáš Babák, jenž byl navíc 
direktoriátem finálového turnaje vyhlášen jako nejužitečnější hráč.    

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci jičínského Continentalu vstupovali do soutěžního ročníku 2009/2010 ve 
velmi těžké pozici. Většina hráčů základního kádru přešla do mladšího dorostu a tak se 
trenéři Jaroslav Petr, Luboš Rychna a Ondřej Horyna potýkali s velmi nízkým počtem 
hráčů. Tým musel být v zápasech oblastního přeboru doplňován některými mladšími 
žáky, fyzický hendikep se tak logicky do výsledků Jičínských výrazně promítal. Na 
sklonku podzimní části soutěže se podařilo celek doplnit třemi mimojičínskými hráči, 
kteří se věnovali české házené. Po absolvování zimní přípravy šla výkonnost našeho 
celku nahoru. Starší žáci nakonec obsadili v oblastním přeboru pátou příčku.  

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Mladší žáci se pod vedením Martina Kolomazníka a Hynka Ženatého přetahovali se 
Dvorem Králové o prvenství v oblastním přeboru, přestože disponovali nejmladším 
kádrem. V zápasech o mistrovské body byli trenéry zcela pravidelně začleňováni hráči 
věkově patřící do kategorie minižáků, kteří se tak často střetávali s průměrně o jeden 
až dva roky staršími protivníky. Naši mladší žáci nakonec na titul přeborníka oblasti 
nedosáhli, konečná druhá příčka ale byla vzhledem k věkovému složení hráčského kádru 
velmi cenná.  

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

V této nejmenší kategorie se nevedou zápisy o utkání, oblastní přebor se hraje 
turnajovým způsobem, přičemž každý turnaj bývá doplněn o dovednostní soutěže. Ve 
východočeském oblastním přeboru se však kromě miniházené 4+1 hrají pro zpestření 
také turnaje klasické šestkové házené. Ve dnech 18. - 20. června obhajovali naši minižáci 
titul neoficiálního mistra České publiky na tradičním klání v Liberci. Svěřenci Marka 
Ženatého, Jiřího Krčka, Martina Schoře a Martina Knittla prošli celým turnajem bez 
zaváhání a poměrně jednoznačně obhájili loňský triumf. I nadále pokračovala tréninková 
činnost tzv. Talenťáčku. Zmiňovaným bývalým jičínských házenkářům vydatně pomáhala 
Katka Krčková.
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SEZÓNA 2010 – 2011

MUŽI „A“ - EXTRALIGA 
 
Realizační tým doznal drobných změn, vedle trenéra Petra Babáka a vedoucího mužstva 
Vladimíra Boháčka se objevil v roli asistenta trenéra Jan Josef, jičínským příznivcům dobře 
známý ze svého působení v našem extraligovém týmu na přelomu tisíciletí. Vzhledem 
k novému hracímu systému stál před svěřenci trenérského triumvirátu nelehký úkol, 
skončit po základní části mezi lepší šestkou celků a tím si zajistit právo bojovat v nadstav-
bové skupině 1 - 6 o medailové příčky. Jak již bylo napsáno, úkol to nebyl v žádném 
případě jednoduchý, vždyť kádr před sezónou opustil po ročním působení v Jičíně Pavel 
Chroustovský, nejlepší střelec našeho celku v předchozím soutěžním ročníku a levoruký 
talentovaný odchovanec jičínské házené Ladislav Brykner. Prvně jmenovaný zamířil do 
Lovosic, druhý do Plzně. Naopak po dvou letech strávených v Třeboni zamířil do Jičína 
na post levé spojky odchovanec pražské Dukly, Michal Naimann a po ročním angažmá 
také v Dukle Praha se vrátil dlouholetý hráč jičínského týmu Martin Lepieš. Jičínští 
kormidelníci pokračovali v nastolené cestě a dávali příležitost mnoha dalším odcho-
vancům z řad dorostenců. Další extraligové zkušenosti sbírali např. Jan Vocásek, Tomáš 
Zeman, úplným nováčkem, jenž se v průběhu sezóny stal jednou z největších opor, byl 
Tomáš Babák. Svou premiéru v extralize si v posledním duelu s Kopřivnicí odbyl rovněž 
gólman David Machalický. Celek jičínského Ronalu se v průběhu sezóny pohyboval 

Extraligový „A“ tým před soutěžním ročníkem 2010 - 2011
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kolem sedmé příčky a téměř až do posledních kol bojoval o to, aby proklouznul do první 
poloviny tabulky. To se však nakonec nepodařilo, když Jičínští, jako již několikrát v minu-
losti, doplatili na bodové ztráty ze hřišť soupeřů, kteří byli až za naším celkem. Přesto 
házenkáři HBC Ronal Jičín v základní části nezklamali, především některé domácí bitvy 
přinesly jičínským příznivcům úchvatný sportovní zážitek. Jmenujme vysokou výhru 
nad Zubřím v poměru 27:19, skalpy Talentu Plzeň či Cementu Hranice nebo premiérový 
bod vydolovaný z horké půdy v Karviné, který Jičínští potvrdili i v domácím duelu. Po 
základní skupině měli naši házenkáři na kontě 22 bodů, do bojů v nadstavbové skupině 
o konečné 7. - 12. místo, kde se počítaly výsledky pouze mezi týmy dané skupiny, si 
však přinesli pouze 14 bodů. V zápasech o konečné umístění potvrzovali naši házenkáři 
své postavení z průběhu soutěžního ročníku. V deseti zápasech nadstavby získali Jičínští 
15 bodů, když udrželi stoprocentní bodovou úspěšnost z domácí palubovky a ze hřišť 
soupeřů přivezli bodů pět. Se svými soupeři tedy nakonec vybojovali z možných čtyři-
ceti plných 29 
bodů a po zásluze 
skončili na sedmé 
příčce extraligové 
soutěže. Tím 
Jičínští obhájili 
umístění z loňské 
sezóny a přestože 
tajně doufali 
v postup mezi 
nejlepších šest 
týmů, lze soutěžní 
ročník 2010/2011 
h o d n o t i t 
poměrně pozi-
tivně. Největším 
přínosem bylo 
další zabudová-
vání mladých 
t a l e n t o v a n ý c h 
odchovanců, do 
svého zranění byl velmi platným hráčem Vocásek, své kvality potvrzoval rovněž Zeman, 
nad očekávání dobře si vedl T. Babák. Ten začal sezónu ještě v necelých sedmnácti letech  
a hned ve svém premiérovém extraligovém ročníku se stal se 146 trefami nejlepším střelcem 
Jičína. Své pevné místo v základním kádru si vybudoval nadějný pivot Kolomazník, další 
starty si připsali gólman M. Podzimek a křídelník Chyba. Jičínští extraligoví házenkáři 
se tak znovu postarali o výbornou propagaci a reklamu svého klubu, partnerů, ale i města 
Jičín. Vždyť v sezóně se náš celek objevil hned čtyřikrát v přímém televizním přenosu 
sportovní stanice ČT 4 Sport.   

Martin Bareš zakončuje z pivota v zápase s Karvinou (28:28), 19. 2. 2011
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MUŽI „B“ - I. LIGA

Rezerva mužů hájila barvy Jičína pod vedením Miloslava Kůty a Petra Kynčla počtvrté 
v řadě ve druhé nejvyšší soutěži. Vzhledem k tomu, že dle nového ustanovení Českého 
svazu házené měly po sezóně sestupovat hned čtyři týmy, bylo jasné, že prioritním 
cílem je udržení prvoligové příslušnosti. Podzimní část sezóny Jičínským příliš nevyšla, 
naši házenkáři tentokrát nevyužili stoprocentně domácího prostředí a ztráty z jičínské 
palubovky se logicky promítly i do postavení po první polovině soutěže. Prvoligové 
rezervě patřila desátá příčka a bylo jasné, že jarní boje budou pro naše házenkáře 
nesmírně náročné. Přestože zimní přípravné období nebylo vzhledem k častým absencím 
hráčů ať už ze zdravotních, případně studijních či pracovních povinností zdaleka ideální, 
do odvetných bojů vstoupili Jičínští více než dobře. Hned v prvním kole zvítězili naši 
hráči nečekaně na půdě ambiciózního celku TJ JM Chodov a tento úspěch Jičínské hodně 
„nakopnul“. Přišla desetigólová domácí výhra nad tradičním rivalem z Náchoda a náš celek 
se vzhledem k velké vyrovnanosti tabulky vyhoupl do jejich středních pater. Jičínský tým 
se herně zkonsolidoval, zejména v domácím prostředí předváděli naši házenkáři výborné 
výkony a s přibývajícími zápasy se stále blížili jistotě záchrany. Samozřejmě bylo znát, 
že především v duelech na domácí palubovce se objevovali hráči, kteří již sbírali cenné 
zkušenosti v extraligovém „áčku“. Předsezónní cíl se nakonec podařilo nejen splnit, ale 
díky již zmiňované velké vyrovnanosti soutěže dokonce předčít. Prvoligová rezerva se 
zásluhou výborné jarní stíhací jízdy vyhoupla až na páté místo tabulky a zaznamenala tak 
nejlepší umístění „B“ týmu v historii klubu. 

STARŠÍ DOROST - I. LIGA  

Jičínští starší dorostenci zahajovali sezónu 2010-2011 pod vedením trenérů Petra 
Babáka a Miloslava Kůty a vedoucího mužstva Karla Machalického s cílem pokusit 
se obhájil loňský premiérový triumf této věkové kategorie. V jičínském celku se sešla 
řada dorosteneckých reprezentantů, v jednom týmu vedle sebe nastupovali loňští mistři 
republiky obou dorosteneckých týmů. Cestu za obhajobou mistrovského titulu ale 
našemu celku komplikovala zranění klíčových hráčů. Prakticky v průběhu celé letošní 
sezóny neodehráli starší dorostenci Jičína jediné utkání v nejsilnější sestavě. Do bojů 
vůbec nezasáhli dlouhodobě chybějící Kužílek a Klickanič, několik podzimních duelů 
neodehrál po operaci kolena se zotavující tahoun Jičínských Zeman. Poté, co se do hry 
zapojil, skončila naopak sezóna pro dalšího dorosteneckého reprezentanta Vocáska. 
Absencím se nevyhnul ani nejlepší střelec týmu T. Babák či pivot Drbohlav. I přesto 
dokázali jičínští starší dorostenci proplouvat sezónou téměř bez zakolísání, v podzimních 
duelech neztratili ani bod a přes zimní přestávku se vyhřívali na výsluní prvoligové 
soutěže. Pro jarní část se Jičínští posílili o Jana Josefa ml., jenž měl nelehký úkol zacelit 
mezeru po zraněném Vocáskovi. Tento tah Jičínským vyšel, naši házenkáři podávali i 
v jarních odvetách soustředěné vyrovnané výkony a s každým kolem se blížili konečnému 
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triumfu. Nesmírně důležitý zápas 15. kola na palubovce největšího konkurenta z Karviné 
skončil divokou remízou 39:39, která dávala Jičínským velkou naději na splnění cíle. To 
se také podařilo, zmiňovaná remíza byla jedinou ztrátou starších dorostenců Jičína v celé 
sezóně a naši házenkáři se tak podruhé v řadě mohli radovat ze zisku titulu Mistr České 
republiky. O síle jičínských starších dorostenců svědčil i fakt, že za poslední dvě sezóny 
ztratili pouhé dva body za nerozhodné výsledky.      

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA 

Mladší dorostenci zahájili soutěžní ročník 2010-2011 za trenérského dozoru triumvirátu 
Jaroslav Šolc, Aleš Babák a Ondřej Horyna také jako obhájci mistrovského titulu 
z předešlé sezóny. Prakticky všichni hráči základního kádru však přešli před novým 
soutěžním ročníkem do staršího dorostu, očekával se tedy spíš boj ve středních patrech 
tabulky. Vzhledem k tomu, že vedení Českého svazu házené se rozhodlo vytvořit od sezóny 
2011-2012 celorepublikovou soutěž mladšího dorostu, bylo cílem Jičínských skončit do 
šestého místa a tím si právo v nově vzniklé soutěži zajistit. Po několika úvodních kolech, 
které tým logicky potřeboval na sehrání, se Jičínští postupně zlepšovali a trochu nečekaně 
se drželi na předních místech tabulky. Podzimní část zakončili na druhé příčce za Duklou 
Praha. Do jarních odvet vstupovali naši házenkáři s cílem druhé místo alespoň uhájit, což 
by znamenalo boj o bronzové medaile s druhým celkem moravské skupiny první ligy. 
Jičínští nakonec skutečně obsadili druhou příčku a pohárovým systémem doma venku se 
poprali o čtvrtý cenný kov v řadě. Soupeřem jim byl velmi silný celek KH Kopřivnice. 
Naši chlapci nezvládli úvodní domácí duel, ve kterém propadli především po psychické 
stránce a zaslouženě podlehli 23:34. V kopřivnické odvetě podali Jičínští mnohem 
odvážnější výkon, svému soupeři byli naprosto vyrovnaným protivníkem, přesto odešli 
poraženi i v tomto duelu. Domácí se tak po výhře 29:24 radovali z bronzových medailí, 
na mladší dorostence zbyla nelichotivá čtvrtá příčka. I ta však byla považována za 
výrazný úspěch, Jičínští opět ukázali svou sílu, sehráli řadu podařených utkání a znovu 
potvrdili, že patří mezi nejlepší dorostenecké celky v republice.   

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR

Starší žáci jičínského Continentalu, hájící naše barvy v oblastním přeboru, vstupovali 
do soutěžního ročníku 2010-2011 s cílem vylepšit loňskou nelichotivou pátou příčku.  
Oproti předchozí sezóně došlo ke stabilizaci hráčského kádru, trenéři Jaroslav Petr  
a Luboš Rychna tak mohli vzhlížet k mistrovským bojům s větším optimismem. 
Očekávání se dařila naplnit od úvodních kol oblastního přeboru. Naši mladí házenkáři 
podávali v podzimní části poměrně vyrovnané výkony a své soupeře přehrávali. Vrcholem 
první poloviny soutěže byl domácí souboj s odvěkým rivalem ze Dvora Králové n/L. 
Naši chlapci závěr vyrovnaného duelu zvládli a po výhře 27:24 přezimovali na vedoucí 
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příčce. Díky tomu si po roční odmlce vybojovali právo startu v dlouhodobé soutěži 
nejlepších českých celků, tzv. Žákovské lize. Bohužel, ve druhém kole Žákovské ligy 
nevyužili naši házenkáři výhodu domácího prostředí a trochu nešťastně vypadli. Také na 
jaře pokračovali Jičínští ve vítězném tažení oblastním přeborem a s předstihem si zajistili 
titul přeborníka oblasti. Velkým příslibem byl start některých starších žáků v několika 
ligových zápasech mladších dorostenců. Do nich se zapojili zejména brankář Petr, dále 
Hlava a Tomášek. 

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR 

Mladší žáci Jičína po loňské přetahované se Dvorem Králové a konečné druhé příčce 
oblastního přeboru vstupovali do nového ročníku s cílem tentokrát vybojovat mistrovský 
titul. Za svou misí šli naši malí házenkáři pod vedením Martina Kolomazníka a Hynka 
Ženatého hned od prvních kol. Své soupeře poráželi Jičínští většinou vysokými rozdíly 
a dali jasně najevo, že to s útokem na nejvyšší příčku myslí vážně. Ve vítězném duchu 
pokračovali jičínští mladší žáci i v jarních odvetách a nakonec se naprosto zaslouženě 
mohli radovat, podobně jako jejich starší kolegové, z přebornického titulu. Úspěšnou 
sezónu podtrhli mladší žáci Jičína na tradičním domácím turnaji Continental Cup 2011, 
kde v silné konkurenci nenašli přemožitele a třídenní klání ovládli. 

MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR 

V kategorii minižáků došlo před pěti lety ke změně a vedení Českého svazu házené 
rozhodlo přejít k házené 4+1. Ta se hraje na zmenšeném prostoru na šířku házenkářského 
hřiště se zjednodušenými pravidly, současně tak probíhají dvě utkání. Hlavní snahou 
je zapojit jednotlivé aktéry zápasu mnohem více, hráči by měli být častěji v kontaktu 
s míčem, naučit se uvolnit bez míče do vhodnější střelecké pozice atd. V neposlední řadě 
je cílem dostat házenou do škol, k čemuž by mělo pomoci nejen menší hřiště, ale také 
jednodušší pravidla, která by měli zvládnout i učitelé tělesné výchovy bez ohledu na to, 
že se nejedná o trenéry házené. U této nejmenší kategorie se nevedou zápisy o utkání, 
oblastní přebor se hraje turnajovým způsobem, přičemž každý turnaj by měl být doplněn 
o dovednostní soutěže. Ve východočeském oblastním přeboru se však kromě miniházené 
4+1 hrají pro zpestření také turnaje klasické šestkové házené. Zde stojí za zmínku uvést 
další úspěch mládežnické házené, minižáci vyhráli v červnu loňského roku velký turnaj 
v Liberci, který je označován jako neoficiální mistrovství České republiky a obhájili 
tím triumf z předešlého roku. Trenéry nejmenší věkové kategorie jsou Marek Ženatý, 
Jiří Krček a Martin Schoř. Nesmíme zapomenout zmínit pokračující činnost nejmenších 
adeptů házené v tzv. Talenťáčku. Zde se prvním házenkářským krůčkům učí převážně 
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chlapci, ale i dívky, předškolního věku. Výjimkou nejsou ani čtyřletí „špunti“. Velké 
poděkování za vedení nejmenšího potěru patří Katce Krčkové a Lence Tůmové.

SEZÓNA 2011 – 2012

MUŽI „A“ -  EXTRALIGA 
 
Extraligoví házenkáři vstupovali do nového soutěžního ročníku s cílem vylepšit loňskou 
sedmou příčku a postoupit do skupiny, která bude bojovat o medailové příčky. Před 
svěřenci trenérů Petra Babáka a Jana Josefa a vedoucího týmu Petra Kynčla však stál 
nelehký úkol, neboť na účast v elitní šestce si činilo nárok minimálně devět týmů. 
Z pohledu hráčského kádru Jičínské opustil zkušený levoruký hráč Ondřej Masák, jenž 
zamířil na zahraniční angažmá do nižší německé soutěže. Přání nepokračovat v jičín-
ském celku projevil Jakub Kolomazník, který nakonec přestoupil do Lovosic. Naopak 
náš celek posílil na postu brankáře, neboť po roční pauze se rozhodl pro návrat na 
palubovky Lukáš Kurial, bývalý gólman pražské Dukly a Plzně. Dalším hráčem, jenž 
posílil házenkáře Jičína, byl pivot Daniel Kriso, který se po několika letech vrátil do 
mateřského klubu. Mezi posílení kádru lze zařadit také opětovný návrat Radka Krále 
po půlročním pracovním vytížení v Německu. Jičínští trenéři měli k dispozici mladou 
kostru týmu, vždyť prakticky základními kameny se stali mladíci Tomáš Babák, Jan 
Vocásek a Tomáš Zeman, svůj první extraligový duel odehrál také Matěj Svoboda. 
Celek jičínského Ronalu se v průběhu sezóny pohyboval v popředí tabulky, přesněji 
kolem třetího čtvrtého místa. Naši házenkáři dokázali vítězit i na palubovkách soupeřů,  
nejcennějším skalpem byl jistě dvoubodový zisk z horké lovosické palubovky. Ovšem 
naprosto vyrovnané duely sehráli Jičínští také v Karviné, Zubří a na hřišti Dukly Praha, 

Mikulášská nadílka pro naše nejmenší házenkáře, 6. 12. 2010
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kde o zisk bodu 
přišli až těsně 
před závěrečným 
klaksonem. Na 
domácí palu-
bovce byl náš 
celek hodně 
úspěšný, jedinou 
porážku utrpěli 
Jičínští pouze 
s Duklou Praha 
a to opět brankou 
z posledních 
vteřin zápasu. I 
přesto zakončili 
naši házenkáři 
základní část na 
výborné čtvrté 

příčce s odstupem 
sedmi bodů za třetí Karvinou. Bohužel, hned v prvním duelu nadstavby podlehli Jičínští 
v Karviné 35:30 a tajný sen v podobě boje o třetí příčku se vzdálil. V dalších duelech 
zvítězili hráči Jičína v Přerově a doma remizovali s Lovosicemi. Následně utrpěli 
vysokou porážku 24:34 na palubovce pražské Dukly. V tabulce tak byli čtvrtí s odstupem 
sedmi bodů na třetí Karvinou a se stejným bodovým ziskem jako páté Lovosice. Cíl 

Rychlý brejk v utkání s Frýdkem-Místkem (27:27)
proměňuje Michal Kraus, 15. 10. 2011

Prvoligové „béčko“ mužů v sezóně 2011 - 2012
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do závěrečných šesti kol byl jednoznačný, uhájit aktuální postavení v tabulce a tím 
vylepšit dosavadní historické umístění v nejvyšší soutěži, kterým byla v letech 2006, 
2007 a 2008 pátá místa. To se nakonec nepodařilo, naši házenkáři v boji o čtvrtou příčku 
zaostali za Lovosicemi a historickou pátou příčku „pouze“ zopakovali. Přesto lze sezónu 
hodnotit velmi pozitivně. Tým celkově omladil, přičemž právě „bažanti“ se ukázali 
správnými tahouny. Pozadu nezůstávali ani ostatní hráči, všichni přispěli velkým dílem 
k nádherným sportovním bitvám a zážitkům, které často viděla zaplněná jičínská spor-
tovní hala.  Jičínští extraligoví házenkáři se tak znovu postarali o výbornou propagaci a 
reklamu svého klubu, partnerů, ale i města Jičín. V sezóně 2011/2012 se náš celek objevil 
několikrát v přímém televizním přenosu sportovní stanice ČT 4 Sport.   

Na zopakování historického umístění v extralize z let 2006 - 2008 (5. místo) měli podíl: 
Jan Barák, Lukáš Kurial, Martin Podzimek, Filip Veverka - Aleš Babák, Tomáš Babák, 
Michal Babák, Martin Bareš, Jiří Drbohlav, Jiří Groh, Jakub Hošic, František Chyba, 
David Kořínek, Radek Král, Michal Kraus, Daniel Kriso, Michal Kvasnička, Martin 
Lepieš, Michal Naimann, Lukáš Rychna, Matěj Svoboda, Jan Vocásek, Tomáš Zeman
 

MUŽI „B“ - I. LIGA 
Prvoligová rezerva mužů pokračovala ve svém účinkování ve druhé nejvyšší soutěži pod 
dohledem trenérské dvojice Miloslav Kůta a Ondřej Horyna. Vzhledem ke skutečnosti, 
že ze soutěže by mohla spadnout až čtveřice týmů, bylo prioritou vyhnout se nervydrása-
jícím bojům a zachování prvoligové příslušnosti. Podzimní část sezóny vyšla Jičínským 
nad očekávání dobře. V prvním kole sice přišla vysoká porážka v Litovli, ovšem v dalších 
deseti kolech ztratili Jičínští pouze čtyři body za jednu porážku a dva nerozhodné výsledky, 
které přinesly našemu 
týmu přezimování na 
vedoucí příčce společně 
s celkem Chodova.  
V jarních zápasech se 
Jičínským dařilo o trochu 
méně, když vedoucí 
příčku přenechali býva-
lému extraligovému 
celku TJ Bystřice pod 
Hostýnem. Dvanáct 
jarních bodů zařadilo naši 
prvoligovou zálohu na 
vynikající druhou příčku, 
která znamenala histo-
ricky nejlepší umístění ve 
druhé nejvyšší soutěži.   

Individuální prosazení Tomáše Babáka proti Talentu Plzeň 
(26:26), 27. 10. 2011
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MUŽI „C“ - OBLASTNÍ PŘEBOR

Po dlouhých letech se v oblastním přeboru bývalého východočeského kraje objevil 
jičínský tým. Nebylo to zásluhou ústupu slávy házené v Jičíně a postupným sestupem 
rezervy mužů až do nejnižší soutěže, naopak. Některým hráčům, kteří psali historii 
jičínské házené především v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, začal 
chybět aktivní pohyb a zdravá soutěživost mistrovských utkání. Slovo dalo slovo a do 
oblastního přeboru byl přihlášen „C“ tým HBC Jičín. Do podzimních bojů tak vyběhli 
např. Petr Kynčl, Petr Babák, Martin Kolomazník, Luboš Rychna, Pavel Michálek, Roman 
Jandera, Martin Schoř a řada dalších. Že ani po několikaleté pauze jičínští odchovanci 
házenou nezapomněli, ukázali v samotných zápasech. Ze šesti podzimních utkání 
vydolovalo naše „céčko“ sedm bodů, přičemž pouze v jednom případě hrálo na domácí 
palubovce. Vstup do jarních duelů se Jičínským vydařil, když porazili Železný Brod 28:22  
a „B“ tým Náchoda 27:25. Po osmi odehraných kolech tak patřilo jičínskému týmu druhé 
místo se ziskem jedenácti bodů a pouze jednobodovým mankem na vedoucí Náchod. Ten 
už vedení v soutěži nepustil, Jičínští skončili druzí.    

STARŠÍ DOROST - I. LIGA  

Jičínští starší dorostenci vstupovali do sezóny 2011-2012 pod vedením trenérů Petra 
Babáka a Miloslava Kůty a vedoucího mužstva Karla Machalického s cílem bojovat o 
medailové příčky, případně se pokusit završit hattrick v podobě tří po sobě následujících 
mistrovských titulů. Bylo jasné, že úkol to nebude vůbec jednoduchý, vždyť z úspěšného 
kádru loňských mistrů republiky odešli do seniorské kategorie mimo jiné Jan Vocásek, 
Tomáš Zeman a Jan Josef ml., všechno juniorští reprezentanti. Hned v prvních třech 
kolech byli Jičínští po více než dvou letech dvakrát poraženi, těsné porážky jim připravili 
házenkáři pražské Dukly a Talentu Plzeň. Z pomalejšího rozjezdu se ale naši házenkáři 
oklepali až nečekaně snadno a ve zbývajících duelech podzimu naplno bodovali. Zvláště 
cenná byla výhra v Zubří. Po první polovině soutěže se na výsluní tísnily hned čtyři 
týmy se ziskem osmnácti bodů, Dukla Praha, Zubří, Plzeň a Jičín. V jarních odvetách 
naši házenkáři podlehli v Karviné a Frýdku-Místku, naopak doma porazili Duklu Praha 
a Plzeň. Protože také ostatní celky ztrácely, boj o medaile byl stále otevřený. Závěr 
soutěžního ročníku zvládli Jičínští bez zaváhání, v posledních čtyřech zápasech si připsali 
osm bodů a v konečném účtování obsadili skvělé druhé místo za vítěznou Duklou Praha. 
Dominik Čurda se navíc stal třetím nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. 

MLADŠÍ DOROST - I. LIGA 

Mladší dorostenci zahájili soutěžní ročník 2011-2012 za dozoru trenérů Jaroslava Šolce, 
Aleše Babáka a Ondřeje Horyny. V této kategorii došlo po skončení loňské sezóny ke 
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sloučení jednotlivých skupin, poprvé tak proti sobě stálo šest nejlepších týmů z Čech a 
Moravy. Vzhledem k této skutečnosti a také z důvodu nového složení týmu, který oproti 
předchozí sezóně výrazně oslabil přechodem většiny hráčů do staršího dorostu, byly cíle 
Jičínských hodně přízemní. Hlavním úkolem v nové soutěži byla záchrana prvoligové 
příslušnosti a především získávání cenných zkušeností do dalšího ročníku. Podzimní 
část ukázala, že spojením obou skupin šla kvalita nejvyšší soutěže nahoru. Mladší 
dorostenci zahájili sezónu nečekanou výhrou na palubovce Dukly Praha, následně doma 
přehráli Náchod a po dvou kolech měli plný počet čtyř bodů. Ve zbývajících zápasech 
ale převládaly porážky, Jičínští zakončili podzim se ziskem osmi bodů na deváté 
příčce. V jarních odvetách šla forma našeho celku nahoru, o čemž svědčily nejen výhry 
s přibližně stejně kvalitními týmy, ale také statečné výkony a vyrovnané duely s celky 
na medailových příčkách, např. prohra v Karviné o jediný gól. Jičínští zvládli slušně i 
závěr sezóny a se ziskem devatenácti bodů skončili na osmé příčce. Ta byla vzhledem ke 
sloučení soutěží považována za velmi solidní. Nejlepším střelcem první ligy se stal hráč 
jičínského celku Tomáš Tomeš.     

STARŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR 

Starší žáci se v ročníku 2010/2011 stali oblastními přeborníky soutěže. Do ročníku 
2011/2012 nastoupili bez odcházejících hráčů Coufala, Petra, Hlavy a Mílka, kteří se 
posunuli do kategorie mladšího dorostu. V podzimní části soutěže podávali většinou 
vyrovnané výkony a obsadili první místo před házenkáři Dvora Králové, čímž si zajistili 
postup do Žákovské ligy. V dlouhodobé soutěži, Žákovské lize, se dostali až do pátého kola  
a tím se starší žáci jičínského Continentalu probojovali mezi deset nejlepších týmů z celé 
republiky. V jarní části oblastního přeboru podávali, podobně jako na podzim, solidní 
výkony. Svěřenci trenérů Jardy Petra a Luboše Rychny nakonec uspěli a získali další 
přebornický titul.

MLADŠÍ ŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR 

V kategorii mladších žáků patřil jičínský Continental v posledních letech mezi elitu 
oblastního přeboru. Nad dalšími házenkářskými kroky svých svěřenců dohlíželi trenéři 
Martin Kolomazník, Hynek Ženatý a Jaromír Sobotka. Posledně jmenovaný posílil 
trenérskou dvojici na začátku sezóny, když se po letech vrátil k házené. Mladší žáci 
Jičína po loňském vítězství v oblastním přeboru chtěli navázat na výtečné výsledky a 
získat znovu mistrovský titul. Za svým cílem šli naši mladí házenkáři hned od prvních 
kol soutěže. Soupeře poráželi s lehkostí většinou  vysokými rozdíly a dali jasně najevo, 
že boj o titul myslí absolutně vážně. Na vítězné vlně pokračovali Jičínští i v jarních 
kolech a nakonec se zaslouženě radovali z vítězství. I v této kategorii rostlo mnoho 
talentovaných hráčů, kteří již naskakovali i za  starší žáky.
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MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR 

Naši minižáci si vedli v sezóně 2011/2012 výborně. Prohráli pouze jediný zápas a pod 
vedením trenérů Marka Ženatého, Jiřího Krčka, Martina Schoře, Tomáše Podzimka 
a Káji Líkařové suverénně dokráčeli k vítězství v oblastním přeboru. Posledním 
vystoupením minižáků jičínského Continentalu v této sezóně byla jejich tradiční účast na 
neoficiálním mistrovství České republiky v Liberci. Naši chlapci prošli výborně základní 
i nadstavbovou skupinou a vybojovali si tak právo startu v semifinále. Bohužel, v něm 
podlehli Lovosicím 7:11 a čekal je zápas o bronz. V souboji s pražskou Duklou Jičínští 
příkladně bojovali, ovšem na vítězství to nestačilo. Nejtěsnější porážka 7:8 znamenala 
umístění těsně pod stupni vítězů. Výkony Jičínských však byly zcela určitě příslibem do 
budoucna.

JIČÍNSKÁ ŠKOLNÍ LIGA MINIHÁZENÉ 4+1 

O tom, že jičínští házenkáři chtěli pokračovat v nastoleném trendu výborné práce 
s mládeží svědčil nový projekt, který započali v září 2008. Jedná se o Jičínskou školní 
ligu miniházené 4+1, tedy projekt, na němž spolupracují házenkáři se základními 
školami z Jičína a blízkého okolí. Hlavním cílem je umožnit žákům základních škol, 
především nižších ročníků, vyzkoušet si základy kolektivní míčové hry, která je v Jičíně 

Talenťáček, prosinec 2011
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v posledních letech velmi úspěšná. Své dovednosti pak mohou poměřit při několika 
turnajích, které je v průběhu daného školního roku čekají. Nesporný přínos je také pro 
učitele tělesné výchovy, jež mohou nabídnout svým žákům širší okruh sportovního vyžití. 
Hra není určena pouze aktivním hráčům, naopak, zapojují se děti bez rozdílu pohlaví a 
věku na hřištích a tělocvičnách všech možných rozměrů. Hlavní výhodou miniházené 
4+1 je prostorová nenáročnost, menší počet hráčů  a zjednodušená pravidla. Právě díky 
menšímu počtu hráčů se do hry zapojují malí sportovci mnohem aktivněji, odpadá tak 
problém, kdy se při kolektivních míčových hrách řada dětí do sportování vůbec nezapojí.

Na začátku celého projektu, tedy v září a říjnu 2008, uskutečnili házenkáři  
v základních školách, které se do něj aktivně zapojily, ukázkové hodiny a darovali jim 
míče pro miniházenou. Učitelé navíc obdrželi výborně zpracované materiály, v nichž 
jsou obsaženy „zásobníky 
cvičení“ s míčem i bez. 
Ty mohou aplikovat 
prakticky při všech 
hodinách tělesné výchovy 
bez rozdílu, jaké míčové 
hře se v dané hodině chtějí 
více věnovat. Ostatně 
s běháním, chytáním 
a házením přijdou do 
kontaktu všechny děti. 
Ohlasy učitelů byly velmi 
pozitivní, stejně tak žáci 

Turnaj Jičínské školní ligy miniházené 4+1, 11. 6. 2009

Pohádková házená, Husova ulice 9. 9. 2009
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působili při ukázkových hodinách hodně „živě“ a všichni se již těšili na první turnaj 
Jičínské školní ligy miniházené 4+1 (JŠLM 4+1), který pro ně házenkáři připravili na  
5. prosince 2008.  

Do 1. ročníku JŠLM 4+1 se zapojily čtyři základní školy, jednalo se o jičínské ZŠ 
Husova, ZŠ Poděbradova a ZŠ Železnická a základní školou Valdice. V následujících 
dvou ročnících přibyly základní školy Veliš (Bodlák a Pampeliška) a ZŠ Hořice  
(Na Daliborce). Ve školním roce 2011/2012 se do projektu zapojila ještě základní škola 
z Nové Paky, celkem se tedy jednotlivých turnajů účastnily tři „základky“ z Jičína a 
čtyři mimojičínské. Na palubovce sportovního areálu se v průběhu jednoho turnaje 
představí okolo stovky malých sportovců. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že poslední, 
červnový turnaj daného školního roku, je pořádán na venkovním házenkářském hřišti  
„V Lipách“ a mimo samotného sportovního klání čeká na všechny aktéry občerstvení 
v podobě grilovaných klobás a nealko nápojů. Touto cestou chtějí jičínští házenkáři 
ocenit bojovné výkony sportovců, ale také poděkovat všem učitelkám a ředitelům škol, 
kteří jsou svým vstřícným postojem nesmírně důležitou součástí Jičínské školní ligy 
miniházené 4+1.  

TRÉNINKOVÉ KEMPY MLÁDEŽNICKÝCH TÝMŮ

Nedílnou součástí letního přípravného období mládežnických týmů Jičína se v posledních 
více než deseti letech staly pravidelné tréninkové kempy. Soustředění se konala většinou 
v pěkném prostředí rekreačního střediska Na Homoli, v posledních letech potom dostávalo 
přednost rekreační zařízení Eden v těsném sousedství turisticky stále vyhledávaných 

Kemp mládežnických týmů, Homole 7. 8. 2010
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jinolických rybníků. Kempů mladých házenkářů se v rozmezí posledního desetiletí 
každoročně účastnilo sedmdesát až sto sportovců ze všech věkových mládežnických 
kategorií pod vedením deseti až patnácti trenérů a funkcionářů klubu.

V tréninkových jednotkách byl kladen důraz především na zvyšování fyzické 
kondice, a tak všichni házenkáři dokonale poznávali lesy v okolí rekreačních středisek, ale  
i Hlásné Lhoty a dalších sousedících obcí. Pamatováno však bylo také na zdokonalování 
základních házenkářských dovedností. Hráči dorosteneckých celků navíc využívali  
i venkovní házenkářské hřiště či sportovní halu v Jičíně, přičemž k přepravě používali 
kola. 

Kromě samotného trénování byl pro všechny zúčastněné vždy připraven pestrý  
a zajímavý program s celou řadou různých soutěží a her (např. turnaj v kopané, házené, 
běh do vrchu, cross v lese, různé štafetové běhy, hry ve venkovním bazénu atd.)  
o hodnotné ceny v podobě sladkostí  a suvenýrů věnovaných sponzory házenkářského 
klubu. Samozřejmě nechyběly ani toužebně očekávané noční stezky odvahy a závěrečné 
„táboráky“.  Pro všechny trenéry a další funkcionáře klubu podílejících se na přípravě  
a organizaci  bylo jistě příjemnou odměnou, že se podařilo naplnit jeden ze základních 
cílů tréninkových kempů. Tím byla snaha zapojit do spolupráce hráče všech věkových 
skupin s důrazem na pomoc starších házenkářů těm mladším. Vždyť vzájemné poznání 
hráčů jednotlivých kategorií později usnadňovalo hráčské přesuny mezi kategoriemi.   

O tom, že házenkářské kempy mládežnických týmů jičínského klubu měly svůj význam 
a v letním přípravném období splnily svůj smysl, svědčí výsledky našich nadějí 
v uplynulém desetiletí. 

Trenéři na kempu mládeže, Homole 7. 8. 2010



70 let házené v Jičíně

108

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚSPĚCHŮ 
LET 2002 - 2012 V TABULKÁCH

Mistrovství ČR mladších žáků, Jičín 14. - 16. 6. 2002

  1. HBC Continental Jičín 8 8 0 0 132 : 55 16
2. HC Baník Karviná 8 7 0 1 125 : 70 14
3. HK Slavia VŠ Plzeň 8 6 0 2 104 : 86 12
4. HC Novesta Zlín 8 5 0 3 101 : 106 10
5. Lokomotiva Česká Lípa 8 4 0 4 82 : 92 8
6. Sokol Nové Veselí 8 3 0 5 117 : 114 6
7. HC Dukla Praha 8 2 0 6 107 : 102 4
8. Jiskra Třeboň 8 1 0 7 93 : 137 2
9. SC Wirsbo Praha 8 0 0 8 55 : 154 0

Mistrovství ČR minižáků, Liberec 21. - 23. 6. 2002

  1. AGS HBC Jičín „A“  11. AGS HBC Jičín „B“  
  2. SSK Vítkovice   12. HC TJ Náchod
  3. Sokol Písek   13. Loko Liberec „A“
  4. HK Lovosice   14. Wendy Mělník
  5. Sokol Vršovice   15. Loko Liberec „B“
  6. SK Velká Bystřice  16. Chemopetrol Litvínov
  7. Dukla Praha   17. AŠ Mladá Boleslav
  8. Loko Louny   18. Loko Plzeň
  9. Sokol Nové Veselí  19. ČZ Strakonice
10. 1. HK Dvůr Králové n/L  20. Loko Vršovice

3. liga mužů 2003 - 2004

1. ELP Jablonec n/N 20 17 1 2 471 : 359 35
2. Jiskra Mimoň  20 14 2 4 444 : 398 30
3. C.S. Cargo HBC Jičín „B“ 20 13 1 6 452 : 387 27
4. TJ JM Chodov 20 7 5 8 367 : 351 19
5. Sparta Kutná Hora 20 9 1 10 420 : 404 19
6. HC Kolín 20 9 1 10 397 : 402 19
7. Kovo Ledeč n/S 20 8 2 10 379 : 435 18
8. Sokol Úvaly 20 8 1 11 419 : 438 17
9. Loko Česká Lípa 20 7 2 11 422 : 449 16

10. TJ Chem. Ústí n/L 20 4 3 13 393 : 448 11
11. AŠ Mladá Boleslav 20 3 3 14 350 : 443 9
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Mistrovství ČR mladších žáků, Náchod 11. - 13. 6. 2004

1. HBC Continental Jičín 9 7 2 0 127 : 90 16
2. HC Baník Karviná 9 8 0 1 161 : 89 16
3. HK Lovosice 9 6 2 1 141 : 99 14
4. Sokol Nové Veselí  9 6 2 1 162 : 132 14
5. HC TJ Náchod 9 5 0 4 139 : 118 10
6. TJ Sokol Vítkovice 9 4 0 5 134 : 124 8
7. Sokol Písek 9 2 0 7 116 : 165 4
8. AŠ Mladá Boleslav 9 1 1 7 119 : 163 3
9. SSK Talent 90 Plzeň 9 1 1 7 87 : 164 3

1. liga mužů 2004 - 2005

  1.   C.S. Cargo HBC Jičín    7.   Loko Plzeň
  2.   KH Kopřivnice     8.   HC TJ Náchod
  3.   HK Lovosice     9.   1. HK Dvůr Králové n/L
  4.   Jiskra Třeboň   10.   Sokol Sokolnice
  5.   Fatra Napajedla   11.   Tatran Litovel
  6.   HC Sokol Přerov   12.   Sokol Vítkovice
  
  

  

Zástupce „A“ týmu mužů přijal po vítězství v 1. lize na jičínské radnici starosta Ing. Martin Puš, 
červen 2005
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Mistrovství ČR mladšího dorostu, Jičín 14. - 15. 5. 2005
 

  1. HC Baník Karviná 3 3 0 0 97 : 62 6
2. HBC Continental Jičín 3 2 0 1 62 : 61 4
3. HC Gumárny Zubří 3 1 0 2 79 : 79 2
4. HK Lovochemie Lovosice 3 0 0 3 56 : 92 0

Extraliga mužů po základní části 2005 - 2006

1. HC Baník Karviná 22 21 0 1 682 : 508 42
2. HC Gumárny Zubří 22 16 1 5 672 : 538 33
3. HC Dukla Praha 22 14 1 7 602 : 520 29
4. HK Město Lovosice 22 14 0 8 648 : 574 28
5. C.S. Cargo HBC Jičín 22 13 1 8 552 : 482 27
6. Cement Hranice 22 12 1 9 619 : 603 25
7. Jiskra Třeboň 22 10 2 10 519 : 556 22
8. KH Kopřivnice 22 10 0 12 571 : 557 20
9. SKP Frýdek-Místek 22 8 0 14 525 : 620 16

10. Loko Plzeň 22 6 0 16 524 : 608 12
11. Fatra Napajedla 22 3 1 18 485 : 659 7
12. Házená Brno 22 1 1 20 517 : 691 3

Extraligoví muži v soutěžním ročníku 2005 - 2006 
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2. liga mužů 2006 - 2007

1. HBC Ronal Jičín „B“ 22 18 2 2 609 : 494 38
2. Sokol Bělá p/B  22 19 0 3 685 : 590 38
3. HC Dukla Praha SCM 22 16 1 5 657 : 527 33
4. TJ JM Chodov 22 13 2 7 579 : 512 28
5. ELP Jablonec n/N 22 12 3 7 554 : 499 27
6. Jiskra Mimoň 22 10 0 12 560 : 538 20
7. HC SKP Pardubice 22 7 2 13 578 : 601 16
8. Lokomotiva Louny 22 7 2 13 564 : 608 16
9. Jiskra Zruč n/S 22 5 4 13 438 : 577 14

10. TJ Chem. Ústí n/L 22 6 1 15 569 : 651 13
11. Jiskra Havlíčkův Brod 22 5 3 14 586 : 648 13
12. Slavia Hradec Králové 22 3 2 17 483 : 617 8

Proskok Aleše Babáka v domácím utkání se Zubřím (23:21), 
20. 11. 2005

Na obranu pražského Chodova vyzrál v zápase první ligy 
Vít Šebek
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Mistrovství ČR starších žáků, Karviná 9. - 10. 6. 2007

  1. HBC Continental Jičín 5 4 0 1 122 : 89 8
2. HC Baník Karviná 5 4 0 1 120 : 102 8
3. HC Dukla Praha 5 3 1 1 120 : 117 7
4. HC Plzeň 5 2 1 2 116 : 108 5
5. SSK Talent 90 Plzeň 5 1 0 4 89 : 120 2
6. HC Zlín 5 0 0 5 76 : 107 0

Mistrovství ČR starších žáků, Plzeň 7. - 8. 6. 2008

  1. HBC Continental Jičín 5 4 0 1 110 : 90 8
2. SSK Talent 90 Plzeň 5 3 1 1 106 : 85 7
3. HC Dukla Praha 5 2 2 1 94 : 95 6
4. Sokol Vršovice 5 2 1 2 96 : 105 5
5. HC Baník Karviná 5 1 0 4 90 : 110 2
6. HC Gumárny Zubří 5 1 0 4 87 : 98 2

Starší žáci jičínského Continentalu v průběhu sezóny 2006 - 2007
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Mistrovství ČR mladšího dorostu, Jičín 30. - 31. 5. 2009
 

  1. HC Baník Karviná 3 2 1 0 104 : 78 5
2. HBC Jičín 3 2 1 0 80 : 75 5
3. HBC Strakonice 1921 3 1 0 2 79 : 89 2
4. HC Gumárny Zubří 3 0 0 3 75 : 96 0

1. liga staršího dorostu 2009 - 2010

1. HBC Jičín 22 21 1 0 796 : 548 43
2. HC Baník Karviná 22 19 0 3 777 : 550 38
3. HC Gumárny Zubří 22 15 1 6 699 : 565 31
4. HC Dukla Praha 22 15 1 6 776 : 634 31
5. Lokomotiva Plzeň 22 13 1 8 691 : 611 27
6. KH Kopřivnice 22 10 1 11 645 : 629 21
7. Sokol Nové Veselí  22 10 1 11 685 : 688 21
8. Sokol Ostrava 22 8 0 14 664 : 695 16
9. Jiskra Třeboň 22 7 1 14 615 : 646 15

10. Tatran Bohunice 22 6 1 15 592 : 654 13
11. HK Město Lovosice 22 3 0 19 521 : 745 6
12. Zbrojovka Vsetín 22 1 0 21 465 : 961 2

Slavnostní nástup při mistrovství ČR mladšího dorostu v Jičíně, 31. 5. 2009
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Mistrovství ČR mladšího dorostu, Kopřivnice 29. - 30. 5. 2010

  1. HBC Jičín 3 2 1 0 81 : 66 5
2. KH Kopřivnice 3 1 1 0 92 : 92 3
3. HC Baník Karviná 3 1 0 2 86 : 87 2
4. Loko Plzeň 3 1 0 2 70 : 84 2

1. liga staršího dorostu 2010 - 2011

1. HBC Jičín 22 21 1 0 718 : 533 43
2. HC Baník Karviná 22 18 2 2 771 : 608 38
3. SSK Talent Plzeň 22 14 2 6 665 : 557 30
4. HC Gumárny Zubří 22 12 0 10 709 : 672 24
5. HC Dukla Praha 22 10 3 9 668 : 637 23
6. SKP Frýdek-Místek 22 10 3 9 554 : 545 23
7. KH Kopřivnice  22 9 0 13 614 : 626 18
8. HC TJ Náchod 22 6 3 13 537 : 624 15
9. Sokol Ostrava 22 6 2 14 533 : 635 14

10. Tatran Bohunice 22 7 0 15 589 : 693 14
11. Sokol Nové Veselí 22 6 0 16 583 : 642 12
12. Jiskra Třeboň 22 4 0 18 482 : 651 8

 

Fan klub HBC JIČÍN
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Domácí extraligové duely mužů často poutají velkou pozornost televizních kamer

Autobus přepravující jičínské házenkáře
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Počátek rekonstrukce zázemí házenkářů na venkovním hřišti, 30. listopadu 2011

Pokračující práce v průběhu rekonstrukce, 5. prosince 2011 
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Celkový pohled na krásnou novostavbu jičínských házenkářů, 9. května 2012

Na novou klubovnu jsme náležitě hrdí, 9. května 2012
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Continental Cup 13. 3. 2011

Dětský den s Continentalem 5. 6. 2008
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Kemp Jinolice

Kemp Jinolice





2012 - 2017

19 74 12 0 2  -
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SEZÓNA 2012 – 2013

MUŽI „A“ -  EXTRALIGA
 

„Áčko“ mužů se připravovalo na svou osmou extraligovou sezónu od skončení Česko 
- Slovenské interligy a tajným přáním bylo nejen vylepšit historická maxima v podobě 
pátých míst z let 2006, 2007, 2008 a 2012, ale pokusit se vystoupat až na některý 
z medailových stupínků. Realizační tým doznal změn, po odchodu Jana Josefa se poprvé 
na jičínské lavičce představilo bratrské duo Aleš a Petr Babákovi. Druhý jmenovaný 
nemohl aktivně koučovat svůj tým v průběhu mistrovských utkání, neboť byl zároveň 
manažerem Sportovního centra mládeže a předpisy Českého svazu házené souběh 
těchto rolí neumožňovaly. Vedoucím mužstva byl Petr Kynčl, lékařem MUDr. Richard 
Zachoval a fyzioterapeutkou Kateřina Jagošová. Hráčský kádr se podařilo prakticky 
udržet, z důvodů studijních a pracovních povinností přerušil kariéru pouze gólman 
Jan Barák, jenž v Jičíně působil osm let. Naopak tým posílil Lukáš Weintritt z Hranic 
a Martin Brchaň z Třeboně. Do soutěžního ročníku 2012/2013 se přihlásilo pouze 

Horní řada zleva: Petr BABÁK - trenér, MUDr. Richard ZACHOVAL - lékař, Martin BRCHAŇ, Michal 
NAIMANN, Daniel KRISO, Jan VOCÁSEK, Jakub HOŠIC, Aleš BABÁK - trenér
Střední řada zleva: Vladimír FLÉGR - prezident klubu, Radek KRÁL, Martin BAREŠ, Tomáš BABÁK, 
Jiří DRBOHLAV, Tomáš ZEMAN, Petr KYNČL - vedoucí týmu
Spodní řada zleva: Michal KRAUS, Lukáš RYCHNA, Lukáš KURIAL, David MACHALICKÝ, Filip  
VEVERKA, František CHYBA, Michal KVASNIČKA
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jedenáct týmů, systém soutěže zůstal nezměněn. Vzhledem k tomu stál před svěřenci 
trenérského triumvirátu nelehký úkol, skončit po základní části mezi lepší šestkou celků 
a tím si zajistit právo bojovat v nadstavbové skupině o medailové příčky. Házenkáři 
jičínského Ronalu vstoupili do sezóny domácí remízou s Brnem, následně zvítězili 
nejtěsnějším rozdílem na palubovce pražské Dukly, když o dvoubodovém zisku rozhodl 
osm vteřin před koncem Zeman. Ve třetím kole se Jičínští představili na horké půdě 
v Kopřivnici a jak se později ukázalo, byl to hodně důležitý zápas. Jičínští v něm přišli 
na celou podzimní část o ústřední postavy týmu, Jana Vocáska a Tomáše Zemana, kteří 
se vážně zranili. Mimo to uviděli ke konci utkání červené karty Král a za třetí vyloučení 
Bareš. Domácí minutu před koncem srovnali, ovšem hosté, podobně jako o kolo dříve 
na Dukle, urvali díky přesnému zásahu Rychny těsně před koncem oba body pro sebe. 
Hodně zdecimovaný tým čekal o dva týdny později domácí televizní duel s úřadujícím 
mistrem ze Zubří. Jičínští se ho zhostili excelentně. Od prvních minut byli jednoznačně 
lepším týmem, v polovině druhé půle vedli již 24:10, aby se nakonec radovali z dalšího 
dvoubodového zisku v poměru 29:20. Tento duel předznamenal jičínskou jízdu v dalších 
kolech základní části. Házenkáři jičínského Ronalu pokračovali i bez dvou opor 
ve výborných výkonech a pohybovali se v popředí extraligové tabulky. V posledním 
podzimním duelu si poradili s Kopřivnicí a při nestejném počtu odehraných utkání (lichý 
počet extraligových týmů) přezimovali s minimálními odstupy na nadějné čtvrté příčce. 
Generálkou na první „jarní“ střetnutí v Zubří bylo domácí semifinále Českého poháru 
s Lovosicemi (ve 3. kole Jičínští přehráli Kolín vysoko 46:16, v osmifinále si poradili 
s domácím Náchodem 36:14 a ve čtvrtfinále zvítězili v Kopřivnici 31:21). Jičínští zvládli 
tento duel znamenitě a po zasloužené výhře 30:24 postoupili poprvé v historii klubu 
do finále druhé nejprestižnější domácí soutěže. Stejně tak potěšitelný byl i návrat Tomáše 
Zemana a Jana Vocáska do jičínského celku, v barvách našeho klubu se představili po více 
než čtyřech měsících. Házenkáři Jičína se nadechli ke spanilé jízdě, která je dovedla 
až . . . Nepředbíhejme. Avizované utkání v Zubří ovládli Jičínští až nečekaně hladce, 



124

výhra 28:20 vyslala všem soupeřům z čela extraligy jasný vzkaz, Jičín bude bojovat 
o medaile. Vše zvýraznila následující šňůra čtyř excelentně sehraných zápasů, domácí 
skalp Hranic 26:19, vysoká výhra v Lovosicích 30:22, nejtěsnější vítězství ve Frýdku-
Místku 30:29 a důležitý dvoubodový zisk po výhře nad Talentem Plzeň 22:18. Poté sice 
přišel nečekaný kolaps v podobě porážky v Přerově, v posledním kole základní části se 
ale Jičínští vrátili na vítěznou vlnu a porazili Karvinou 29:26. Před nadstavbovou částí 
čítající deset hracích kol byli házenkáři Jičína na vedoucí příčce s tříbodovým náskokem 
před druhými Lovosicemi, o bod méně měly třetí Hranice. A právě tým Cementu 
Hranice byl soupeřem házenkářů jičínského Ronalu ve finále Českého poháru hraném 
pohárovým systémem doma venku. V úvodním domácím duelu měli Jičínští neustále 
k dobru mírné vedení, které narostlo až na čtyři branky, 20:16. V závěru zápasu ale hosté 
snížili na nadějných 28:27. K odvetě, která byla na programu v Hranicích v neděli 31. 
března, cestovalo jičínské hráče povzbudit na padesát fanoušků, pro které byl vypraven 
samostatný autobus. Hostující hráči drželi téměř celý první poločas těsné vedení, 
do šaten odcházeli spokojenější za stavu 10:11 v jejich prospěch. Na začátku druhé půle 
dokonce Jičínští navýšili na 10:13. Poté ale přišla vyloučení hostujících hráčů a domácí 
přesilovky využili k obratu ve vývoji skóre. Cementáři se následně dostali do obrovské 
herní pohody a nakonec se po výhře 27:22 radovali ze zisku první trofeje soutěžního 
ročníku 2012/2013. Kdo mohl tenkrát tušit, že to z pohledu obou soupeřů není konec 
celého příběhu. 
Na začátku dubna byla rozehrána nadstavbová skupina šesti nejlepších týmů České 
republiky. Jičínští měli, díky výhře po základní části, k dispozici první dva duely 
na domácí palubovce. Bylo zřejmé, že pokud v obou uspějí, jejich šance na medailový 
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zisk značně vzrostou. To se také podařilo, nejprve si poradili se Zubřím vysoko 29:19, 
o pár dnů později vydřeli výhru nad Lovosicemi v poměru 21:20. To se již domácí utkání 
odehrávala v „červeném peklu“, které diváci vytvořili na základě žádosti jičínského 
klubu a oblékali se tak do červené barvy. O týden později se ale Jičínští potřetí v sezóně 
usmažili v pekle házenkářů Hranic, kteří vybojovali trochu šťastně nejtěsnější výhru 
25:24. Následující dva týdny mohly rozhodnout, neboť do nich bylo vměstnáno hned pět 
kol nadstavby. Pro Jičínské začala náročná série nesmírně cennou a pracně vybojovanou 
výhrou nad pražskou Duklou v poměru 28:25. První polovinu nadstavby zakončili naši 
házenkáři v Plzni, kde získali rovněž cenný bod za remízu 22:22.
Poté již přišel týden, který se navždy zapsal do historie jičínské házené. V prvním utkání 
odvetných bojů se Jičínští představili v neděli 5. května na horké půdě v Zubří. Domácí 
utrpěli v dosavadních zápasech sezóny s Jičínem tři vysoké porážky a jejich cílem bylo 
alespoň jednou naše házenkáře přehrát. To se jim také zaslouženě podařilo, hosté podali 
nejhorší výkon nadstavbové části a podlehli 23:30. Již o tři dny později, ve středu 8. 
května 2013, se lámal chléb v boji o titul. Jičínští zajížděli do Lovosic, které se v případě 
dvoubodového zisku mohly zařadit na druhou příčku pouhé dva body za náš celek. Tento 
den ale patřil Jičínským a to na všech frontách. Již po úvodních minutách, které vyznívaly 
příznivě pro Jičín, se realizační tým dozvěděl o nečekané výhře Plzně v Hranicích. To 
by při výhře v Lovosicích znamenalo, že Jičínští mohou v neděli 12. května definitivně 
rozhodnout o titulu. Naši házenkáři televizní zápas jednoznačně ovládli. Více než šedesát 
příznivců v jičínském kotli vytvářelo „svým“ hráčům fantastickou atmosféru a aktéři 
na palubovce se jim odvděčovali téměř bezchybným výkonem. Hosté navyšovali svůj 
náskok a v závěrečných minutách již mohli na hřišti uvítat také svého spoluhráče Michala 
Naimanna, jenž o několik desítek minut dříve asistoval u narození své dcery. Jičínští 
nakonec za bouřlivých ovací svých fanoušků v Lovosicích zvítězili 29:21 a s definitivní 
platností si zajistili jednu z medailí. Ta již ale byla málo, všichni mysleli na jediné a to 
na mistrovský titul. Tři kola před koncem měli naši házenkáři k dobru více než nadějný 
pětibodový náskok na druhé Hranice.
Neděle 12. května 2013 může být směle označena jako den s velkým „D“ jičínské házené. 
Blížící se vyvrcholení extraligové soutěže rozpoutalo v Jičíně doslova a do písmene 
házenkářské šílenství. Nejen sportovci, ale představitelé radnice, zástupci sponzorů, 
občané, zkrátka celé město a blízké okolí s napětím očekávalo bitvu, která mohla 
rozhodnout. Do Jičína přijeli házenkáři . . . Hranic, kteří nad Jičínskými triumfovali 
v Českém poháru a připravili je o cennou trofej. Scénář, jak mohou házenkáři Jičína 
svému sokovi vše oplatit, nešlo vymyslet lépe. Již hodinu před zápasem se plnila městská 
sportovní hala do posledního místečka, byla vytvořena provizorní místa na straně 
proti tribuně, téměř tři stovky fanoušků se do haly nevešly a průběh utkání sledovaly 
na velkoplošné obrazovce před hlavním vchodem. Od úvodních minut doprovázela 
pravou házenkářskou bitvu elektrizující atmosféra, Jičínští v průběhu první půle přebírali 
iniciativu a do jejího konce si vytvořili nadějný čtyřgólový náskok, 13:9. Ve druhém 
dějství domácí svého soupeře ještě více zatlačili do hluboké defenzívy a osm minut před 
koncem vedli již rozdílem devíti branek, stav 23:14 předznamenával, co se bude dít 
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nejen na palubovce jičínské sportovní haly o několik minut později. Závěr zápasu se nesl 
v neskutečné atmosféře, přestože hosté kosmeticky upravovali stav, na výhře Jičína to 
již nic nemohlo změnit. Několik desítek vteřin před koncem utkání si již hráči a členové 
realizačního týmu oblékli triko s příznačným sloganem, „VÍTEJ ZLATÝ UŠÁKU“. Ano, 
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takto si domácí házenkáři pojmenovali vytouženou trofej ještě před startem nadstavbové 
části. Deset, devět, . . . . dva, jedna . . . zaplněná hala odpočítávala závěrečné vteřiny 
utkání a pak už to přišlo. Nepopsatelné pocity štěstí, euforie, radosti, ale i úlevy, že 
to Jičínští skutečně dokázali. Tyto momenty, na které zejména jičínští házenkáři nikdy 
nezapomenou, se pro všechny přítomné staly neskutečně silnými a emotivními. Poprvé 
v historii klubu vybojovali házenkáři Jičína medailové umístění v nejvyšší soutěži 
a hned to nejcennější. V předposledním kole poté podlehli na palubovce pražské Dukly, 
s mistrovskou extraligovou sezónou se rozloučili výhrou nad Talentem Plzeň. Po skončení 
posledního utkání proběhla v městské sportovní hale autogramiáda „zlatého“ týmu, která 
definitivně uzavřela mimořádnou sezónu jičínské házené.
Na senzačním titulu se zcela jistě podíleli bez výjimky všichni hráči, členové 
realizačního týmu, funkcionáři, sponzoři a velkou měrou také skvělí příznivci. Ústřední 
postavou jičínských házenkářů byl Tomáš Babák, jenž se stal se 178 trefami nejlepším 
střelcem soutěže a na galavečeru české házené byl vyhlášen také Nejužitečnějším 
hráčem extraligy. Jičínští se mohli opřít o vyrovnanou dvojici gólmanů Filip Veverka 
a Lukáš Kurial, v obraně odváděli mnoho práce kapitán celku Martin Bareš, dále Michal 
Naimann, Martin Lepieš, Lukáš Weintritt či Lukáš Rychna. Střelecky se prosazovali 
křídelníci Radek Král, Michal Kraus a Michal Kvasnička. Po svém návratu na extraligové 
palubovky se podle předpokladů stali tahouny jičínských házenkářů rovněž Jan Vocásek 
a Tomáš Zeman. Cenné zkušenosti sbírali mladíci brankář David Machalický a Jiří 
Drbohlav, v základní části se v sestavě objevili také Martin Brchaň, Michal Babák, Jakub 
Hošic, František Chyba či Daniel Kriso. Při závěrečné bilanci se sluší připomenout, že 
se házenkáři jičínského Ronalu objevili hned šestkrát v přímém televizním přenosu 
sportovní stanice ČT Sport, kde skvěle reprezentovali nejen svůj klub, ale také město 
Jičín a Královéhradecký kraj.
Ještě v závěru sezóny byli házenkáři jičínského Ronalu přijati spolu s nejvýznamnějšími 
sponzory a partnery klubu v místním zámku, kde slyšeli z úst starosty města, pana 
MVDr. Jiřího Lišky, hřejivá slova chvály a poděkování za obrovský úspěch a vzornou 
reprezentaci města Jičína. I po skončení soutěžního ročníku 2012/2013 čekal házenkáře 
HBC Ronal Jičín bohatý program. V sobotu 8. června se v jičínském Biografu Český 
ráj zúčastnili premiérového promítání unikátního dokumentu „Vítej Zlatý Ušáku 
aneb Mistři z Jičína“, který mapuje cestu nadstavbovou částí soutěže za mistrovským 
titulem. Následovalo benefiční utkání s fotbalisty SK Jičín. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného z posledně dvou jmenovaných akcí, stejně tak částka získaná vydražením 
podepsané fotografie extraligového týmu na tradičním setkání sponzorů a přátel jičínské 
házené doplněná navýšením sponzorského daru místní firmy Ronal, putovaly na konto 
společnosti Apropo Jičín starající se o handicapované spoluobčany. Díky aktivitě 
jičínského házenkářského klubu obdržela společnost Apropo více než 57.000,- Kč. 
Samotné fotbalové utkání skončilo překvapivou remízou 3:3, přičemž výsledek svědčil 
o kvalitních fotbalových dovednostech jičínských házenkářů. Pro úplnost uvádíme, že 
na pokutové kopy házenkáři podlehli 4:5.
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MUŽI „B“ -  I. LIGA

Vyklizením vydobytých pozic skončil pro Jičínské další ročník první ligy. Záloha 
jičínského extraligového celku pod taktovkou Ondry Horyny a Míly Kůty zvládla 
podzimní část zvláštním způsobem. Na hřištích soupeřů zásadně vyhrávala a to i vysokým 
rozdílem, naopak doma na své soupeře často nestačila. Na venkovních palubovkách 
předváděli hráči Jičína rychlou, dynamickou házenou. Skvěle hráli v obraně, dařilo 
se brankářům. Jakmile vyběhli na domácí palubovku, bylo vše jinak. Začalo to velmi 
nepovedeným zápasem v Ústí nad Labem (nováček soutěže), kde Jičínští dokázali 
ztratit jasně rozehranou partii, ve které deset minut před koncem vedli o čtyři branky, 
neskutečně lehkomyslným způsobem (23:25). Další rána přišla následující kolo doma 
od dalšího nováčka 1. ligy ze Strakonic. V zápase, ve kterém Jičín neustále vedl, zklamal 
v koncovce a prohrál 22:23! To bylo již vážné. Třetí kolo Jičínské zavedlo do Litovle, 
které se vstup do ligy také nepovedl. Najednou to byl úplně jiný Jičín. Deklasoval 
Litovelské po výborném výkonu celého týmu 34:26. Zdálo se, že se herní projev zlepšil. 
Přišel však domácí zápas se Zlínem, tedy týmem, který jasně deklaroval své postupové 
ambice. Zlín dal Jičínským lekci z progresivity a moderní házené. Odvezl si z Jičína 
body po výhře 13:23. Po této ostudě čekaly jičínské hráče dva velmi těžké zápasy venku. 
Pakliže by je oba ztratili, propadli by se na dno tabulky. Kupodivu však jak v Náchodě, tak 
v Praze v utkání s Chodovem jičínský tým zabral a dokázal získat čtyři body po výhrách 
18:30 v Náchodě a 31:36 na Chodově. Kdo ale čekal, že tyto bodové zisky povzbudí 
hráče k lepším výkonům, byl zklamán. Hned další zápas doma proti dalšímu nováčkovi 
z Olomouce ukázal všechny slabiny Jičína. Výhra s odřenými zády 26:25 snad ani 
nemohla potěšit, výkon byl katastrofální. Další venkovní zápas měl potvrdit úzus lepších 
zápasů venku. To se též dělo, Jičín v Bystřici neustále vedl, i o šest branek, ale podlehl 
nesportovní atmosféře v hale a musel na body zapomenout. Druhá venkovní porážka 
18:23. Poslední  tři zápasy byly velmi zajímavé. Jičín hostil posledního nováčka, Nové 
Veselí a to v Jičíně jasně dominovalo, vyhrálo 20:29. Dalším soupeřem byla karvinská 
rezerva, které se také příliš nedařilo. Karviná nastoupila ve velmi silné sestavě a neustále 
zápas kontrolovala. Tady však Jičínští zabojovali, šestibrankovou ztrátu dokázali otočit 
a brankou Drbohlava sedm vteřin před koncem vyhrát. V posledním zápase podzimu 
pak ve svém nejlepším domácím výkonu porazili naši házenkáři Louny 30:25. Páté 
místo po podzimu nebylo špatné, ale nedostatky ve hře Jičína se nezlepšovaly, naopak. 
Nedařilo se tradičním oporám, objevovalo se příliš technických chyb, jičínští střelci měli 
velmi nízkou produktivitu a úspěšnost střelby. Nebyl to onen Jičín z předchozího roku. 
Jarní odvety začal Jičín až druhým kolem. Celý zápas ve Strakonicích vedl, aby ho 
vlastní nemohoucností a chybami v samotném závěru ztratil. Prohra 27:30 byla naprosto 
zbytečná. Přišel velmi důležitý duel doma s Litovlí, která se nezvykle pohybovala 
na chvostu tabulky. Ve vypjatém utkání, kterému by možná slušela remíza, dokázali 
domácí vydolovat oba body za výhru 25:24. Poté přišla porážka od lídra ligy ve Zlíně 
21:32 a neskutečný zkrat v domácím utkání s Náchodem. To měli domácí plně v moci, 
znovu vedli o pět branek, ale nakonec prohráli o branku 23:24, když poslední gól dostali 
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několik vteřin před koncem! V reprezentační pauze dokázali jičínští mladíci po boji 
zdolat v odloženém utkání Ústí nad Labem a posílili naděje na setrvání v soutěži. 
Po dvoutýdenní přestávce následoval další zápas s Chodovem. V něm byl Jičín horším 
celkem, remízu 26:26 zachraňoval těsně před závěrem. Ani v dalším střetnutí Jičín 
nevystoupil ze svého stínu. Nejprve vysoko prohrál v Olomouci 18:26, když zklamal 
v koncovce i v obraně a poté doma s Bystřicí p/H 23:24. To již sestava Jičína doznala 
značných změn zapříčiněných zraněními, nemocemi nebo pracovními či studijními 
povinnostmi. Paradoxně ve zbývajících třech zápasech podala jičínská okleštěná sestava 
nejlepší výkony jara. Prohrála po boji v Novém Veselí 32:35 a poté v existenčním zápase 
dvou extraligových béček zdolala Karvinou 28:24. Poslední zápas v Lounech již nic 
neřešil, Jičín ho sehrál jen v sedmi hráčích, podlehl 31:38, když alespoň první poločas 
byl lepším týmem. Ve druhém ho zradily obrana a koncovka v první desetiminutovce.
HBC Ronal Jičín „B“ ukončil soutěž na konečném sedmém místě. Základní funkci 
rezervy „A“ týmu však i přes nedostatky ve hře Jičínští splnili. V jičínském dresu se 
vystřídala řada dorostenců, pro které to byla výborná příprava na přestup do mužské 
kategorie. Ti také patřili, i přes své mládí, mezi výrazné opory celku.

Horní řada zleva: Miloslav KŮTA - trenér, Vít ŠEBEK, Jiří DRBOHLAV, Dominik ČURDA, Tomáš  
CHÝLEK, Michal BABÁK, Jakub HOŠIC, František CHYBA, Ondřej HORYNA - trenér
Spodní řada zleva: Martin KUŽÍLEK, Lukáš ŽENATÝ, David MACHALICKÝ, Jan BARTOŠ, Martin 
PODZIMEK, Štěpán ŠEBÍK, Tomáš KOLC
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STARŠÍ DOROST  -  1. LIGA   

Jičínští starší dorostenci vstupovali do sezóny 2012/2013 pod vedením trenérů Petra 
Babáka, Miloslava Kůty a vedoucího mužstva Karla Machalického s cílem pokusit se 
udržet v horních patrech soutěže. Z loňského celku, který obsadil druhou příčku, odešlo 
několik výrazných osobností, především Tomáš Babák, nejlepší střelec soutěže, brankář 
a výrazná opora celku David Machalický, pivot Jiří Drbohlav nebo Jan Bartoš. Naopak 
tým byl doplněn hráči z mladšího dorostu, kteří již okusili i dorostenecký reprezentační 
dres, přišli Tomeš, Chaloupka nebo Drbohlav. Cesta za obhajobou medailových příček 
nezačala pro jičínský celek příliš ideálně. Hráčský kádr jakoby si teprve sedal, ve hře se 
objevovalo mnoho technických chyb, tým zkrátka „nešlapal“, jak by měl. To dokreslovaly 
výsledky úvodních zápasů soutěžního ročníku. Hned v prvním kole utrpěli naši házenkáři 
debakl v Kopřivnici. Následně sice přehráli nováčka z Polanky n/O, poté ale přišla další, 
tentokrát těsná porážka 33:31 na palubovce Lovosic. V dalším kole vyprovodili házenkáři 
Jičína celek Zlína vysoko 36:14, potom ale následovala dvě střetnutí na palubovkách 
soupeřů, v Plzni a Zubří. Jičínští vyšli v obou duelech bodově naprázdno, z prvních 
šesti kol tak získali pouhé čtyři body. V dalších utkáních se ale tým dokázal zlepšit  
a sérií tří výher v řadě se posunul do horních pater tabulky nejvyšší dorostenecké 
soutěže. Podzimní část celek starších dorostenců zakončil na pátém místě se ztrátou pěti 
bodů na třetí příčku. Výkony hráčů však šly postupně vzhůru. Řada jičínských házenkářů 
na sebe upozornila i trenéry dorostenecké reprezentace, což jistě bylo povzbuzení pro 
další práci. Bylo také znát, že někteří hráči již hráli i soutěže dospělých a zde patřili 
mezi nepřehlédnutelné opory. Hlavně Dominik Čurda se vypracoval mezi nejlepší 
střelce mužské první ligy, stálé místo měl v sestavě jičínského prvoligového béčka i 
Tomáš Kolc, Martin Miľko a šanci dostali také ostatní (Jan Havelka, Jiří Chaloupka, 
Ondřej Harbich, Jan Klamrt, Marek Tomáš). Dvojice Jakub Kirschbaum a Tomáš Tomeš 
patřila mezi nejlepší hráče druholigového Dvora Králové. Zkušenosti, které tito hráči 
získali během startů za muže, byly k nezaplacení a projevily se především v jarních 
odvetách. Tým v zimní přestávce zapracoval na fyzické i herní stránce a byl odhodlaný 
se v jarních bojích porvat ještě o medailové příčky. Příprava na „jaro“ vrcholila herními 
tréninky v jičínské sportovní hale. První kolo jarní části předehrávali Jičínští ještě  
v prosinci, kdy podlehli Kopřivnici, která se nakonec stala vítězem nejvyšší dorostenecké 
soutěže, na domácí palubovce vysoko 28:36. Od zmiňovaného prosincového duelu ale 
starší dorostenci v jarní části sezóny nepoznali hořkost porážky a ztratili pouze jediný 
bod za nešťastnou remízu s Duklou Praha, když vyrovnávací branku obdrželi 27 vteřin 
před koncem utkání. O narůstající formě Jičínských svědčily skalpy Zubří a Karviné, 
tedy celků z úplné špičky prvoligové tabulky. Do posledního kola bojovali naši házenkáři 
o získání bronzových medailí. Bohužel, zmiňovaná ztráta bodu za nešťastnou remízu na 
palubovce pražské Dukly odsoudila starší dorostence Jičína na čtvrtou příčku. Ztráta  
z podzimní části byla natolik veliká, že ani přes vynikající jarní výkony a výsledky se jim 
na čtvrtou medaili v řadě dosáhnout nepodařilo. Vzhledem ke generační výměně většiny 
hráčů bylo čtvrté místo skvělým výsledkem. 
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MLADŠÍ DOROST  -  1. LIGA   

Přípravu na novou prvoligovou sezónu 2012/2013, ve které bylo cílem se po roční přestávce 
co nejvíce přiblížit k medailovým pozicím, zahájili mladší dorostenci koncem července 
na hřišti v Jičíně pod vedením trenérské dvojice Jaroslav Šolc a Ondřej Horyna. Kádr 
družstva doznal po odchodu většiny hráčů do kategorie staršího dorostu mnoha změn. 
Zůstali oba brankáři, Petr a Coufal, stejně tak pět hráčů ročníku 1996, Hlava, Dědeček, 
Mílek, Mikule a Stindl. Ze starších žáků pak přišli Tomášek, Bíšek, Tyl a Podobský. 
Do přípravy se zapojili také 3 hráči na hostování, Vrba z Liberce a Picha s Neumannem 
ze Dvora Králové. Velkou část přípravy absolvovali s týmem i starší žáci Šolc a Krček. 
První etapa nabírání fyzičky byla završena soustředěním  ve sportovním areálu 
v Českém Dubu. Výbornou přípravou na další sezónu byl velmi kvalitně obsazený turnaj 
Cell Cup v maďarském Veszprému, kde Jičínští v konkurenci 186 týmů z 20 zemí celé 
Evropy, ale i Asie a Ameriky, vypadli nešťastně ve čtvrtfinále. Poslední herní prověrkou 
před zahájením nejvyšší soutěže byl mezinárodní turnaj v Novém Veselí, tam mladší 
dorostenci Jičína obsadili 3. místo. Potěšitelné byly skalpy favoritů z Karviné a Dukly 

Horní řada zleva: Štěpán ŽIVNŮSTKA, Jakub ŽENATÝ, Jan KLAMRT, Petr BABÁK - trenér, Jakub 
KIRSCHBAUM, Petr DAŘÍLEK, Tomáš TOMEŠ
Střední řada zleva: Miloslav KŮTA - trenér, Jan HAVELKA, Dominik ČURDA, Martin MIĽKO, Karel 
GRŮŠA, Jakub KUPKA, Karel MACHALICKÝ - vedoucí družstva
Spodní řada zleva: Martin HLAVA, Petr DRBOHLAV, Ondřej HARBICH, Jiří CHALOUPKA, Marek 
TOMÁŠ, Tomáš KOLC
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Praha, stínem však bylo vážné zranění jedné z opor, Františka Dědečka, jenž tak nemohl 
zasáhnout do začátku mistrovské soutěže. 
Úvodní kola vyšla jičínským mladším dorostencům náramně. Přivezli dva body 
z Kopřivnice a v domácím zápase přehráli celek Strakonic. Po prohře v Lovosicích přišli 
zcela zbytečně o dva body v domácím zápase proti mladíkům z Brna, když celý zápas 
vedli a o vítězství se připravili vlastními chybami až v poslední minutě. Nevydařená 
koncovka zápasu a těsná prohra se pak opakovala v podzimní části ještě třikrát, 
v zápasech v Zubří a Ostravě a také v domácím souboji s Novým Veselím. Po očekávané 
prohře s největším favoritem soutěže, Talentem Plzeň, bodovali dorostenci v domácím 
zápase s Duklou Praha. V posledních dvou zápasech podzimní části soutěže v Karviné 
a na vlastní palubovce s Frýdkem-Místkem podali Jičínští asi své nejhorší výkony celé 
sezóny a odešli vysoko poraženi. Před zimní přestávkou tak patřila Jičínským až desátá 
příčka, která jim jen těsně zaručovala udržení v soutěži. 
Zimní příprava se tedy nesla v duchu co nejlépe se připravit na jarní odvety a zlepšit 
především herní projev družstva se zaměřením na udržení kvalitního výkonu po celý 
zápas, což se ve většině podzimních zápasů nedařilo. Mladší dorostenci absolvovali 
zimní soustředění ve sportovním centru Skiareálu Bret v Prkenném Dole ve východních 
Krkonoších. Během února pak vrcholila herní příprava v jičínské městské hale. Velmi 
cenná byla pro družstvo každodenní konfrontace se svými staršími kolegy ze sportovního 
centra mládeže, kde nabírali zkušenosti i fyzickou sílu.
Jarní odvety zahájili mladší dorostenci, podobně jako na podzim, úspěšně. Porazili 
dvě nejslabší družstva soutěže a definitivně si tak zajistili prvoligovou příslušnost 
na příští sezónu. I když ztráta na soupeře před sebou byla již veliká, podařilo se jim 
v dalších sedmi zápasech čtyřikrát bodovat a rázem byli pouhé tři body od třetího 
místa. Tak vyrovnaný byl střed tabulky. V těchto sedmi zápasech postupně opět jen 
těsně podlehli doma Lovosicím, nepovedl se jim vůbec zápas v Brně, ale výrazný obrat 
nastal v domácím souboji s lídrem tabulky, dosud neporaženým celkem Talentu Plzeň. 
V něm předvedli jeden z nejlepších výkonů sezóny a málem svému soupeři připravili 
jeho jedinou porážku. Vyrovnat se hráčům Talentu totiž podařilo až v závěrečné minutě. 
Po domácí porážce s lepšícím se Zubřím přišlo nečekané vítězství na pražské Dukle, 
kde hráči Jičína ve velmi oslabené sestavě přehráli mladíky z Prahy velkou bojovností 
a výbornou koncovkou. Nejvyšší výhra Jičína přišla v domácím zápase s Ostravou, kde 
si všichni hráči s chutí zastříleli a předvést v prvoligové premiéře se mohli i nadějní 
starší žáci. Cenný jeden bod si mladíci Jičína přivezli také z posledního zápasu této 
sedmizápasové série, z nejmladší bašty české házené, Nového Veselí. Poté se mladší 
dorostenci HBC Jičín zúčastnili ve dnech 9. - 11. května, stejně jako v předešlém roce, 
mezinárodního turnaje v německém Aue. Bohužel, loňské vítězství neobhájili a skončili 
na čtvrtém místě. Poslední dva mistrovské zápasy v letošní sezóně po svém návratu 
z turnaje prohráli. Nejprve nestačili doma na Karvinou a poté neuspěli ve Frýdku-Místku. 
Tam podali velmi solidní výkon, nejtěsnější vítězstvím získali domácí bronzové medaile.
Celkově lze hodnotit tuto sezónu jako ne příliš vydařenou. Nevýhodou pro trenéry byl 
poměrně úzký kádr hráčů, který museli doplňovat ještě ne příliš zkušení hráči starších 
žáků. Jičínští házenkáři během dlouhé sezóny podávali velmi nevyrovnané výkony, 



75 let házené v Jičíně

135

několik zápasů pak zbytečně ztratili v závěrečných minutách. K podzimním šesti bodům 
sice zlepšenou hrou přidali na jaře dalších deset, ale ani to nestačilo na lepší než desátou 
příčku v tabulce.

STARŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA, ŽÁKOVSKÁ LIGA

Starší žáci jičínského Continentalu hájili naše barvy v nově vzniklé soutěži Inter REG 
lize. Tato soutěž vznikla spojením dvou oblastí Liberecké a Královéhradecké a byla 
hrána turnajovým způsobem. Do prvního ročníku této nové soutěže vstupovali starší 
žáci s cílem obhájit nejvyšší příčky z předešlých sezón v soutěžích Královéhradeckého 
a Pardubického kraje. Již před minulou sezónou došlo ke stabilizaci hráčského 
kádru, trenéři Jaroslav Petr, Vladimír Boháček a Hynek Ženatý tak mohli vzhlížet 
k mistrovským bojům s optimismem. Očekávání se dařila naplnit od úvodních kol. Naši 
mladí házenkáři podávali v podzimní části poměrně vyrovnané výkony a své soupeře 
přehrávali, zaslouženě v základní části této soutěže zvítězili a postoupili do jarní 
finálové skupiny, která se utkala o mistra Inter REG ligy. I v jarních bojích dokazovali 
naši starší žáci převahu nad ostatními týmy a již před závěrečným turnajem si zajistili 
výhru v premiérovém ročníku Inter REG ligy. Díky výsledkům v podzimní části si opět 
vybojovali právo startu v dlouhodobé soutěži nejlepších českých celků, tzv. Žákovské 
lize. V ní se jim již tolik nedařilo a vypadli hned v prvním kole. Velkým příslibem byl  

Horní řada zleva: Ondřej HORYNA - trenér, Jan NEUMANN, Jakub STINDL, Marek TYL, Jaroslav 
ŠOLC - trenér, Ondřej MIKULE, Martin MÍLEK, Martin HLAVA, Aleš BABÁK - trenér
Spodní řada zleva: Petr BÍŠEK, Lukáš PICHA, Tomáš COUFAL, František DĚDEČEK, Petr PETR, 
David TOMÁŠEK, Jakub PODOBSKÝ
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start některých starších žáků v několika ligových zápasech mladších dorostenců. Do nich 
se zapojili zejména Šolc, Krček a Šachl.  

MLADŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA

V kategorii mladších žáků patřil Jičín v posledních letech mezi nejlepší. Nastavenou 
laťku se snažili udržet trenéři Martin Bareš, Jaromír Sobotka a Vítek Šebek a nutno 
poznamenat, že se jim to dařilo. Mladší žáci Jičína po loňské první příčce oblastního 
přeboru Královéhradeckého a Pardubického kraje hráli, stejně jako jejich starší kolegové, 
společnou soutěž Liberecké a Královéhradecké oblasti, Inter REG ligu. I tato soutěž se 
hrála turnajovým způsobem a byla rozdělena na základní podzimní část a jarní finálovou, 
kde se již hrálo o mistra Inter REG ligy. Stejně jako starší i mladší žáci prošli celkem 
suverénně základní podzimní částí a kvalifikovali se do jarních finálových turnajů. Své 
soupeře poráželi Jičínští většinou vysokými rozdíly a dali jasně najevo, že to s útokem 
na nejvyšší příčku myslí vážně. Ve vítězném duchu pokračovali Jičínští i v jarních 
zápasech a také oni se mohli již dva turnaje před koncem soutěže radovat z vítězství 
v Inter REG lize. Úspěšnou sezónu podtrhli mladší žáci Jičína na tradičním domácím 
třídenním turnaji Continental Cup 2013, kde v silné konkurenci zvítězili. Jičínští výborně 
reprezentovali rovněž na mezinárodním turnaji v německém Aue, kde těsně prohráli až 
ve finále a obsadili druhou příčku. I v této věkové kategorii rostlo mnoho talentovaných 
hráčů, kteří měli do budoucnosti velké předpoklady. 

Horní řada zleva: Hynek ŽENATÝ - trenér, Jaroslav PETR - trenér, Roman ŠIMEK, Lukáš ŠACHL,  
Václav VÁVRA, Martin ŠACHL, Tomáš TOBOLKA, Jáchym KRČEK, Vladimír BOHÁČEK - trenér
Spodní řada zleva: Štěpán DRBOHLAV, Matyáš KLEISTNER, Martin KNITTL, Jan MUSIL, Jan REJHA, 
Dominik MUSIL, Petr KOLC, Tibor SOBOTKA
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MINIŽÁCI - INTER REG LIGA

Minižáci pokračovali v házené 4+1, přičemž také v této věkové kategorii došlo ke vzniku 
společné soutěže Liberecké a Královéhradecké oblasti. Mimo házené 4+1 zkoušeli 
minižáci Jičína i klasickou šestkovou házenou a rovněž zde slavili úspěchy. Ve dnech 28. 
3. - 1. 4. 2013 se v Praze konal mezinárodní turnaj Prague Handball Cup, který se řadí 
mezi celosvětově největší akce svého druhu. Turnaje se letos zúčastnilo 411 celků z 22 
států světa. V naší minižákovské kategorii startovalo 24 týmů. Jičínští minižáci sehráli 
výborné zápasy a v obrovské konkurenci obsadili konečné třetí místo, které bylo velikým 
úspěchem. Další obrovský úspěch zaznamenali na nedávno skončeném mezinárodním 
turnaji Litovel Cup. Tento turnaj se hrál v počtu 4+1 a byl rozdělen do dvou kategorií, 
mini starší - ročníky 2002 a 2003 a mini mladší - ročníky 2004 a mladší. V kategorii 
mladší obsadili naši minižáci druhé místo z 12 týmů, v kategorii starší nenašli přemožitele 
a celý třídenní turnaj vyhráli. V červnu 2013 startovali jičínští minižáci na tradičním 
neoficiálním mistrovství České republiky v Liberci, kde obsadili nepopulární čtvrté 
místo. Trenéry nejmenší věkové kategorie byli Marek Ženatý, Jiří Krček, Martin Schoř, 
Kája Líkařová a Tomáš Podzimek.

Horní řada zleva: Jaromír SOBOTKA - trenér, Michal FARKAŠ, Lukáš ŠACHL, Roman ŠIMEK,  
Martin BAREŠ - trenér, Štěpán DRBOHLAV, Marek JEČNÝ, Vojtěch HONEJSEK, Adam KRACÍK,  
Vít ŠEBEK - trenér
Spodní řada zleva: Martin KNITTL, Šimon THOROVSKÝ, Jan MUSIL, Jakub KNITTL, Patrik  
MATOUŠ, Matěj ŽENATÝ, Tibor SOBOTKA
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Horní řada zleva: Kája LÍKAŘOVÁ - trenér, Dominik ŠOLC, Marek ŽENATÝ - trenér, Matěj ŠAFKA, 
Filip MATOUŠ, Michael MIČKE, Adam JEŽEK, David VINCENCI, Jan ODVÁRKO, Jiří KRČEK -  
trenér, Tomáš ŠACHL, Marek ŠIMÁNEK, Adam FRÝBA, Tomáš PODZIMEK - trenér, Jiří JANĎOU-
REK, Martin SCHOŘ - trenér, Kryštof SEDLÁČEK
Střední řada zleva: Jakub HOŠEK, Adam PODZIMEK, Michal BLAŽEK, Tomáš KRÁL, Marek HUBAŘ, 
Ondřej ARABASZ, Filip FRUMERT, Tomáš HŮLA, Michal JANDERA, Matěj ŽENATÝ, Jan SUCHÝ, 
Matěj HUBAŘ
Spodní řada zleva: Filip TŮMA, Adam KOZÁK, Filip ŠTĚŘÍK, Matěj NEKOLAŘÍK, Jakub ODVÁRKO, 
Matěj MALACH, Vlasta POSPÍŠILOVÁ, František FELCMAN, Matěj POUR, Jakub HOLEC, Matěj 
MALÁT, Jan VÁVRA, Ondřej BRÁDLER, Vojtěch THOROVSKÝ

Výbor klubu a trenéři v mistrovské sezóně 2012 - 2013 (25. 5. 2013)
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SEZÓNA 2013 – 2014

MUŽI „A“ - EXTRALIGA
 
Áčko mužů před sebou mělo nesmírně těžký úkol, do nového soutěžního ročníku 
vstupovalo jako obhájce mistrovského titulu, přičemž tato pozice byla pro celou jičínskou 
házenou zcela novou zkušeností. Bylo zřejmé, že se ostatní týmy budou chtít na náš 
celek vytáhnout a získat skalp „mistrů“. Realizační tým pokračoval ve stejném složení, 
trenérům Petrovi a Aleši Babákovi pomáhal v roli vedoucího družstva Petr Kynčl, 
na zdravotní stav hráčů dohlížel lékař MUDr. Richard Zachoval. Jestliže realizační tým 
zůstal ve stejném složení jako v mistrovské sezóně, hráčský kádr doznal určitých změn. 
Největší ztrátou byl jednoznačně přestup nejlepšího střelce a nejužitečnějšího hráče 
extraligového ročníku 2012/2013, Tomáše Babáka, jenž zamířil na zahraniční angažmá 
do švýcarského St. Gallenu. Možná trochu nečekaně odešel také Lukáš Weintritt, který 
se přesunul do extraligového Brna. Posledním odchodem byl návrat Martina Brchaně 
do mateřské Třeboně. Také v kolonce příchodů se objevila nová jména. Na post pravého 
křídla přišel na přestup z mateřského klubu SK Velká Bystřice levoruký David Krahulec. 
Dalším hráčem, jenž posílil jičínský celek, byl rovněž dvacetiletý Bohumír Skopal. Také 
on do Jičína přestoupil, tentokrát z pražské Dukly. Na poslední chvíli přišel do našeho 
celku Josef Klačo, ten ale po čtyřech měsících v Jičíně skončil. V průběhu podzimní části 
se na ukončení spolupráce jičínští trenéři domluvili také se zkušeným Michalem Krausem. 
Vzhledem ke složení jičínského celku byl základním cílem pro domácí nejvyšší soutěž 
postup do první šestky týmů, která bude hrát o medailové příčky. Jičínští ale na podzim 
bojovali hned na třech frontách. Kromě domácí soutěže nastupovali v eliminačních bojích 
Českého poháru a především si poprvé v historii zahráli evropské poháry, konkrétně pohár 
EHF. V jeho prvním kole přivítali bulharského mistra, celek HC Dobrudja. Na základě 
vzájemné dohody klubů byly oba zápasy odehrány v Jičíně a oba měly podobný scénář. 
Naši házenkáři zcela dominovali a po výhrách 35:15 a 37:15 postoupili do druhého kola. 
Tam je ale čekal mnohem zvučnější soupeř, dánský vícemistr Skjern Håndbold, v jehož 
středu působili dva dánští reprezentanti se zkušenostmi z evropských či světových 
šampionátů. V domácím duelu doplatili Jičínští na skutečnost, že poprvé poměřili síly 
s opravdu velmi kvalitním evropským klubem a podlehli 21:38. V dánské odvetě již 
podali naši házenkáři mnohem odvážnější výkon. Po první půli dokonce vedli 14:11. 
Ve druhém dějství ale domácí prokázali svou sílu a Jičín nakonec odešel poražen 21:29.
V domácí soutěži se našemu celku poměrně dařilo, Jičínští se neustále pohybovali v první 
polovině tabulky. V polovině základní části se však, podobně jako v minulé sezóně, zranil 
Vocásek, v té době nejlepší střelec extraligy. A aby paralela s mistrovskou sezónou byla 
úplná, následoval jej o několik utkání později rozehrávač Zeman. Jičínští se ale nepřízni 
osudu vzepřeli velmi statečně, kromě dalších bodových zisků v extralize zvládli i zápasy 
Českého poháru, kde prošli až do finále. V něm se střetli s pražskou Duklou. Na domácí 
palubovce Jičínští podlehli nejtěsnějším rozdílem 25:26. V pražské odvetě byl k vidění 
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naprosto vyrovnaný souboj, v úplném závěru museli jít Jičínští do rizika, čehož házenkáři 
Dukly využili ke konečné výhře 30:24. Do nadstavbové skupiny nejvyšší soutěže 
postoupili házenkáři jičínského Ronalu z nadějné třetí příčky. Přišla ale další zranění, 
na marodku postupně putovali Drbohlav, Skopal, mladičký Hlava, disciplinární trest 
za faul ve finále Českého poháru si odpykával Groh. I tyto absence nakonec předurčily 
Jičínské k bojům o pořadí mimo medailové příčky. Až poslední zápas na palubovce 
pražské Dukly rozhodl, že naši házenkáři obsadili rok po mistrovském titulu páté místo. 
Sezónu 2013/2014 však v žádném případě nebylo možné hodnotit jako zklamání, naopak. 
Jičínští si zopakovali finálovou účast v Českém poháru, sehráli čtyři premiérové duely 
v evropských pohárových soutěžích a probojovali se mezi šest nejlepších celků České 
republiky. To vše přes poměrně mnoho zraněných hráčů, což nakonec pomohlo dalším 
odchovancům k získávání cenných zkušeností v seniorské házené. Poprvé se domácím 
příznivcům představil sedmnáctiletý Martin Hlava, další prostor dostávali Dominik 
Čurda či levoruký Tomáš Kolc. V úplném závěru se premiéry dočkal rovněž pivot  
Martin Miľko. 
Jičínští extraligoví házenkáři se také v právě skončené sezóně postarali o výbornou 
propagaci a reklamu svého klubu, partnerů, ale i města Jičín. 

Horní řada zleva: Aleš BABÁK - trenér, Petr KYNČL - vedoucí týmu, Jan VOCÁSEK, Dominik  
ČURDA, Michal NAIMANN, Jiří DRBOHLAV, Radek KRÁL, Petr BABÁK - trenér, MUDr. Richard 
ZACHOVAL - lékař týmu
Střední řada zleva: Vladimír FLÉGR - prezident klubu, Bohumír SKOPAL, Martin LEPIEŠ, Martin  
BAREŠ, Filip VEVERKA, Josef KLAČO, Jiří GROH, Ladislav HAVELKA - viceprezident klubu
Spodní řada zleva: Michal KRAUS, Michal KVASNIČKA, David MACHALICKÝ, Tomáš ZEMAN, David 
KRAHULEC, Lukáš KURIAL, Tomáš KOLC, Lukáš RYCHNA
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MUŽI „B“ -  I. LIGA

Rezerva mužů vedená trenéry Miloslavem Kůtou a Ondřejem Horynou hájila barvy 
Jičína posedmé v řadě ve druhé nejvyšší soutěži, první lize. Cílem našeho celku 
bylo prezentovat se rychlou kombinační házenou, vyhnout se sestupovým starostem 
a postupně začleňovat další hráče z kategorie staršího dorostu. Dá se říci, že od prvních 
kol se jednotlivé dílčí úkoly dařilo naplňovat. Přestože se hráči jičínské „béčka“ 
nedokázali vyvarovat některých zaváhání a nepodávali zcela vyrovnané výkony, drželi 
se v podzimní části ve středu tabulky. Protože však bodové odstupy od níže postavených 
celků nebyly nijak výrazné, vstupovali Jičínští do jarních odvet s úmyslem co nejdříve 
získat body potřebné k posunu do ještě vyšších pater tabulky. Nutno poznamenat, že 
výkony a výsledky prvoligového „B“ týmu byly často závislé na sestavě v jednotlivých 
utkáních. Vzhledem k již zmiňované velké marodce hráčů extraligového „áčka“ 
dostávali příležitost v nejvyšší soutěži i házenkáři, kteří byli zároveň hlavními tahouny 
jičínské zálohy. To s sebou logicky přinášelo pokračující kolísavost výkonů, kdy skvěle 
odehrané zápasy zejména na domácí palubovce střídala méně povedená střetnutí 
na hřištích soupeřů. I přesto dokázali Jičínští poměrně často bodovat a nakonec obsadili 
více než solidní čtvrtou příčku. Za zmínku jistě stojí dvě výhry nad východočeským 
rivalem z Náchoda a jeden dvoubodový zisk nad dalším bývalým regionálním sokem 
ze Dvora Králové n/L. Celkové účinkování našeho celku ve druhé nejvyšší soutěži bylo 
možné hodnotit velmi kladně. I po mnoha letech se potvrdilo, že postupem do první ligy 
získala jičínská házená výborný nástroj, jak pomoci hráčům dorostenecké kategorie lépe 
se adaptovat na seniorskou házenou a později se zapojit do extraligového „áčka“. 

Horní řada zleva: Matěj NOVOTNÝ, Bohumír SKOPAL, Jakub HOŠIC, Dominik ČURDA, Martin 
MIĽKO, Jakub KUPKA, Petr ŠULC
Spodní řada zleva: Lukáš RYCHNA, Ondřej HORYNA - trenér, Vojtěch DVOŘÁK, Jan HAVELKA, Jiří 
CHALOUPKA, Ondřej HARBICH, David MACHALICKÝ, Martin PODZIMEK, Tomáš KOLC, Štěpán 
ŠEBÍK, Jan BARTOŠ, Miloslav KŮTA - trenér, Lukáš ŽENATÝ
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STARŠÍ DOROST - 1. LIGA   

Starší dorostenci vstupovali do sezóny 2013/2014 pod vedením trenérů Petra Babáka 
a Miloslava Kůty a vedoucího mužstva Karla Machalického s cílem potvrdit skutečnost, 
že v této věkové kategorii patří v posledních sezónách mezi nejlepší. Samozřejmě, síla 
týmu nebyla taková, jako byla před třemi čtyřmi lety, kdy jádro tvořili hráči úspěšné 
zlaté generace Vocásek, T. Babák, Zeman, Drbohlav, gólman Machalický či další. Přesto 
se v kádru znovu objevili talentovaní hráči, kteří by mohli v nadcházejících letech hrát 
důstojnou roli v extraligovém „áčku“. Sezónu zahájili Jičínští cennou remízou s obhájcem 
titulu z Kopřivnice a následným vítězstvím nad pražskou Duklou. Také v dalších duelech 
podzimní části si vedli naši starší dorostenci poměrně úspěšně a drželi se v horních 
patrech tabulky. V jarních odvetách ale přišly výkyvy ve stabilitě výkonů, částečně také 
způsobené absencí některých hráčů ať už z důvodů zranění, tak např. v případě levorukého 
Hlavy nominací do utkání seniorského „áčka“. Jičínští starší dorostenci nakonec obsadili 
sedmé místo se stejným bodovým ziskem jako šesté Lovosice.   

Horní řada zleva: Tomáš TOMEŠ, Jakub KUPKA, Dan VRBA, Jan KLAMRT, Petr DAŘÍLEK, Ondřej 
MIKULE, Marek TOMÁŠ, Štěpán ŽIVNŮSTKA
Spodní řada zleva: Miloslav KŮTA - trenér, Martin HLAVA, Jakub STINDL, Jiří CHALOUPKA, Petr 
PETR, Tomáš COUFAL, František DĚDEČEK, Petr DRBOHLAV, Petr BABÁK - trenér
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MLADŠÍ DOROST - 1. LIGA   

V kategorii mladšího dorostu se trenéři Ondřej Horyna a Jaroslav Šolc potýkali v 
posledních letech s úzkým hráčským kádrem, který způsobovaly početně slabší ročníky. 
V kádru se tak objevovali také hráči z jiných klubů, např. Dvora Králové n/L, Liberce 
či Jablonce n/N, pro něž to byla jedinečná možnost zahrát si nejvyšší soutěž a upoutat 
pozornost trenérů starších kategorií. Složení týmu z více klubů s sebou logicky přinášelo 
značné problémy s tréninkovým procesem a to se samozřejmě projevovalo také na 
kvalitě výkonů. Rovněž mladším dorostencům se nevyhýbala zranění, kádr tak musel 
být častokrát doplňován staršími žáky. V podzimní části získali Jičínští osm bodů a 
drželi osmou příčku tabulky. Bodový zisk mohl být určitě vyšší, hodně mrzely zejména 
nejtěsnější domácí porážky s Frýdkem-Místkem v poměru 31:32 a plzeňským Talentem, 
kterému mladší dorostenci Jičína podlehli 33:34. Do jarních zápasů prvoligové soutěže 
vstupovali Jičínští s cílem stabilizovat svou výkonnost a pokusit se své postavení 
v tabulce vylepšit. To se našim mladším dorostencům podařilo realizovat pouze 
částečně. Výkonnost týmu šla sice nahoru, Jičínští sehráli několik výborných zápasů s 
tabulkově mnohem lépe postavenými týmy, ovšem v závěrečných minutách dopláceli 
na již zmiňovaný úzký kádr a dobře rozehrané duely ztráceli. Konečná devátá příčka 
odpovídala aktuálním možnostem týmu.    

Horní řada zleva: Václav VÁVRA, Ondřej KRČKA, Martin ŠACHL, Marek TYL, Jan KIRSCHBAUM, 
Lukáš PICHA
Spodní řada zleva: Jaroslav ŠOLC - trenér, Štěpán DRBOHLAV, Petr BÍŠEK, Petr KOLC, Tomáš  
TOBOLKA, Jakub PODOBSKÝ, David TOMÁŠEK, Ondřej HORYNA - trenér
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STARŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA, ŽÁKOVSKÁ LIGA

Starší žáci jičínského Continentalu, hájící naše barvy v Inter regionálním přeboru, 
tedy soutěže, kterou řídí Liberecký krajský svaz házené, vstupovali do soutěžního 
ročníku 2013/2014 s cílem pohybovat se v popředí tabulky a vybojovat si právo startu 
v Žákovské lize. To se také svěřencům Vladimíra Boháčka, Jaroslava Petra a Hynka 
Ženatého podařilo. Ve své skupině ztratili ve dvaceti podzimních utkáních pouhé tři body, 
z první příčky postoupili do jarních bojů o medailová umístění a především, zajistili 
si start v dlouhodobé soutěži nejlepších českých celků, tzv. Žákovské lize. V solidních 
výkonech pokračovali starší žáci jičínského Continentalu rovněž v jarních mistrovských 
bojích a to na obou frontách. Ve finálové skupině Inter regionální ligy kralovali hned 
ve čtyřech z pěti turnajů a stali se krajskými přeborníky. Svou pohodu dokázali Jičínští 
přenést i do Žákovské ligy. Postupně se probojovali přes síto šesti kvalifikačních kol 
až do republikového finále. To proběhlo ve dnech 31. května a 1. června v Karviné 
a o medailové příčky se „rvalo“ šest nejlepších celků této věkové kategorie. V Karviné 
podávali Jičínští poměrně solidní výkony, které stačily na pátou příčku. Potěšitelná je 
skutečnost, že několik starších žáků již ochutnalo boje o ligové body v mladším dorostu 
a někteří určitě naznačili, že by se za pár let mohli stát platnými členy „A“ týmu mužů. 

Horní řada zleva: Jaroslav PETR - trenér, Roman ŠIMEK, Dominik MUSIL, Štěpán DRBOHLAV,  
Jáchym KRČEK, Matěj ŠOLC, Michal FARKAŠ, Oldřich SMOLÍK 
Spodní řada zleva: Hynek ŽENATÝ - trenér, Matyáš KLEISTNER, Michal KLACEK, Jan MUSIL,  
Jan REJHA, Lukáš ŠACHL, Tibor SOBOTKA, Vladimír BOHÁČEK - trenér
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MLADŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA

Také mladší žáci HBC Continental Jičín bojovali v Inter regionálním přeboru Libereckého 
krajského svazu házené a vedli si velmi dobře. V podzimní části ještě chlapci, vedení 
trenéry Martinem Barešem, Jaromírem Sobotkou a Vítem Šebkem, sbírali první zkušenosti 
této věkové kategorie, na herním projevu byla znát nesehranost a menší odvaha v boji 
proti fyzicky vyspělejším celkům. S přibývajícími zápasy šla však výkonnost celku 
nahoru a konečná třetí příčka v jedné ze dvou základních skupin dávala hráčům motivaci 
do jarních mistrovských turnajů, kterých se zúčastnilo celkem osm týmů. Zmiňovaným 
„mistrákům“ předcházel tradiční domácí přípravný turnaj Continental Cup 2014. Naši 
mladší žáci podávali v průběhu dvoudenního klání vyrovnané výkony a nakonec obsadili 
v konkurenci dvanácti celků pěkné třetí místo. V jarních duelech Inter regionální ligy 
drželi Jičínští nastavenou laťku hodně vysoko a neustále byli ve hře o přebornický titul. 
V závěru soutěže ale nezvládli souboje se svým největším rivalem z Liberce a nakonec 
skončili na stříbrném stupínku. Velmi potěšitelnou informací byla skutečnost, že v kádru 
mladších žáků již s naprostou pravidelností hráli také někteří minižáci, kteří byli velkým 
příslibem do dalších let.  

Horní řada zleva: Vít ŠEBEK - trenér, Filip FRUMERT, Martin KNITTL, Vojtěch HONEJSEK, Lukáš 
ŠACHL, Marek JEČNÝ, Jan ODVÁRKO, Miloš MRÁČEK, David KULHÁNEK, Tomáš KULHÁNEK, 
Martin BAREŠ - trenér, Jaromír SOBOTKA - trenér
Spodní řada zleva: Matěj ŽENATÝ, Filip MATOUŠ, Adam KRACÍK, Patrik MATOUŠ, Matěj ŠAFKA, 
Jakub KNITTL, Adam JEŽEK, Šimon THOROVSKÝ, Michael MIČKE
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MINIŽÁCI - INTER REG LIGA

V kategorii minižáků pokračoval i nadále trend hrát tzv. „miniházenou 4+1“, která se 
hraje na zmenšeném prostoru na šířku házenkářského hřiště se zjednodušenými pravidly, 
současně tak probíhají dvě utkání. Hlavní snahou je zapojit jednotlivé aktéry zápasu 
mnohem více, hráči by měli být častěji v kontaktu s míčem, naučit se uvolnit bez míče 
do vhodnější střelecké pozice. U této věkové kategorie se nevedou zápisy o utkání, 
oblastní přebor se hraje turnajovým způsobem. Mimo uvedených utkání miniházené 
4+1 se jičínští minižáci aktivně účastnili také některých přípravných turnajů v klasické 
šestkové házené a na jednom z těchto klání dosáhli obrovského úspěchu. Ve dnech 17. 
- 21. dubna se minižáci jičínského Continentalu zúčastnili největšího mládežnického 
turnaje v Evropě, Prague Handball Cupu 2014. V konkurenci sedmnácti týmů z Česka, 
Slovenska, Chorvatska, Ruska, Německa a Maďarska neztratili ani bod a ve finále je 
čekal chorvatský tým HC Maksimir-Pastela, který suverénně ovládl skupinu B s bilancí 
sedmi vítězství a celkovým skóre 152:49. Největší utkání své dosavadní kariéry sehráli 
minižáci HBC Continental Jičín na velikonoční pondělí v hale pražské Slavie. Jičínští 

Horní řada zleva - trenéři: Marek ŽENATÝ, Kája LÍKAŘOVÁ, Tomáš PODZIMEK, Jiří DRBOHLAV, 
David MACHALICKÝ
Horní řada zleva: Filip ŠTĚŘÍK, Ondřej BRÁDLER, Kryštof HIREŠ, Matěj HUBAŘ, Jakub HOŠEK, 
Jan RŮŽIČKA, Šimon ŘEHÁČEK, František FELCMAN, Marek PÁNEK, Dominik ŠOLC, Jan SUCHÝ, 
Michael MIČKE, Kryštof SEDLÁČEK, Matěj MALÁT
Střední řada zleva: Tomáš HŮLA, Matěj FEJTEK, Vojtěch THOROVSKÝ, Jiří JANĎOUREK, Marek 
ŠIMÁNEK, David VINCENCI, Richard ORENDÁŠ, Ondřej  ARABASZ, Matěj POUR, Adam FRÝBA, 
Tomáš ŠACHL, Adam PODZIMEK, Michal JANDERA, Jakub ODVÁRKO
Spodní řada zleva: Filip TŮMA, Tomáš KRÁL, Matěj MALACH, Matyáš NEKOVAŘÍK, Tomáš  
ZACHOVAL, Richard POSPÍŠIL, Matyáš PODZIMEK, Karel LUTRÝN, Vlasta POSPÍŠILOVÁ, Jan 
MIČKE, Adam TŮMA, Jakub HOLEC, Patrik ŽENATÝ, Adam KOZÁK
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drželi od úvodních okamžiků otěže zápasu pevně ve svých rukách a nakonec zaslouženě 
zvítězili 14:9. Tím napodobili úspěchy svých předchůdců z doby nedávno minulé, z nichž 
vzešli také někteří loňští mistři České republiky v kategorii mužů. Po odeznění prvních 
pocitů obrovské radosti čekala malé házenkáře Jičína ještě jedna velká slavnostní událost, 
která se jim zcela určitě navždy hluboko vryla do paměti. Pár minut po finálovém duelu 
se vítězná výprava přesunula do sportovní haly na Podvinném mlýně, kde celý turnaj 
vrcholil. Zde odehráli minižáci jičínského Continentalu exhibiční utkání s dívčími 
vítězkami stejné věkové kategorie, s maďarským celkem Student Comfort KUK. 
Samotnému duelu, který sledovala téměř zaplněná hala, předcházel slavnostní nástup 
doplněný představením všech hráčů a státními hymnami. Naši „špunti“ si báječnou 
atmosféru opravdu náležitě užívali a po vzoru naganských „zlatých hokejistů“ se na důkaz 
kolektivní soudržnosti a bojovnosti chytli kolem ramen. Nezbývalo než si přát aby také 
tito nejmenší adepti jičínské házené mohli jednou zvednout nad hlavu Zlatého Ušáka. 
Velké poděkování samozřejmě patřilo všem trenérům, kteří se minižákům věnovali, byli 
to Marek Ženatý, Martin Schoř, Tomáš Podzimek, Kája Líkařová a aktivní hráči „A“ 
týmu mužů Jiří Drbohlav a David Machalický.
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SEZÓNA 2014 – 2015

MUŽI „A“ - EXTRALIGA

Nejvyšší soutěž házenkářů doznala před začátkem sezóny změnu hracího systému. Oproti 
čtyřem předchozím ročníkům, kdy se po základní části pokračovalo tzv. nadstavbou, bylo 
rozhodnuto o znovuzavedení play-off, do nějž postupovalo osm nejlepších týmů. Áčko 
mužů vstupovalo do soutěžního ročníku 2014/2015 pod pokračujícím triumvirátem, který 
tvořili trenéři Aleš a Petr Babákovi a vedoucí týmu Petr Kynčl. Na zdravotní stav hráčů 
dohlížel lékař MUDr. Richard Zachoval. V hráčském kádru došlo k určitému pohybu.
Pátý celek uplynulé extraligové sezóny opustil po čtyřech letech Michal Naimann, jenž 
zamířil do nižší soutěže v Německu. Stejnou cestu zvolil jičínský odchovanec Michal 
Kvasnička, který přestoupil do německého SV Koveg Görlitz. Naopak na postu střední 
spojky zvýšil konkurenci v týmu Jiří Klouček z Náchoda, jenž v našich barvách působil 
již v sezóně 2008/2009. Na levém křídle se objevil Zdeněk Kubík z Třeboně, který 
v minulosti patřil na tomto postu mezi hráče s nejšikovnější rukou. Na pravé spojce měli 
o místo v sestavě bojovat Tomáš Hána, levoruký fyzicky dobře vybavený odchovanec 
Jablonce n/N a Tomáš Tomeš, jenž v Jičíně prošel oběma dorosteneckými kategoriemi. 
Jičínští trenéři chtěli i nadále pokračovat v nastoleném trendu dávat stále větší herní prostor 
mladým odchovancům, kteří již první zkušenosti s extraligou mají (Machalický, Čurda, 
Hlava, T. Kolc, Miľko) a do kádru postupně začleňovat také další talentované dorostence.  
Základním předsezónním cílem byl postup do osmičky týmů, které budou bojovat v play-
off o medailové příčky. Bylo však zřejmé, že naplnění cílů nebude zdaleka jednoduché. 
Většina předních klubů se dokázala před sezónou výrazně posílit a to hotovými hráči, 
z nichž se někteří vraceli z kvalitnějších zahraničních soutěží. Dalo se tedy očekávat, že se 
extraliga oproti předchozím rokům ještě více vyrovná. Letní přípravné zápasy naznačily, 
že by se Jičínští mohli pohybovat v horní polovině tabulky. Především vystoupení 
na domácím turnaji Kers Cup dávala optimistické naděje. Navíc se očekávalo, že se 
do sestavy postupně vrátí zranění Vocásek, Groh a Hlava, kteří na konci předešlé sezóny 
podstoupili operaci ramene. Zejména od návratu Honzy Vocáska všichni očekávali 
znatelné posílení ofenzívy. Opak však byl pravdou, zmiňovaní rekonvalescenti na podzim 
prakticky nezasáhli do hry, v průběhu mistrovských duelů se navíc postupně zranili další 
hráči, Drbohlav, Čurda, v závěru i Skopal a Lepieš. I přesto odehráli Jičínští podzimní část 
poměrně zdařile. Vedlo se jim zejména na domácí palubovce, v osmi duelech základní 
části sedmkrát zvítězili, porážku jim uštědřilo pouze před sezónou výrazně posílené 
Zubří. Také v některých zápasech na palubovkách soupeřů odehráli naši házenkáři velmi 
slušné partie. Bohužel, v některých přišli o body až v posledních vteřinách. Z tohoto 
pohledu nejvíce mrzely zejména těsné porážky v Zubří, Hranicích a Lovosicích, kde 
sahali naši házenkáři po bodech, ve všech případech ale odjeli s prázdnou. Do šesti 
jarních závěrečných zápasů vstupovali Jičínští s cílem vybojovat osm bodů, které měly 
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zaručovat postup do play-off.  V úvodním duelu zvítězili s přehledem v Přerově a následně 
si až nečekaně lehce poradili s později bronzovým Brnem. Bohužel, velmi důležitý zápas 
ve Zlíně naši chlapci nezvládli, čímž si postupové šance hodně zkomplikovali. Poté před 
kamerami České televize udolali doma pražskou Duklu. V předposledním kole je čekal 
úřadující mistr a aktuální lídr tabulky, plzeňský Talent. Jičínští odehráli s jistým vítězem 
základní části výborný zápas, v němž nebyli horším týmem. V závěru se však štěstí 
přiklonilo na stranu hostí, kteří zvítězili nejtěsnějším rozdílem jediné branky. Bylo jasné, 
že o postupujícím do play-off rozhodne přímý souboj v Karviné. Moravané se v zimní 
přestávce posílili, jejich výkony zejména na domácí palubovce měly vzestupnou tendenci 
a to se potvrdilo i v utkání s Jičínem. Hosté drželi krok polovinu prvního poločasu, poté 
ale z důvodu zranění odstoupil ze hry „špílmachr“ Zeman a hosté se z toho již neoklepali. 
Konečná porážka znamenala, že Jičínští museli bojovat ve skupině o deváté až dvanácté 
místo. Tam nejprve po třech jednoznačných výhrách ovládli sérii s Přerovem, následně 
dvakrát přehráli Zlín a sezónu zakončili na deváté příčce.      
To, že Jičínští nepostoupili do play-off, bylo samozřejmě vnímáno jako určité zklamání 
a nesplnění předsezónních cílů. Potvrdila se prognóza o vyrovnanosti celé soutěže, 
o osmičce účastníků v play-off rozhodovalo až poslední kolo základní části. Hranice 
úspěchu a neúspěchu v sezóně byla velmi tenká, Jičínským chyběl jediný bod. Největším 

Horní řada zleva: Vladimír FLÉGR - prezident klubu, MUDr. Richard ZACHOVAL - lékař týmu, 
Jan VOCÁSEK, Bohumír SKOPAL, Martin MIĽKO, Tomáš HÁNA, Petr BABÁK - trenér, Ladislav  
HAVELKA - viceprezident klubu 
Střední řada zleva: Petr KYNČL - vedoucí týmu, Jiří KLOUČEK, Zdeněk KUBÍK, Martin BAREŠ, Filip 
VEVERKA, Dominik ČURDA, Martin LEPIEŠ, Jiří GROH, Radek KRÁL, Aleš BABÁK - trenér 
Spodní řada zleva: Tomáš KOLC, David KRAHULEC, Vít ŠEBEK, Lukáš KURIAL, Tomáš ZEMAN, Jiří 
DRBOHLAV, David MACHALICKÝ, Tomáš TOMEŠ, Lukáš RYCHNA, Martin HLAVA 
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problémem našeho celku byl postupný útok. Hráčům v něm někdy scházela potřebná 
lehkost, na každý gól se hodně nadřeli. To samozřejmě souvisí s absencí „ostrých“ spojek, 
které by byly schopny pravidelně se prosazovat ze střední a větší vzdálenosti. Z tohoto 
pohledu nejvíce chyběl již uvedený Honza Vocásek. Jak bylo zmíněno, výsledky našich 
házenkářů hodně ovlivnily absence a zranění klíčových hráčů. Tak rozsáhlou marodku 
náš celek v historii účinkování v nejvyšší soutěži nepamatuje. I přes neúčast v play-off 
se našla pozitiva. Jičínský celek se mohl tradičně opřít o výbornou defenzívu, slušné 
výkony podávali i gólmani. Z pohledu obdržených branek patřil náš celek mezi nejlepší. 
Poměrně se dařilo realizovat rychlé útoky. V mnoha případech dokázali Jičínští ukázat 
bojovného ducha a zvrátit nepříznivě se vyvíjející duel. O tom, že náš celek podával 
zejména na domácí palubovce slušné výkony, svědčí i divácká návštěvnost, která patřila 
i v letošní sezóně mezi nejvyšší u týmů extraligy. Kladem bylo začleňování jičínských 
odchovanců do extraligového kádru, další cenné zkušenosti sbírali Machalický, Čurda, 
Kolc, Miľko, později Hlava. 
Na závěr se sluší rovněž připomenout, že několik „Jičíňáků“ úspěšně bojovalo v barvách 
českého národního týmu. Z tohoto pohledu byl nejcennější start Tomáše Babáka 
na lednovém seniorském světovém šampionátu v Kataru. Aktuální novinkou bylo 
zařazení dalšího odchovance jičínské házené, Ladislava Bryknera, do širšího kádru 
seniorské reprezentace. V juniorských a dorosteneckých výběrech se v uplynulé sezóně 
objevili také Dominik Čurda, Martin Miľko, Martin Hlava, Jiří Chaloupka nebo Tomáš 
Tomeš.
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MUŽI „B“ - I. LIGA

Rezerva mužů pod vedením Miloslava Kůty a Ondřeje Horyny vstoupila do další sezóny 
ve druhé nejvyšší soutěži, první lize. Hlavním předsezónním cílem jičínské zálohy bylo 
dávat šanci mladým odchovancům, kteří měli sbírat důležité zkušenosti pro případný 
přechod do extraligového celku mužů. Tým se měl vzhledem ke svému věkovému 
průměru prezentovat rychlou přímočarou moderní házenou a držet se v klidných hladinách 
prvoligové tabulky. To se ale v podzimní části sezóny tak úplně nedařilo. Naši házenkáři 
získali v první polovině soutěže pouze osm bodů a drželi devátou příčku. V jarních 
odvetách nastalo ve hře Jičína zlepšení, které se výsledkově projevilo zejména na domácí 
palubovce. Jičínští ve druhé polovině základní části odehráli v městské sportovní hale 
šest zápasů, v nichž se mohli pyšnit stoprocentní bodovou úspěšností. Doma porazili 
v regionálních derby utkáních celky Náchoda i Dvora Králové n/L, poradili si rovněž 
se zálohou Karviné, pražským Chodovem, Novým Veselím a v posledním kole jasně 
přehráli stříbrné Strakonice v poměru 36:28. Díky dvanácti jarním bodům se prvoligoví 
házenkáři Jičína v tabulce posunuli na konečné šesté místo. Stejně jako v předchozích 
letech se potvrdilo, že výsledky „béčka“ byly hodně závislé na sestavě v tom kterém 
střetnutí. Je logické, že hráči, kteří již měli extraligové zkušenosti, byli velkými oporami 
a tahouny týmu a na své mladší spoluhráče měla jejich přítomnost velký vliv. Stejně tak 
byl pro extraligové borce, kteří ještě tolik herního prostoru v nejvyšší soutěži nedostávali, 
možnost „vyhrát“ se v první lize naprosto ideální. 

Horní řada zleva: Vít ŠEBEK, Ondřej MIKULE, Jiří CHALOUPKA, David MACHALICKÝ, Dominik 
ČURDA, Martin MIĽKO
Spodní řada zleva: Martin HLAVA, Petr DRBOHLAV, Dan VRBA, Vojtěch DVOŘÁK, Jan HAVELKA, 
David TOMÁŠEK 
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STARŠÍ DOROST - 1. LIGA   

V kategorii starších dorostenců pokračovali na trenérské lavičce Petr Babák a Miloslav 
Kůta, kterým z pozice vedoucího týmu pomáhal Karel Machalický. Jičínští se chtěli 
pohybovat, podobně jako v předchozí sezóně, v klidném středu tabulky. Bohužel, 
podzimní část se našemu celku příliš nepovedla. Tradičně se u některých klíčových hráčů 
objevilo zranění, zejména absence člena extraligového týmu mužů, Martina Hlavy, byla 
citelná. Naši házenkáři dokázali v zápasech první poloviny soutěže vyhrát pouze třikrát, 
když vysoko přehráli Kopřivnici 38:25, zdolali Ostravu v dramatickém utkání 29:27 a 
v posledním podzimním kole porazili Frýdek-Místek 31:26. Po polovině soutěže patřila 
našemu týmu osmá příčka, přičemž šestibodový zisk byl za očekáváním. V jarních 
odvetách ale naši starší dorostenci ukázali, že jsou schopni se měřit i s nejlepšími celky 
soutěže. S částečně uzdraveným Hlavou šla výkonnost celku výrazně nahoru, Jičínští 
dokázali mimo jiné vysoko porazit Zubří 35:27 a Karvinou 28:18, cenný byl určitě také 
skalp později bronzových Lovosic, které Jičínští přehráli 20:17. Jarní výkony nakonec 
přinesly jičínskému týmu zisk deseti bodů. V součtu s „podzimem“ naši starší dorostenci 
vybojovali šestnáct bodů, které jim zaručili konečnou šestou příčku.     

Horní řada zleva: Jakub PODOBSKÝ, Ondřej KRČKA, Martin ŠACHL, Ondřej MIKULE, Matěj ŠOLC, 
Jakub STINDL 
Střední řada zleva: Karel MACHALICKÝ - vedoucí týmu, Jakub MARTENEK, Dan VRBA, Václav  
VÁVRA, Martin HLAVA, Lukáš KAŇA, Miloslav KŮTA - trenér 
Spodní řada zleva: František DĚDEČEK, David TOMÁŠEK, Tomáš COUFAL, Petr BABÁK - trenér, 
Petr PETR, Petr BÍŠEK, Dominik MUSIL 
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Horní řada zleva: Martin ŠACHL, Radek ŠPIKA, Jan TEPLÍK, Vojtěch KOZUBÍK, Ondřej KRČKA, 
Jáchym KRČEK, Matěj ŠOLC, Marek BLASCHKE, Jaroslav ŠOLC - trenér 
Spodní řada zleva: Jan MUSIL, Václav VÁVRA, Tomáš TOBOLKA, Dominik MUSIL, Petr KOLC, Štěpán 
DRBOHLAV

MLADŠÍ DOROST - 1. LIGA   

U mladších dorostenců, na které z pozice trenérů dohlíželi Ondřej Horyna a Jaroslav Šolc, 
se opakovala situace z několika předchozích sezón. Úzký hráčský kádr, objevující se 
potíže s nedostatkem brankářů, to byly nejpalčivější problémy, které museli kormidelníci 
týmu neustále řešit. Jičínským tak opětovně vypomáhali někteří hráči z okolních klubů, 
např. z Liberce či Jablonce n/N. Soutěž začala pro mladší dorostence Jičína vzhledem k 
těžkému vylosování složitě. Silní soupeři neměli s Jičínskými žádné slitování, v prvních 
pěti zápasech bodoval náš celek jednou, když trochu nečekaně zvítězil nejtěsnějším 
rozdílem v Karviné. Ve druhé polovině podzimní části ale přišlo zlepšení. Jičínští v 
šestém kole porazili Talent Plzeň 33:27, po porážce v Novém Veselí si doma poradili 
se Zlínem, následně vyhráli ve Dvoře Králové přesvědčivě 39:25 a v desátém kole 
potvrdili zlepšenou formu vysokou výhrou nad Frýdkem-Místkem 41:27. I přes porážku 
ve Strakonicích v posledním podzimním kole patřila Jičínským průběžná sedmá příčka. 
K prvnímu jarnímu duelu nastoupili starší dorostenci Jičína proti silnému celku Zubří.  
V prvním poločase naši hráči za svým soupeřem zaostávali a prohrávali o šest gólů, 
ve druhé půli ale přišlo zlepšení a domácí se na svého protivníka postupně dotahovali. 
Zuberští ale nakonec jičínský nápor ustáli a zvítězili 32:30, přičemž i tyto dva body 
jim pomohly ke stříbrným medailím. V dalším průběhu jarní části střídali naši chlapci 
solidní výkony s těmi méně povedenými. Za zmínku stojí domácí výhra nad Lovosicemi 
či sedmigólové vítězství na palubovce plzeňského Talentu. Jičínští mladší dorostenci 
nakonec obsadili sedmou příčku, když si oproti minulému roku o dvě místa polepšili. 
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STARŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA, ŽÁKOVSKÁ LIGA

Starší žáci jičínského Continentalu hájící naše barvy v Inter regionálním přeboru 
vstupovali do soutěžního ročníku 2014/2015 s opětovným cílem pohybovat se v popředí 
tabulky a vybojovat si právo startu v Žákovské lize. To se také svěřencům Vladimíra 
Boháčka, Jaroslava Petra a Hynka Ženatého podařilo. Po podzimní části drželi třetí 
místo, následně zvládli kvalifikační turnaj o postup do Žákovské ligy, tedy dlouhodobé 
soutěže 25 nejlepších českých celků. V solidních výkonech pokračovali starší žáci Jičína 
rovněž v jarních mistrovských bojích a to na obou frontách. V Inter regionální lize se 
v závěrečném turnaji dostali před celek Náchoda a obhájili tak vítězství z předchozího 
soutěžního ročníku. V Žákovské lize získali v šesti turnajích, kde změřili postupně síly 
se všemi soupeři, dvacet čtyři bodů, což je zařadilo na konečné desáté místo v republice. 

MLADŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA

Také mladší žáci, vedení kormidelníky Martinem Barešem, Jaromírem Sobotkou a Vítem 
Šebkem, bojovali v Inter regionálním přeboru a vedli si znamenitě. Po polovině soutěže 
jim patřilo druhé místo za vedoucím Libercem, na jaře se jim ale boj o konečné prvenství 
podařilo zdramatizovat a rozuzlení směřovalo k poslednímu jarnímu mistrovskému 

Horní řada zleva: Jaroslav PETR - trenér, Patrik MATOUŠ, Michal KLACEK, Lukáš ŠACHL, Štěpán 
DRBOHLAV, Michal FARKAŠ, Roman ŠIMEK, Vladimír BOHÁČEK - trenér  
Střední řada zleva: Hynek ŽENATÝ - trenér, Adam KRACÍK, Adam JEŽEK, Martin KNITTL, David 
KULHÁNEK, Vojtěch HONEJSEK, Tibor SOBOTKA 
V podřepu zleva: Jakub KNITTL, Jan MUSIL
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turnaji, který se konal v neděli 31. května v Jablonci. V přímém souboji o konečné 
prvenství dokonali jičínští chlapci jarní obrat a po výhře 17:15 se mohli radovat 
z přebornického titulu. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že v kádru mladších žáků již 
dostávali příležitost někteří minižáci a naopak nejlepší mladší žáci vypomáhali svým 
kolegům ve starší kategorii.  

MINIŽÁCI - INTER REG LIGA

Minižáci jičínského Continentalu pokračovali v mistrovských turnajích Inter regionálního 
přeboru Královéhradeckého a Libereckého kraje v miniházené 4+1 se zjednodušenými 
pravidly bez turnajových zápisů a výsledků. Trenéři Marek Ženatý, Martin Schoř, Tomáš 
Podzimek, Jiří Drbohlav, David Machalický a Kája Líkařová však samozřejmě chtěli 
dopřát svým svěřencům také zápasy a turnaje v klasické šestkové házené, kde se výsledky 
počítaly a hráči tak mohli být motivováni v bojích o své první medaile a ceny formou 
drobných sladkostí. Samozřejmě, že v této věkové kategorii nebyly výsledky vůbec 
důležité, na druhou stranu určitá soutěživost alespoň v některých kláních byla vítaným 
zpestřením. Také v soutěžním ročníku 2014/2015 dosáhli minižáci HBC Continental Jičín 
velkého úspěchu. V červnu 2015 startovali jako pravidelní účastníci na mezinárodním 

Horní řada zleva: Jaromír SOBOTKA - trenér, Matěj FEJTEK, Adam FRÝBA, Jan ODVÁRKO, Lu-
káš TRČ, Filip FRUMERT, Miloš MRÁČEK, Adam JEŽEK, David VINCENCI, Šimon THOROVSKÝ,  
Martin BAREŠ - trenér, Vít ŠEBEK - trenér 
Střední řada zleva: Filip TŮMA, Štěpán SOCHA, Marek PÁNEK, Filip MATOUŠ, Karel KRAUS, Matěj 
ŽENATÝ, Michal JANDERA, Michael MIČKE
V podřepu zleva: Tomáš HŮLA, Matěj ŠAFKA
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turnaji Mega Mini Liberec, tedy neoficiálním otevřeném mistrovství republiky. Základní 
šestičlennou skupinou prošli naši nejmenší bez zaváhání při celkovém skóre 69:12. 
Podobně si vedli i v nadstavbové skupině, kterou opět prolétli s plným bodovým ziskem 
a zajistili si tak účast v semifinále proti pražské Dukle. Zde byl k vidění poměrně 
vyrovnaný zápas, po jehož konci se z výhry 10:7 radovali Jičínští. Ve finále vyzvali 
házenkáři jičínského Continentalu celek Lovosic. Naši „minici“ nastoupili do zápasu 
odhodlaně, bojovně a sebevědomě a brzy vedli 3:0. Házenkáři Jičína byli i nadále lepším 
týmem, nečekaně lehce navyšovali své vedení až na konečných 15:5. Po závěrečném 
hvizdu tak mohla naplno propuknout obrovská radost hráčů, trenérů a rodičů, kteří přijeli 
„miniky“ v hojném počtu povzbudit. Po předání medailí a vítězné trofeje následovalo 
oslavné kolečko se zpěvem jičínské házenkářské hymny.

Horní řada zleva: Jan SUCHÝ, Dominik ŠOLC, Adam PODZIMEK, Tomáš ŠACHL, Matěj POUR, 
Jiří ONDRUŠ, Matěj MALÁT, Jiří JANĎOUREK, Kryštof SEDLÁČEK, Kryštof HIREŠ, Tomáš KRÁL,  
Ondřej BRÁDLER
Střední řada zleva: Marek ŽENATÝ - trenér, Karel LUTRÝN, Jakub MORÁVEK, Jakub ODVÁRKO, Jan 
MIČKE, Pavel GAUBMAN, Vadim VOLTR, František FELCMAN, Filip ŠTĚŘÍK, Dominik PŘIBYL, 
Adam KOZÁK, Matyáš PODZIMEK, Adam TŮMA, Tomáš PODZIMEK - trenér
Spodní řada zleva: Tomáš HAVLÍK, Martin SUCHÝ, Kristián KRÁL, Petr HANYŠ, Jakub VOHÁŇKO, 
Matyáš NEKOVAŘÍK, Tomáš ZACHOVAL, Richard POSPÍŠIL, Vlasta POSPÍŠILOVÁ, Štěpán POUR, 
Pavel DAŘÍLEK, Filip DLESK, Jakub CHODĚRA, Patrik ŽENATÝ, Tadeáš POVR, Aleš KULHÁNEK, 
Štěpán HOLUBEC, Matyáš VONDRA
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SEZÓNA 2015 – 2016

MUŽI „A“ - EXTRALIGA

Nejvyšší soutěž házenkářů pokračovala druhým rokem ve změněném hracím systému. 
Oproti předchozím letům, kdy se po základní části pokračovalo tzv. nadstavbou, byly 
série o konečná umístění hrány systémem play-off resp. play-out. Áčko mužů vstupovalo 
do soutěžního ročníku 2015/2016 pod vedením triumvirátu, který tvořili trenéři Aleš 
a Petr Babákovi a vedoucího týmu Petr Kynčl. Lékařem byl MUDr. Richard Zachoval. 
Realizační tým tedy zůstal ve stejném složení jako v předcházejících sezónách 
a podobně na tom byl i hráčský kádr. Ten se podařilo nejenom udržet, ale také vhodně 
posílit. Výraznou posilou se stal navrátilec Ondřej Šulc, jenž se do mateřského klubu 
vrátil po dlouhých devíti letech strávených v Karviné a ve Francii. Těsně před zahájením 
přípravy se podařilo do konce dotáhnout také příchod Martina Loskota, střední spojky 
mateřské Třeboně, jenž v posledních dvou letech působil v mistrovském Talentu Plzeň. 
Základním předsezónním cílem byl postup do osmičky týmů, které budou bojovat 

Horní řada zleva: Petr BABÁK - trenér, Bohumír SKOPAL, Jiří DRBOHLAV, Ondřej ŠULC, Radek 
KRÁL, Martin LOSKOT, MUDr. Richard ZACHOVAL - lékař týmu
Střední řada zleva: Petr KYNČL - vedoucí týmu, Zdeněk KUBÍK, Vít ŠEBEK, Filip VEVERKA, Tomáš 
ZEMAN, David MACHALICKÝ, Martin BAREŠ, Jiří GROH, Aleš BABÁK - trenér  
Spodní řada zleva: Vladimír FLÉGR - prezident klubu, Lukáš RYCHNA, František DĚDEČEK, Martin 
HLAVA, Dominik ČURDA, Martin MIĽKO, David KRAHULEC, Tomáš KOLC, Ladislav HAVELKA - 
viceprezident klubu
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v play-off o medailové příčky. Předpokládalo se, že úkol to nebude vůbec snadný, 
neboť se soutěž v posledních letech velmi vyrovnala. Letní přípravné zápasy naznačily, 
že by se Jičínští mohli pohybovat v horní polovině tabulky. Především vystoupení 
na domácím turnaji Kers Cup dávala optimistické naděje. Samotný začátek sezóny 
Jičínským vyšel výborně. Po úvodní výhře s Litovlí a zisku dvou bodů na palubovce 
Zlína přivítali naši házenkáři úřadujícího mistra z Plzně. Jičínští prohrávali před poslední 
čtvrtinou zápasu o čtyři branky, 16:20. Poté už ale hostům nepovolili skórovat, sami 
mířili přesně v osmi případech a radovali se z cenného skalpu v podobě konečné výhry 
24:20. V následující fázi sezóny se našemu celku dařilo střídavě, stále si ale Jičínští 
drželi místo mezi osmičkou nejlepších. Po podzimní části a vánoční přestávce se 
házenkáři jičínského Ronalu představili na tradičním turnaji ve slovenské Považské 
Bystrici. Po návratu je čekalo čtvrtfinále Českého poháru, přičemž los přisoudil našemu 
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týmu celek Hranic. Na tento duel ale nebudou jičínští házenkáři, zejména pak do té 
doby nejlepší střelec týmu, Ondřej Šulc, vzpomínat v dobrém. Hned na začátku utkání 
byl právě jičínský kanonýr hodně nebezpečně atakován ve výskoku a výsledkem bylo 
utržení čéšky v koleni. Sezóna tak pro našeho nejlepšího střelce skončila ještě před jejím 
vyvrcholením. Jičínští již v té době hráli také bez dalšího střelce z dálky, Skopala, jenž 
za podivných okolností působení v Jičíně z neznámých důvodů ukončil. Zmiňované 
čtvrtfinále Českého poháru ale Jičínští zvládli a díky nesmírné obětavosti postoupili 
do semifinále. V něm narazili na silný celek Lovosic, navíc na půdě soupeře. Naši 
házenkáři nastoupili ve značně kombinované sestavě, po prohraném prvním poločase 
10:16 se dokázali svému protivníkovi přiblížit na jediný gól, ovšem domácí v závěru 
využili širšího kádru a zvítězili 28:23. V závěrečných kolech základní části bojovali 
Jičínští o co nejlepší umístění. Nakonec obsadili vinou horších výsledků ze vzájemných 
zápasů poslední postupovou osmou příčku, když dosáhli stejného počtu bodů jako šesté 
Lovosice a sedmá Karviná. 
Ve čtvrtfinále play-off tedy vyzvali vítěze základní části a semifinalistu evropského 
Vyzývacího poháru, pražskou Duklu. První dva duely byly sehrány ve sportovní hale 
v pražské Ruzyni. V prvním utkání byli Jičínští svému soupeři velmi vyrovnaným 
protivníkem, domácí nakonec urvali nejtěsnější výhru 24:23. Ve druhém střetnutí 
vzdorovali naši chlapci pouze poločas, ve druhém se projevila únava užšího hráčského 
kádru. Jičínští ale dokázali ve třetím utkání série na domácí palubovce nejtěsnějším 
rozdílem zvítězit, vyrovnaný byl také čtvrtý zápas. Ten ale nakonec pro sebe rozhodli 
Pražané a zaslouženě postoupili mezi čtyři nejúspěšnější celky soutěže. Na Jičínské čekal 
boj o 5. - 8. místo hraný vždy pohárovým systémem doma venku. V první sérii změřili 
Jičínští síly s celkem Zubří, který nečekaně vypadl ve čtvrtfinále s Karvinou. Moravané 
potvrdili, že se jim v posledních letech na Jičín daří. V Jičíně zvítězili 30:21, na domácí 
palubovce potom 30:28 a to znamenalo, že náš celek bude bojovat o konečnou sedmou 
příčku. Tam je čekal tým SKP Frýdek-Místek. V domácím prostředí vedli Jičínští již 
rozdílem deseti gólů, nakonec vyhráli 32:26. V odvetě na půdě moravského celku to 
s našimi házenkáři nevypadalo dobře, na začátku druhého dějství již prohrávali o osm 
branek. Hosté ale nesložili zbraně, nesmírnou bojovností se vrátili do zápasu a díky 
konečné porážce 27:23 uhájili náskok z domácího střetnutí. Házenkáři HBC Ronal Jičín 
se tedy v soutěžním ročníku 2015/2016 umístili na sedmé příčce, která značila posun 
o dvě místa oproti předchozí sezóně 2014/2015.    
Jičínští se v průběhu sezóny prezentovali bojovnými výkony a solidními výsledky. 
Bohužel, před vyvrcholením sezóny je postihla ztráta v podobě dlouhodobého zranění 
Ondřeje Šulce. I přesto se naši házenkáři statečně rvali o co nejlepší umístění. O tom, 
že jičínská házená stále táhne, svědčily velmi slušné návštěvy na domácí palubovce. 
Kladem opět bylo začleňování jičínských odchovanců do extraligového kádru. Stabilním 
gólmanem se stal nadějný Machalický, při absenci Skopala se zejména v zápasech play-
off ukázal ve velmi dobrém světle Čurda. Cenné zkušenosti sbírali Miľko, Dědeček, 
Kolc a Hlava. Bohužel, posledně dva jmenovaní se rovněž nevyhnuli zraněním, která je 
přibrzdila. 
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MUŽI „B“ - I. LIGA

„Béčko“ mužů sehrálo další prvoligovou sezónu pod trenérským dohledem Miloslava 
Kůty a Ondřeje Horyny. V úvodu soutěže vyhráli Jičínští na palubovce Sokola Přerov 
vysoko 38:27, vzápětí si doma poradili s Olomoucí. Přestože se hráči jičínské rezervy 
následně nedokázali vyvarovat některých zaváhání a nepodávali zcela vyrovnané 
výkony, drželi se v podzimní části ve středu tabulky. O nevyrovnanosti svědčil závěr 
podzimu, kdy naši házenkáři nečekaně podlehli Dvoru Králové 18:27, v posledním kole 
překvapivě uspěli na půdě Chodova 29:27. Protože však byly bodové rozdíly mezi týmy 
minimální, vstupovali Jičínští do jarních odvetných zápasů se snahou stabilizovat svou 
výkonnost a za pomoci některých hráčů z extraligového „áčka“ soutěž udržet i pro příští 
soutěžní ročník. To se ale nedařilo dle představ. V prvním jarním duelu sice Jičínští 
porazili exextraligový Přerov vysoko 34:26, následovaly ale tři porážky v řadě a propad 
tabulkou. Situace se opakovala ještě jednou. V důležitém střetnutí Jičínští přehráli tým 
Sokola Ostrava, přišly ale porážky v Plzni a Bystřici p/H, stejně tak domácí zakolísání 
se Starým Plzencem. Naštěstí také celky okupující spodní místa hodně ztrácely a Jičínu 
situaci mírně ulehčovaly. Definitivní stvrzenku do prvoligové soutěže pro následující 
soutěžní ročník 2016/2017 napsali naši házenkáři v domácím utkání s tradičním rivalem 
z Náchoda, který doslova smetli 36:21. Jičínští nakonec obsadili osmou příčku.  

Horní řada zleva: Ondřej HORYNA - trenér, Lukáš RYCHNA, Vít ŠEBEK, Martin HLAVA, František 
DĚDEČEK, Martin MIĽKO, Filip BAREŠ, Miloslav KŮTA - trenér
Spodní řada zleva: Vojtěch DVOŘÁK, Petr DRBOHLAV, Jiří CHALOUPKA, Petr PETR, Jan  
HAVELKA, Tomáš KOLC  
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STARŠÍ DOROST - 1. LIGA   

Starší dorostenci zahajovali 
sezónu 2015/2016 pod vedením 
trenérů Petra Babáka, Ondřeje 
Horyny a Miloslava Kůty s cílem 
pohybovat se ve střeních patrech 
tabulky. Bohužel, Jičínským 
se v podzimní části nevyhnula 
zranění některých klíčových 
hráčů, zejména absence 
Davida Tomáška a Petra Bíška 
byly citelná. Dalším velkým 
problémem byla nepravidelná 
účast brankářů, kteří z různých 
důvodů častokrát chyběli. I díky 
tomu patřila našemu týmu po podzimní části soutěže desátá příčka se ziskem pouhých 
tří bodů. V jarních odvetách přišlo přeci jen zlepšení, ovšem pokračující absence 
klíčových hráčů a skutečnost, že za starší dorostence nastupovalo hned několik mladších 
dorostenců, kteří již měli v nohách mistrovské zápasy v mladší kategorii, sehrávala svou 
roli. Jičínští museli o zachování prvoligové příslušnosti bojovat až do posledního kola, 
nakonec díky zisku devíti jarních bodů, celkově dvanácti, obsadili desáté místo a zajistili 
si účast v nejvyšší soutěži i pro soutěžní ročník 2016/2017.      

Horní řada zleva: Petr BABÁK - trenér, Václav VÁVRA, Jan PEKAŘ, Radek ŠPIKA, Jáchym KRČEK, 
Martin ŠACHL, Jan TEPLÍK, Vojtěch KOZUBÍK, Matěj ŠOLC, Ondřej HORYNA - trenér 
Spodní řada zleva: Dominik MUSIL, Petr BÍŠEK, Štěpán DRBOHLAV, Jan REJHA, Jakub PODOBSKÝ, 
Ondřej KRČKA, David TOMÁŠEK
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MLADŠÍ DOROST - 1. LIGA   

V kategorii mladšího dorostu Jičínští v posledních 
sezónách vyklidili své pozice. Příčinou byl přesun 
starších žáků do vyšší věkové kategorie, přičemž 
tento přechod se některým hráčům nevedl podle 
přání trenérů Ondřeje Horyny a Jaroslava Šolce, 
ale i samotných házenkářů. Před sezónou se 
v mladším dorostu sešel početnější ročník a zdálo 
se, že naši chlapci budou bojovat minimálně 
v klidném středu tabulky. K optimismu sváděly 
také výsledky v letních přípravných zápasech 
a turnajích. V podzimní části soutěže vybojovali 
Jičínští deset bodů a drželi se na sedmém místě 
s odstupem čtyř bodů na bronzový stupínek. Ani 
mladší dorostenci se nevyvarovali výkonnostních 
výpadků. Většina hráčů musela vypomáhat také 
v kategorii staršího dorostu, což se v některých 
jarních duelech negativně projevilo. Protože se 
celku nevyhnuly časté absence, museli si trenéři 

vypomáhat hráči patřícími do kategorie starších žáků. Pro ně to byly velmi cenné 
zkušenosti s ligovou dorosteneckou házenou, které se jim v budoucnu jistě budou hodit. 
Na jaře se Jičínským výsledkově tolik nedařilo, o čemž svědčila konečná devátá příčka. 

Horní řada zleva: Jaroslav ŠOLC - trenér, Vojtěch KOZUBÍK, Jan PEKAŘ, Radek ŠPIKA, Mikuláš 
KREJČÍ, Jáchym KRČEK, Lukáš ŠACHL, Matěj ŠOLC, Štěpán DRBOHLAV, Ondřej HORYNA
Spodní řada zleva: Michal FARKAŠ, Michal HÁJEK, Matyáš KLEISTNER, Jan REJHA, Marek 
BLASCHKE, Dominik MUSIL, Tibor SOBOTKA
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STARŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA, ŽÁKOVSKÁ LIGA

Starší žáci jičínského Continentalu hájící naše barvy v Inter regionálním přeboru vstupovali 
do soutěžního ročníku 2015/2016 s cílem pohybovat se v popředí tabulky a vybojovat si 
právo startu v Žákovské lize. Cíle pro podzimní část sezóny svěřenci trenérů Vladimíra 
Boháčka, Jaroslava Petra a Hynka Ženatého splnili. Po podzimu drželi druhé místo, 
které jim zajistilo účast v Žákovské lize, tedy dlouhodobé soutěže 25 nejlepších českých 
celků. V nadějných výkonech pokračovali starší 
žáci Jičína rovněž v jarních mistrovských bojích 
a to jak v turnajích Inter regionálního přeboru, tak 
v Žákovské lize. V prvně jmenované soutěži se 
před posledním mistrovským turnajem posunuli 
na vedoucí příčku, kterou již neopustili a potřetí 
v řadě se stali přeborníky oblasti. V Žákovské 
lize získali Jičínští v šesti turnajích, kde změřili 
postupně síly se všemi soupeři, třicet tři bodů, což 
je zařadilo na konečné velmi solidní osmé místo 
v republice. 

Horní řada zleva: Jaroslav PETR - trenér, Filip FRUMERT, Martin KNITTL, Vojtěch HONEJSEK,  
Lukáš ŠACHL, Marek JEČNÝ, Patrik MATOUŠ, Vladimír BOHÁČEK - trenér, Hynek ŽENATÝ - trenér 
Spodní řada zleva: Matěj ŽENATÝ, Adam JEŽEK, Matěj ŠAFKA, Jakub KNITTL, David KULHÁNEK, 
Šimon THOROVSKÝ



75 let házené v Jičíně

164

Horní řada zleva: Jaromír SOBOTKA - trenér, Lukáš TRČ, Štěpán SOCHA, Adam FRÝBA, Adam 
KAUCKÝ, Hynek DRASLAR, Jiří ONDRUŠ, Martin BAREŠ - trenér, Matěj POUR, Matěj FEJTEK, 
Michal JANDERA, Tomáš ŠACHL, Karel KRAUS, Adam PODZIMEK, Vít ŠEBEK - trenér
Spodní řada zleva: Tomáš KRÁL, Jiří JANĎOUREK, Filip MATOUŠ, Kryštof SEDLÁČEK, Marek  
PÁNEK, Tomáš HŮLA, Michael MIČKE, Ondřej BRÁDLER, Matěj ŽENATÝ, Filip TŮMA

MLADŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA

Také dva týmy mladších žáků, vedení kormidelníky Martinem Barešem, Jaromírem 
Sobotkou a Vítem Šebkem, které na jaře doplnil Michal Mareš, bojovali v Inter regionálním 
přeboru a vedli si znovu velmi dobře. „A“ týmu patřila po polovině soutěže vedoucí 
příčka, kterou s přehledem udrželi i v jarních kláních. K výborným výkonům se rozehrál 
také druhý celek, jež po podzimním čtvrtém místě bojoval na jaře o bronzový stupínek. 
Vinou horších vzájemných zápasů skončili nakonec hráči „béčka“ na bramborovém 
stupínku. Jičínským se dařilo také na tradičním domácím turnaji Continental Cup. 
V konkurenci dvanácti týmů z celé republiky se probojovali až do finále, kde podlehli 
házenkářům Dukly Praha 7:14. 

MINIŽÁCI - INTER REG LIGA

Minižáci Jičína pokračovali pod taktovkou trenérů Marka Ženatého, Tomáše Podzimka, 
Jiřího Skarke, Martina Schoře a Davida Machalického v „miniházené 4+1“ a kromě 
mistrovských turnajů startovali na mnoha turnajích šestkové házené. Největšího úspěchu 
dosáhli na sklonku sezóny, v červnu 2016, na tradičním turnaji Mega Mini Liberec. Podobně 
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Horní řada zleva: Karel LUTRÝN, Marek ŹENATÝ - trenér, Martin SUCHÝ, Jan MIČKE, Ondřej 
BRÁDLER, Tomáš PODZIMEK - trenér, Jan SUCHÝ, Matěj MALÁT, Vojtěch THOROVSKÝ, Štěpán 
POUR, Matyáš NEKOVAŘÍK, Jiří SKARKE - trenér, Samuel PŘIBYL 
Střední řada zleva: Jan STEJSKAL, Adam TŮMA, Jan ZACHOVAL, Tadeáš BLÁHA, Pavel  
GAUBMANN, Ondřej SOCHA, Michal DLOUHÝ, Tomáš HAVLÍK, Dominik PŘIBYL, Matyáš VONDRA 
Spodní řada zleva: Štěpán HOLUBEC, Adam ŘEHÁK, Kristián KRÁL, Jakub VOHÁŇKO, Matěj  
MALACH, Matyáš PODZIMEK, Jakub HOLEC, Pavel DAŘÍLEK, Tomáš ZACHOVAL, Vít HOLEC, 
Patrik ŽENATÝ, Aleš KULHÁNEK, Jiří KALHOTKA 

jako v předešlé sezóně naši minižáci vyhráli s přehledem základní skupinu, stejně tak 
hladce procházeli skupinou nadstavbovou a to až do posledního střetnutí, v němž vyzvali 
Lovosice. Severočeši oplatili 
Jičínským finálovou porážku 
z minulého roku, naši „špunti“ 
tak skončili druzí a v semifinále 
vyzvali hráče pražské Dukly. 
Po ustrašeném výkonu a porážce 
4:9 byli Jičínští odsouzeni k boji 
o konečnou třetí příčku. V tomto 
duelu se po pomalejším rozjezdu 
prezentovali pěknou kombinační 
házenou a po výhře 16:11 získali 
bronzové medaile.  
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Jedním z největších zážitků bývají pro malé házenkáře žákovských kategorií, ale 
i dětí předškolního věku z řad Talenťáčku, tradiční letní tréninková soustředění. Těch 
se pravidelně zúčastňuje kolem sedmdesáti sportovců a patnácti trenérů či členů 
realizačních týmů. Kempy se dlouhá léta konaly v rekreačním středisku Na Homoli, 
v posledních letech probíhají v krásném prostředí Prachovských skal a jinolických 
rybníků, konkrétně v rekreačním zařízení Eden Jinolice. Pro všechny malé házenkáře 
připravují trenéři náročný tréninkový program. Nechybí však také různé týmové soutěže, 
štafetové běhy a řada dalších činností, při kterých zažijí děti hodně legrace a odnesou si 
krásné vzpomínky.
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SEZÓNA 2016 – 2017

MUŽI „A“ - EXTRALIGA

Nejvyšší soutěž házenkářů pokračovala třetím rokem v řadě po odehrání základní části 
systémem play-off, v němž si právo startu zajistilo osm nejlepších celků. Zbývající 
čtyři týmy bojovali o udržení ve skupině play-out. Již před začátkem soutěžního 
ročníku při řešení otázky hracího modelu navrhly extraligové kluby možnost zapojit 
do soutěže čtyři nejlepší celky ze Slovenska. Po prvotních jednáních zástupců obou 
federací bylo nakonec odsouhlaseno, že od sezóny 2017/2018 bude rozehrána společná 
Česko-Slovenská extraliga (ČSE) a to za účasti deseti českých týmů a šesti zástupců 
ze Slovenska. Pro extraligové celky z Česka to znamenalo, že týmy na 11. a 12. místě 
přímo sestoupí do první ligy a desátý celek bude čekat baráž s vítězem první ligy. 
Do nové sezóny vstupovali jičínští házenkáři znovu pod vedením stejného realizačního 
týmu, tedy trenérů Petra a Aleše Babákových, vedoucího celku Petra Kynčla, lékaře 
MUDr. Richarda Zachovala a fyzioterapeutky Ilony Hanušové. Předsezónním cílem 
bylo postoupit mezi osm nejlepších týmů do play-off a tím si bez komplikací zajistit 
účast v ČSE. V hráčském kádru Jičínských došlo k určitým změnám. Tou nejvýraznější 
byl příchod bývalého reprezentanta Jiřího Vítka, jenž se do Jičína vrátil uzavřít svou 
velmi úspěšnou kariéru po devatenácti letech. Další posilou se stal Ivo Šafář, jenž zamířil 
na východ Čech po pěti letech strávených ve Francii. O místo v kádru našich házenkářů se 
měli poprat také Filip Herzán, který přišel do Jičína na hostování z pražské Dukly a hráči 
z Liberce, Matyáš Burda a brankář Robert Soukup. Posledně jmenovaný prošel v našem 
klubu dorosteneckými výběry. Jičínští trenéři chtěli i nadále pokračovat v nastoleném 
trendu dávat herní prostor mladým odchovancům.  
Samotný začátek sezóny byl ze strany našeho celku výsledkově rozpačitý. Naši házenkáři 
měli poměrně těžké vylosování, z prvních čtyřech zápasů se třikrát představili na půdě 
soupeřů, doma podlehli po slušně rozehraném utkání Lovosicím. Velmi důležitými se 
později ukázaly výhry v Novém Veselí a Kopřivnici, tedy na palubovce soupeřů, se 
kterými později sváděli přetahovanou o postup do play-off. Ty kompenzovaly další 
domácí ztráty, s Brnem, Karvinou a Zubřím. V říjnu se navíc zranil brankář Machalický, 
květnové zranění navíc stále nedovolovalo zasáhnout nejlepšímu střelci Jičínských 
v předchozím play-off, Dominiku Čurdovi. Bylo tedy zřejmé, že splnit stanovený cíl bude 
velmi těžké. V závěru podzimu se do sestavy našeho týmu vrátil po několika měsících 
Jiří Groh a jeho účast společně s výhodným vylosováním před koncem roku zapůsobila 
na celý tým jako svěží vítr. Jičínští získali konečně důležité výhry na domácí palubovce 
a následně naprosto překvapivě zvítězili na půdě v té době vedoucích Lovosic. To už 
v sestavě chyběl i kapitán Martin Bareš, jenž podstoupil operaci palce na ruce. Úspěšnou 
šňůru podtrhl domácí předvánoční dvoubodový zisk se stále se lepšícím nováčkem 
z Nového Veselí, který však byl vykoupen opětovným vážným zraněním jičínského 
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„žolíka“ Jiřího Groha. Vzhledem k dlouhodobé absenci gólmana Machalického přivedli 
trenéři v zimní přestávce na hostování zkušeného brankáře Dvora Králové, Martina 
Babčaníka. Před závěrečnými sedmi jarními zápasy měli naši házenkáři na svém kontě 
na osmé příčce čtrnáct bodů, přičemž propočty napovídaly, že k postupu do play-off by 
mělo s velkou pravděpodobností stačit devatenáct dvacet bodů. Jaro ale Jičínští nezahájili 
dobře. Po porážce v Brně a povinné výhře s Kopřivnicí přišel asi nejhorší výkon sezóny 
v Litovli. Po nadějně rozehraném poločase Jičínští totálně nezvládli druhou půli, z čehož 
resultovala sedmigólová porážka a ztráta nesmírně důležitých bodů. Zbývající duely 
nevzbuzovaly z pohledu šancí vyhnout se zápasům o udržení přílišný optimismus. Doma 
čekaly Jičínské zápasy s pražskou Duklou a Plzní, tedy týmy, které se praly o vítězství 
v základní části a tím výhodnější pozici před medailovými bitvami. Mimo to se měli naši 
hráči představit na horké půdě v Zubří a v posledním kole v Hranicích. Přestože ve hře 
Jičína nastalo zlepšení, do herní pohody se pomalu vracel Dominik Čurda, na bodový zisk 
to ve třech utkáních nestačilo. Naopak nováček soutěže z Nového Veselí se až nečekaně 
rychle otrkal, prezentoval se stále lepšími výkony, před závěrečným kolem základní části 
Jičínské o bod předskočil a posunul se na osmou, poslední postupovou příčku. Karty před 
závěrem byly rozdány jednoznačně, pokud chtěli naši házenkáři proklouznout do bojů 
o medaile, museli v posledním kole získat o bod víc než Novoveselští. Ve prospěch Jičína 
by v tu chvíli hrála výhoda lépe zvládnutých vzájemných zápasů (náš celek obě utkání 
vyhrál). V praxi to znamenalo uspět v Hranicích a doufat v pomoc Lovosic, kterým už 
na půdě nováčka o bodový zisk nešlo. Jičínští házenkáři vstoupili do zápasu v Hranicích 
nervózně a prakticky neustále museli dotahovat vedení domácích, kterým by se každý 
bod hodil do soubojů o zachování extraligové příslušnosti. V závěru poločasu přišel 
velký obrat a hosté strhli vedení na svou stranu. Ve druhé půli se skóre přelévalo na obě 
strany, v závěru se ale opakovala situace z konce první půle. Jičínští ustáli nápor Hranic 
a nakonec zvítězili na palubovce bronzového týmu předešlé sezóny 30:27. Jejich radost 
umocnil výsledek z Nového Veselí, Lovosice poměrně nečekaně zvítězily a poslaly 
házenkáře Jičína do play-off.
V něm naši hráči narazili na vítěze základní části a úřadujícího mistra republiky 
posledních tří sezón, celek Talentu Plzeň. Zejména v prvním utkání na palubovce 
soupeře byli Jičínští naprosto vyrovnaným protivníkem, nebýt výborného výkonu 
domácího gólmana J. Štochla, mohli získat nečekaný skalp v podobě výhry. Domácí 
nakonec překvapení nepřipustili, zvítězili o tři branky a celou sérii ovládli 3:0 na zápasy. 
Stejným poměrem poté proklouzli přes Lovosice i do finále, když výsledky byly ještě 
jednoznačnější. Házenkáři Jičína tak byli odsouzeni bojovat ve dvou sériích hraných 
pohárovým systémem doma venku o pořadí na 5. - 8. místě. Úvodní sérii zvládli 
výborně. Na domácí palubovce přehráli Karvinou 30:25, když v průběhu zápasu vedli 
již rozdílem deseti branek. V karvinské odvetě tahali Jičínští dlouho za delší konec 
provazu, vytvořili si dokonce šestigólový náskok. V závěru domácí házenkáři skóre 
otočili, po výhře Karvinských 24:23 se však z postupu do série o 5. - 6. příčku radovali 
házenkáři jičínského Ronalu. V ní čekal na Jičínské silný celek SKP Frýdek-Místek. 
V úvodním domácím duelu byla k vidění vyrovnaná házenkářská bitva, naši házenkáři 
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nakonec podlehli nejtěsnějším rozdílem 26:27 a před odvetou měli výhodnější pozici 
Moravané. V posledním utkání sezóny na půdě Frýdku-Místku podali jičínští házenkáři 
výborný výkon, s domácími se přetahovali o vedení. Zápas dospěl k dramatické 
koncovce, do závěrečného útoku šli hosté dvacet vteřin před koncem za stavu 21:22 
v jejich prospěch. Bylo jasné, že pokud chtějí Jičínští získat pátou příčku pro sebe, musí 
vzhledem k menšímu počtu branek nastřílených na půdě soupeře vyhrát o dva góly. To se 
ale nakonec našemu týmu nepovedlo, házenkářům HBC Ronal Jičín tak chyběla jediná 
trefa ke konečnému pátému místu, kterým by, s výjimkou mistrovského titulu v sezóně 
2012/2013, vyrovnali svá extraligová maxima. I se šestou příčkou ale panovala v obci 
jičínských házenkářů spokojenost, zejména vezmeme-li v potaz výročí oslav 75 let 
od založení házené v Jičíně. Šestou příčkou jičínští házenkáři završili úctyhodnou sérii 
dvaceti nepřetržitých sezón účinkování v nejvyšší soutěži.      
Jičínští se v průběhu sezóny prezentovali bojovnými výkony a solidními výsledky. 
Nezvykle často ale ztráceli body na domácí palubovce, což nebývalo zvykem. Podobně 
jako v minulých letech se jim nevyhýbala zranění klíčových hráčů. Od úvodu soutěžního 
ročníku nemohli trenéři Jičína počítat se zraněnými Čurdou a Grohem, v průběhu října 
skončil soutěžní ročník pro brankáře Machalického, jenž musel podstoupit operaci 
kolene. Na začátku sezóny se s návratem na palubovky po dlouhodobém zranění pral 
Ondřej Šulc, pracovní povinnosti nedovolili start v každém utkání ani navrátilci Jiřímu 
Vítkovi. Po svém návratu na palubovku a vzepětí celého týmu přišlo opětovné zranění 
Jiřího Groha, několik zápasů musel vynechat i kapitán Bareš, zdravotní problémy měli 
i další hráči. I přesto se naši házenkáři statečně rvali o co nejlepší umístění. 

Horní řada zleva: Vladimír FLÉGR - prezident klubu, Matyáš BURDA, Filip HERZÁN, Jiří  
DRBOHLAV, Petr ŠULC, Vít ŠEBEK, Radek KRÁL, MUDr. Richard ZACHOVAL - lékař týmu  
Střední řada zleva: Ilona HANUŠOVÁ - fyzioterapeutka, Martin MIĽKO, Zdeněk KUBÍK, Martin  
BAREŠ, Jiří GROH, Dominik ČURDA, František DĚDEČEK, David KRAHULEC, Martin LOSKOT, 
Petr KYNČL - vedoucí týmu
Spodní řada zleva: Aleš BABÁK - trenér, Ivo ŠAFÁŘ, Lukáš RYCHNA, Robert SOUKUP, Ondřej ŠULC, 
Filip VEVERKA, Jiří VÍTEK, David MACHALICKÝ, Petr BÍŠEK, Tomáš KOLC, Petr BABÁK - trenér 
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MUŽI „B“ -  I. LIGA

Rezerva mužů, vedená Ondřejem Horynou, hájila barvy Jičína již desátým rokem v řadě 
ve druhé nejvyšší soutěži, první lize. Cílem našeho celku bylo prezentovat se rychlou 
kombinační házenou, vyhnout se sestupovým starostem a postupně začleňovat další 
hráče z kategorie staršího dorostu. Dá se říci, že od prvních kol se jednotlivé dílčí úkoly 
dařilo naplňovat.  Přestože se hráči jičínské „béčka“ nedokázali vyvarovat některých 
zaváhání a nepodávali zcela vyrovnané výkony, drželi se v podzimní části ve středu 
tabulky. Protože však bodové odstupy od níže postavených celků nebyly nijak výrazné, 
vstupovali Jičínští do jarních odvet s úmyslem co nejdříve získat body potřebné k posunu 
do ještě vyšších pater tabulky. Nutno poznamenat, že na rozdíl od předchozích let se 
v sestavě tak často neobjevovali hráči, kteří působili v extraligovém „áčku“. Naopak, 
první zkušenosti ze seniorské házené sbírali starší dorostenci Šolc, Krček, Pekař, Krčka, 
Vávra, Kozubík a další. I přesto se dokázali Jičínští držet na místech zaručujících 
záchranu a nakonec obsadili velmi solidní šesté místo. Prvoligová rezerva za sebou 
nechala oba východočeské rivaly, házenkáře Náchoda i Dvora Králové, stejně tak celek 
Liberce, v jehož barvách nastupovalo mnoho hráčů, kteří v Jičíně prošli dorosteneckými 
kategoriemi a někteří ochutnali i nejvyšší soutěž mužů. Celkově panovala s účinkováním 
našeho celku ve druhé nejvyšší soutěži spokojenost. I po mnoha letech se potvrzuje, 
že účastí v první lize získává jičínská házená výborný nástroj, jak pomoci hráčům 
dorostenecké kategorie lépe se adaptovat na seniorskou házenou.  

Horní řada zleva: Filip HERZÁN, František DĚDEČEK, Petr ŠULC, Vít ŠEBEK, Martin BAREŠ,  
Vojtěch KOZUBÍK
Spodní řada zleva: Ondřej HORYNA - trenér, David MACHALICKÝ, Lukáš RYCHNA, Petr DRBOHLAV, 
Václav VÁVRA, Petr PETR, Petr BÍŠEK, David TOMÁŠEK, Ondřej KRČKA, Ondřej ŠULC - vedoucí 
týmu, Tomáš COUFAL 
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STARŠÍ DOROST - 1. LIGA   

Starší dorostenci vstupovali do sezóny 2016/2017 pod vedením trenérů Luboše Rychny 
a Ondřeje Horyny, kterým v pozici vedoucího týmu pomáhal Vladimír Frýba, s cílem 
pohybovat se ve středních patrech tabulky. Začátek soutěže se Jičínským povedl 
znamenitě. V úvodním kole zvítězili naši házenkáři ve Frýdku-Místku, následně doma 
přehráli Strakonice a ve třetím duelu vybojovali bod za domácí remízu s Karvinou. 
Bohužel, poté přišla některá zranění hráčů základní sestavy, další absence související 
s kolizemi hostujících hráčů, kteří nastupovali za mateřské kluby a starší dorostenci se 
pomalu v tabulce propadávali. Po podzimní části nakonec patřila Jičínským devátá příčka 
se ziskem sedmi bodů. Bylo tedy zřejmé, že aby se naši házenkáři vyhnuli sestupovým 
příčkám, musí na jaře přidat. V jarních odvetách přišlo přeci jen zlepšení, ovšem 
pokračující absence klíčových hráčů a skutečnost, že za starší dorostence nastupovalo 
hned několik mladších dorostenců, kteří již měli v nohách mistrovské zápasy v mladší 
kategorii, sehrávala svou roli. V závěru jarních bojů se tabulka ve spodních patrech neustále 
vyrovnávala, jistým sestupujícím byl celek Sokola Úvaly, na druhou pozici znamenající 
sestup bylo hned několik kandidátů, Strakonice, Frýdek-Místek, Plzeň a bohužel také 
Jičín. Náš celek měl před posledním kolem na kontě čtrnáct bodů, zbývající celky o jeden 
méně. V závěrečném kole se starší dorostenci Jičína představili v Lovosicích, to již ale 
věděli, že díky ostatním výsledkům se v nejvyšší soutěži udrží. Také na jaře získali Jičínští 
sedm bodů, celkově čtrnáct, což stačilo na konečné deváté místo.    

Horní řada zleva: Matěj ŠOLC, Lukáš ŠACHL, Jáchym KRČEK, Martin ŠACHL, Jan PEKAŘ, Vojtěch 
KOZUBÍK
Spodní řada zleva: Dominik MUSIL, Ondřej HORYNA - trenér, Václav VÁVRA, Adam KUČERA, Jakub 
KNITTL, Štěpán DRBOHLAV, Jaromír POLÁČEK, Patrik MATOUŠ, Ondřej KRČKA, Luboš RYCHNA 
- trenér, Vladimír FRÝBA - vedoucí týmu 
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MLADŠÍ DOROST - 1. LIGA   

V kategorii mladšího dorostu se trenéři Ondřej Horyna a Jaroslav Šolc potýkali 
v předchozích sezónách s úzkým hráčským kádrem. Jinak tomu nebylo ani před letošním 
soutěžním ročníkem. Přesto nebyla kvalita týmu špatná a zdálo se, že naši chlapci 
budou bojovat v klidném středu tabulky. Již první duel na palubovce Frýdku-Místku 
jako by předznamenal opak. Nadějně se vyvíjející utkání Jičínští ztratili nejtěsnějším 
rozdílem. Poté sice porazili Velkou Bystřici, ovšem následně ztráceli a to i na domácí 
palubovce. Zejména další jednogólová porážka s Mostem a remíza s Libercem, tedy 
týmy, které se měly pohybovat v suterénu nejvyšší soutěže, poslaly Jičínské do kolen. 
Po podzimní části patřila našemu týmu předposlední příčka se ziskem pouhých tří bodů. 
Mladším dorostencům se nevyhýbala zranění, to opakovaně trápila dorosteneckého 
reprezentanta Štěpána Drbohlava. Také skutečnost, že trenéři měli k dispozici většinou 
jediného brankáře, nebyla povzbudivá. Řada mladších dorostenců navíc vypomáhala 
také svým starším kolegům. V jarních odvetách, zejména v jejich druhé polovině, přišlo 
zlepšení. Hráči ze sebe dokázali v nejdůležitějších zápasech sezóny vyždímat maximum. 
Nejlepší zápasy sehráli proti pražské Dukle a Talentu Plzeň. Tyto týmy dokázali Jičínští 
porazit a před posledním kolem v Lovosicích se po dlouhé době ocitli na desáté příčce 
zajišťující záchranu prvoligové příslušnosti i pro nadcházející sezónu. Tu stvrdila prohra 

Horní řada zleva: Martin KNITTL, Michal FARKAŠ, Štěpán DRBOHLAV, Jaroslav ŠOLC - trenér, Lukáš 
ŠACHL, Vojtěch HONEJSEK, Tomáš LIPOVSKÝ
Dolní řada zleva: Ondřej HORYNA - trenér, Adam FRÝBA, Mikuláš MATEK, František VANČA, Jakub 
KNITTL, Miroslav VRANÝ, Patrik MATOUŠ, Šimon THOROVSKÝ, Vladimír FRÝBA - vedoucí týmu
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jedenáctého Mostu na palubovce pražské Dukly a nic na tom již nemohla změnit ani 
třígólová porážka v Lovosicích. 
Také v právě skončeném soutěžním ročníku 2016/2017 se v barvách prvoligových 
mladších dorostenců objevili talentovaní hráči ze starších žáků, přičemž největší 
pozornost upoutal Š. Thorovský. Pro ně to byly velmi cenné zkušenosti s ligovou 
dorosteneckou házenou, které se jim v budoucnu jistě budou hodit. 

STARŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA, ŽÁKOVSKÁ LIGA

Starší žáci jičínského Continentalu hrající Inter regionální ligu, tentokrát Středočeského 
kraje, vstupovali do soutěžního ročníku 2016/2017 se stejným cílem jako v předchozích 
sezónách, tedy se snahou být mezi nejlepšími týmy a vybojovat si tak právo startu 
v Žákovské lize. Svěřenci Vladimíra Boháčka, Jaroslava Petra a Hynka Ženatého 
drželi po podzimní části druhé místo z celků Královéhradeckého kraje a postoupili 
do kvalifikačního turnaje o Žákovskou ligu. Ten proběhl v listopadu 2016 ve Velkém 
Meziříčí za účasti pěti celků. Jičínští byli úspěšní napůl, dvakrát zvítězili a ve dvou 
případech odešli poraženi, což jim na postup stačilo. V samotné Žákovské lize se našemu 
celku nedařilo dle představ, z různých důvodů se trenérům omlouvalo vždy poměrně dost 
hráčů, kádr tak musel být doplňován nejlepšími mladšími žáky. Starší žáci jičínského 
Continentalu nakonec obsadili 19. místo.  

Horní řada zleva: Adam FRÝBA, Adam JEŽEK, Filip FRUMERT, Šimon THOROVSKÝ, Hynek 
DRASLAR, Matyáš PLÍŠEK, Matěj FEJTEK           
Spodní řada zleva: Jaroslav PETR - trenér, Lukáš TRČ, Matěj ŽENATÝ, Štěpán SOCHA, Michal  
JANDERA, Filip MATOUŠ, Filip TŮMA, Tomáš HŮLA, Hynek ŽENATÝ - trenér
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MLADŠÍ ŽÁCI - INTER REG LIGA

Velmi úspěšným byl v posledních letech tým mladších žáků, na který dohlíželi trenéři 
Martin Bareš, Michal Mareš, Jaromír Sobotka a Vít Šebek. Také mladší žáci bojovali 
v Inter regionální lize Středočeského kraje. Ten razil strategii nehrát na výsledky, aby 
dali trenéři příležitost všem hráčům. Jičínští tedy absolvovali v průběhu sezóny několik 
turnajů, mimo to se zúčastňovali předem naplánovaných tréninkových kempů za účasti 
vybraných týmů. Kromě účasti v akcích Středočeského kraje startovali mladší žáci 
v průběhu roku na několika velmi kvalitních vícedenních turnajích. Skvělého výsledku 
dosáhli na únorovém turnaji ve slovenské Stupavě, Zorno Cupu 2017. Tam se probojovali 
až do finále, kde podlehli svému největšímu konkurentovi, Dukle Praha. Na domácím 
Continental Cupu, jenž proběhl v Jičíně v březnu, úspěch zopakovali. Tentokrát 
vyřadili pražskou Duklu v semifinále nejtěsnějším rozdílem jediné branky. Ve finále se 
přetahovali o celkové prvenství s Lovosicemi, utkání nakonec po nerozhodném výsledku 
dospělo k vyvrcholení v podobě střelby sedmimetrových hodů. Tam byli šťastnější hosté 
z Lovosic, na Jičínské zbyl stříbrný stupínek. O velikonocích startovali mladší žáci 
jičínského Continentalu tradičně na největším evropském mládežnickém turnaji Prague 
Handball Cupu. Skupinu prolétli naši mladí házenkáři bez zaváhání, dvakrát vyhráli 
i v nadstavbové skupině a postoupili do osmifinále. V něm narazili na švédský celek 
a vstup do zápasu se jim nepovedl. S přibývajícími minutami náš tým mohutně dotahoval, 
osmibrankové manko již ale nesmazal a zůstal před branami čtvrtfinále.

Horní řada zleva: Martin BAREŠ - trenér, Vadim VOLTR, Jiří JANĎOUREK, Filip MATOUŠ, Tomáš 
ŠACHL, Jaromír SOBOTKA - trenér, Matěj POUR, Jan SUCHÝ, Kryštof SEDLÁČEK, Mikuláš PLÍŠEK, 
Michal MAREŠ - trenér
Spodní řada zleva: Adam KAUCKÝ, Michael MIČKE, Ondřej BRÁDLER, Samuel PŘIBYL, Filip  
ŠTĚŘÍK, Tomáš KRÁL, Ota HAMPL, Ondřej SOCHA, Jiří ONDRUŠ
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MINIŽÁCI - INTER REG LIGA

Velkou radost dělali jičínské házené v posledních letech nejmenší adepti tohoto v našem 
městě velmi populárního sportu, minižáci. Ti se prvním krůčkům házenkářské abecedy 
učili pod vedením trenérů Marka Ženatého, Tomáše Podzimka, Jiřího Skarke a Pavla 
Tůmy. Také v sezóně 2016/2017 startovali v mistrovských turnajích miniházené 4+1 a to 
v rámci Libereckého a Středočeského kraje. Stále platilo pravidlo, že se nepočítalo skóre 
ani nevedly zápisy o probíhajících kláních. Také v končícím soutěžním ročníku se minižáci 
jičínského Continentalu zúčastnili mnoha turnajů v házené se šesti hráči v poli a znovu si 
připsali velmi cenné skalpy. Nejvýraznější se váže k mezinárodnímu mládežnickému turnaji 
Prague Handball Cup 2017, na kterém dokázali ve své kategorii ME v konkurenci 27 týmů 
vybojovat bronzové medaile. Prvních osm utkání čtyřdenního soupeření a to v základní 
a nadstavbové skupině zvládli Jičínští bez zaváhání a postoupili tak do semifinále. V něm 
odehráli naprosto vyrovnané utkání s chorvatským týmem RK Dubrava, po výhře 10:8 se 
ale z postupu do finále radoval soupeř. V utkání o konečné třetí místo s celkem Lovosic 
již neponechali naši mladí házenkáři nic náhodě, po přesvědčivém výkonu, který dokázali 
v průběhu zápasu stupňovat, zvítězili vysoko 20:8 a zaslouženě vybojovali bronzové 
medaile. Právě o tomto víkendu, kdy slaví jičínská házená 75 let od založení klubu, svádí 
minižáci Jičína urputné boje na tradičním turnaji Mega Mini Liberec.  

Horní řada zleva: Matěj MALACH, Dominik PŘIBYL, Dominik SKOPÁR, Tadeáš BLÁHA, Vojtěch  
THOROVSKÝ, Matyas TRENKA, Kryštof HIREŠ, Matěj MALÁT, Matyáš NEKOVAŘÍK, Jiří KUBINEC, 
Martin SUCHÝ
Střední řada zleva: Tomáš PODZIMEK - trenér, Nikolas Oldřich HAVEL, Damián SKOPÁR, Tobias 
JANČÁK, Tomáš HAVLÍK, Adam ŘEHÁK, Pavel DAŘÍLEK, Štěpán POUR, Matyáš PODZIMEK, To-
máš ZACHOVAL, Patrik ŽENATÝ, Kristián KRÁL, Jakub VOHÁŇKO, Jiří SKARKE - trenér, Marek 
ŽENATÝ - trenér
Spodní řada zleva: Tomáš VONDRA, Matěj URBAN, Jan STEJSKAL, Ondřej PŠENIČKA, Jan MIČKE, 
Matyáš VONDRA, Jan ZACHOVAL, Štěpán HOLUBEC, Martin POSPÍŠIL
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Kromě věkových kategorií, jejichž výsledky a úspěchy byly v předešlém výčtu 
po jednotlivých sezónách popsány, disponuje jičínský házenkářský klub ještě „C“ týmem 
mužů a tzv. „Talenťáčkem“, jejichž činnost shrneme v rámci celého pětiletého působení. 

MUŽI „C“ - OBLASTNÍ PŘEBOR 2012 - 2017

Jičínská házená se již několik let může pyšnit unikátní skutečností, že má v mistrovských 
soutěžích tři seniorské celky. Mimo „áčka“ a „béčka“, které hrají první dvě nejvyšší 
soutěže, bojuje v Inter regionální lize také „C“ tým. Jeho kostru tvoří házenkáři, kteří 
psali historii jičínské házené především v osmdesátých a devadesátých letech doplnění 
o mladší hráče, jež nemají z časových důvodů možnost hájit naše barvy ve vyšších 
soutěžích. Přestože se nejedná o vrcholnou soutěž o ligové body, je cílem celého týmu 
vyhrávat. Jičínské „céčko“ patřilo věkovým průměrem po všechny sezóny pravděpodobně 
mezi nejstarší, vždy však dokázalo se svými soupeři držet krok a pohybovalo se v popředí 
tabulky. Jičínští odehráli vyrovnané souboje s týmy Pardubic, „béčka“ Náchoda, přičemž 
oba zmíněné celky postoupily do vyšší soutěže, 2. ligy. Na vítězství v Inter regionální 
lize Libereckého a Královéhradeckého kraje si museli Jičínští počkat až do soutěžního 
ročníku 2015/2016. Hned v sezóně následující, tedy právě skončené 2016/2017, své 
prvenství bezpečně uhájili, když za sebou nechali takové bývalé bašty házené jako Sokol 
Bělá p/B, Sokol Železný Brod, TJ Turnov či Lokomotiva Česká Lípa. 

Horní řada zleva: Jan KOLÁŘ, Matěj NOVOTNÝ, David KOŘÍNEK, Zdeněk CHÝLEK, Pavel MICHÁLEK
Spodní řada zleva: Martin SCHOŘ, Pavel HORČIČKO, Václav VÁVRA, Jan HAVELKA, Lukáš  
ŽENATÝ, Aleš BABÁK
V podřepu zleva: Tomáš COUFAL ml., Tomáš COUFAL st.
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TALENŤÁČEK 2012 - 2017

Jičínští házenkáři nezapomínají ani na nejmenší potěr. Již několik sezón pokračuje činnost 
nejmladších adeptů házené, tedy členů tzv. Talenťáčku. Zde se prvním házenkářským 
krůčkům učí převážně chlapci, ale i dívky, předškolního věku. Výjimkou nejsou ani 
čtyřletí „špunti“. Malým sportovcům se pravidelně při tréninkové činnosti v průběhu 
posledních let věnovali Katka Krčková, Lenka Tůmová, Lucka Doležalová, Jiří Skarke 
a Petra Babáková. Samozřejmě, že výše uvedení trenéři připravovali pro Talenťáček pestré 
hodiny formou her a soutěží se zaměřením na všeobecný pohybový rozvoj. Nechybí 
však ani základní prvky házené, tedy chytání, přihrávání a driblink. Vždy v prosinci 
měli malí sportovci jednu z tréninkových jednotek zpestřenou návštěvou čerta, anděla 
a Mikuláše, který jim za celoroční sportovní aktivity rozdával drobné odměny a sladkosti. 
V posledních letech věnovali trenéři svůj čas i při tradičních letních soustředěních všech 
mládežnických věkových kategorií, kterých se mohli členové Talenťáčku účastnit formou 
denního režimu. To znamená, že je rodiče ráno dopraví na místo konání soustředění 
a v pozdních odpoledních hodinách si je vyzvedávají a na noc vezou domů. Na těchto 
soustředěních byl pro malé sportovce připravený bohatý sportovně turistický program, 
nechyběla ani všeobecně očekávaná noční stezka odvahy. Všichni byli navíc zapojeni 
do soutěží i se staršími členy klubu a získávali tak první vjemy a poznatky o sounáležitosti 
k jičínské házené.     



75 let házené v Jičíně

178

POHLED DO STATISTIKY JIČÍNSKÉHO CELKU

Dovolte, abychom Vás v závěru almanachu vydaném při příležitosti oslav 75. výročí 
založení házené v Jičíně seznámili s celkovou bilancí jičínských mužů v průběhu působení 
v extraligové a prvoligové soutěži v letech 1997 - 2017. Pro úplnost uvádíme, že do 
celkové bilance není započítáno kontumované utkání s týmem HK KP Brno ze sezóny 
2005-2006. Házenkáři Jičína odehráli pod třemi sponzorskými názvy (AGS HBC Jičín, 
C.S. Cargo HBC Jičín a HBC Ronal Jičín) za devatenáct let celkem 610 mistrovských 
utkání. 308 střetnutí naši házenkáři vyhráli, ve 254 případech odešli poraženi, 48 zápasů 
skončilo dělbou bodů. Celkové skóre ze všech zápasů je aktivní v poměru 15343 : 15083. 
V průběhu těchto dvaceti soutěžních ročníků působil na trenérské židli jednoznačně 
nejdéle Petr Babák a to plných osmnáct. Dále se na vedení extraligového celků v různých 
rolích podíleli Aleš Babák, Vladimír Boháček, Petr Kynčl, Miloslav Kůta, Jaroslav Petr, 
Jiří Bareš, Jan Josef, Petr Šulc a Miloslav Škarda. 

V následujícím přehledu můžete vidět dvacet nejlepších střelců Jičínských a hráče, kteří 
odehráli nejvíce mistrovských utkání a sezón.  

odehraná utkání (sezóny)    vstřelené branky

Radek Král  436 (17)   Aleš Babák 1410
Aleš Babák  434 (15)   Radek Král 1100
Martin Bareš  416 (16)   David Kořínek 961
David Kořínek  351 (12)   Martin Lepieš 766
Filip Veverka  333 (14)   Ondřej Šulc 670
Martin Lepieš  289 (13)   Martin Bareš 642
Lukáš Rychna  266 (10)   Michal Kraus 612
Michal Kvasnička 234 (11)   Michael Štegl 597
Ondřej Masák  216 (10)   Ondřej Masák 518
Michael Štegl  201 (8)   Tomáš Babák 490
Petr Kynčl  199 (10)   Michal Kvasnička       463 
Ondřej Šulc  186 (8)   Tomáš Zeman 429
Tomáš Zeman  164 (7)   David Krahulec 376
Jan Barák  149 (7)   Petr Mašát 352
Michal Kraus  146 (7)   Ladislav Brykner 343
Jiří Drbohlav  132 (6)   Jan Vocásek 309
Jaroslav Doman  122 (6)   Petr Švarc 284
Michal Naimann  114 (4)   Lukáš Rychna 261
David Krahulec  110 (4)   Michal Naimann 240
Richard Řezáč  105 (5)   Jan Vtípil   232
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TRENÉŘI JIČÍNSKÉHO KLUBU 

VESELÝ Václav   - trenér mládeže
DOLEŽAL Zdeněk st.  - trenér mužů
SEIDL Zdeněk   - trenér mládeže
MALÝ Karel   - trenér mužů a mládeže
PAUR Jaroslav   - trenér mládeže
PETR Jaroslav   - trenér mužů a mládeže
MARTINEK Jan   - trenér mládeže
DUDKOVÁ Eva   - trenér mládeže
DUDEK Jan   - trenér mládeže
COUFAL Ivan   - trenér mužů a mládeže
BABÁK Petr   - trenér mužů a mládeže
KŮTA Miloslav   - trenér mužů a mládeže
PĚNIČKA Vladimír  - trenér mládeže
MORÁVEK Libor   - trenér mládeže
BOHÁČEK Vladimír  - trenér mužů 
ŠOLC Jaroslav   - trenér mládeže
BABÁK Aleš   - trenér mužů a mládeže
DUDKOVÁ Šárka   - trenér mládeže
DUDKOVÁ Dáša   - trenér mládeže
BABÁK Pavel   - trenér mužů a mládeže
DLABOLA Miloš   - trenér mládeže
RYCHNA Luboš   - trenér mládeže
SKARKE Jiří   - trenér mládeže
KOLOMAZNÍK Martin  - trenér mládeže
COUFAL Tomáš    - trenér mládeže
ŽENATÝ Hynek   - trenér mládeže
ŽENATÝ Marek   - trenér mládeže
KRČEK Jiří   - trenér mládeže
SCHOŘ Martin   - trenér mládeže
KNITTL Martin   - trenér mládeže
MAŠÁT Petr   - trenér mládeže
SOBOTKA Jaromír  - trenér mládeže
ŠULC Petr   - trenér mužů
ŠKARDA Miloslav   - trenér mužů 
BAREŠ Jiří   - trenér mužů
JOSEF Jan   - trenér mužů
HORYNA Ondřej   - trenér mládeže
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KRČKOVÁ Kateřina  - trenér mládeže
TŮMOVÁ Lenka   - trenér mládeže
DOLEŽALOVÁ Lucka  - trenér mládeže
LÍKAŘOVÁ Karolína  - trenér mládeže
PODZIMEK Tomáš  - trenér mládeže
BAREŠ Martin   - trenér mládeže
ŠEBEK Vít   - trenér mládeže
MACHALICKÝ David  - trenér mládeže
DRBOHLAV Jiří   - trenér mládeže
MAREŠ Michal   - trenér mládeže
BABÁKOVÁ Petra   - trenér mládeže
TŮMA Pavel   - trenér mládeže

NEJVÝRAZNĚJŠÍ ÚSPĚCHY JIČÍNSKÉ HÁZENÉ

ČESKÁ HÁZENÁ

1944 - ženy kvalifikace o postup do I. ligy
1948 - muži účastník divize, vítěz Podkrkonošské župy
1957 - muži přeborník kraje, účastník divize
1961 - muži přeborník kraje, účastník II. ligy

MEZINÁRODNÍ HÁZENÁ

MUŽI

1967  přeborník kraje
1967 - 1971 účastník II. ligy
1974  přeborník kraje, účastník divize
1987  přeborník kraje, postup do II. národní ligy
1990  přeborník kraje
1992  přeborník kraje, postup do II. národní ligy
1993  postup do I. ligy
1994  3. místo v I. lize    
1997  vítězství v první lize a postup do extraligy
1998  muži „B“ přeborník oblasti
1999  účast v semifinále Českého poháru 1999 
2006 - 2008 třikrát po sobě páté místo extralize
2007 - 2011 účast „B“ týmu první lize
2012  páté místo v extralize 
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2013  extraligoví muži se stali Mistry České republiky
   finále Českého poháru mužů - TJ Cement Hranice
   účast v evropské pohárové soutěži, EHF Cupu - HC Dobrudja, 
   Skjern Håndbold
2014  páté místo v extralize
   finále Českého poháru mužů - HC Dukla Praha
2007 - 2017 účast „B“ týmu v první lize mužů

DOROST

1967  přeborník kraje, účastník I. ligy
1971  přeborník kraje
1971 - 1978 účastník I. ligy  
1981  přeborník kraje, účastník I. ligy
1983  přeborník kraje
1999  mladší dorostenci postup do I. ligy
2000  mladší dorostenci 4. místo v I. lize
2000  starší dorostenci postup do II. ligy
2001  starší dorostenci vítězství ve II. lize, postup do I. ligy
2001  mladší dorostenci 4. místo v I. lize
2005  druhé místo mladších dorostenců na Přeboru ČR 
2006  třetí místo mladších dorostenců na Přeboru ČR 
2007  druhé místo starších dorostenců v nejvyšší soutěži
2008  třetí místo mladších dorostenců na Přeboru ČR v Zubří
2008  třetí místo starších dorostenců v nejvyšší soutěži
2009  druhé místo mladších dorostenců na Přeboru ČR v Jičíně
2010  zisk titulu Mistra České republiky starších dorostenců
2010  mladší dorostenci mistry na Přeboru ČR v Kopřivnici
2011  starší dorostenci obhájili titul Mistra České republiky
2012  starší dorostenci druzí v první lize

ŽÁCI

1969  přeborník kraje, 3. místo na Přeboru ČR
1971  přeborník kraje, 3. místo na Přeboru ČR
1973  starší žáci přeborníky kraje
1973  mladší žáci přeborníky kraje
1983  mladší žákyně přebornicemi kraje
1985  minižáci přeborníky kraje
1994  vítězství minižáků na Přeboru ČR v Praze - Kobylisích
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1995  mladší žáci 4. místo na Přeboru ČR v Plzni
1995  minižáci přeborníky kraje
1996  mladší žáci 5. místo na Přeboru ČR v Jičíně 
1997  mladší žáci 3. místo na Přeboru ČR v Jičíně
1998  starší žáci 7. místo na Přeboru ČR v Jičíně
1999  starší žáci 2. místo na Přeboru ČR v Jičíně
1999  minižáci 2. místo na Přeboru ČR v Zubří
1999  mladší dorost postup do I. ligy
2000  minižáci 3. místo na Přeboru ČR
2001  starší žáci 4. místo na Přeboru ČR v Praze
2001  mladší žáci 2. místo na Přeboru ČR ve Zlíně
2001  minižáci přeborníky oblasti
2002  minižáci mistry republiky v Liberci
2002  zisk mistrovského titulu mladších žáků na Přeboru ČR 
2003  minižáci mistry republiky v Liberci
2004  zisk bronzových medaili minižáků na Přeboru ČR v Liberci
2004  mladší žáci opět mistry České republiky v Náchodě 
2005  mladší žáci druzí na mistrovství ČR v Polance n/Odrou 
2005  druhé místo minižáků na Přeboru ČR v Liberci
2006   třetí mistrovský titul mladších žáků v Plzni
2007  starší žáci mistry republiky, finálový turnaj hostila Karviná
2007  druhé místo minižáků na Přeboru ČR v Liberci
2008  obhajoba titulu mistra ČR starších žáků v Plzni
2009  minižáci neoficiálními mistry ČR v Liberci
2010  minižáci obhájili titul neoficiálního mistra ČR v Liberci
2013  mladší žáci ovládli domácí turnaj Continental Cup 
2014  starší žáci pátí v Žákovské lize
   minižáci ovládli mezinárodní turnaj Prague Handball Cup
2015   minižáci neoficiálními mistry ČR v Liberci
2016  mladší žáci finalisty domácího turnaje Continental Cup
   minižáci třetí na neoficiálním mistrovství ČR v Liberci
2017  mladší žáci druzí na domácím turnaji Continental Cup
   minižáci obsadili třetí místo na mezinárodním turnaji Prague 
   Handball Cup



75 let házené v Jičíně

183

NEJVÝRAZNĚJŠÍ POSTAVY V HISTORII 
JIČÍNSKÉ HÁZENÉ VYHODNOCENÉ 
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60 LET

V našem almanachu bychom neměli zapomenout zmínit se trochu podrobněji o hráčích  
a “bafuňářích”, kteří se největší měrou zasloužili o dobré jméno jičínské házené. Tehdejší 
vedení AGS HBC Jičín rozhodlo ocenit některé z nich v rámci výročí 60 let házené v Jičíně 
a slavnostně jim udělit titul “Čestný člen klubu”. Jednalo se o následující činovníky:

KAREL  MALÝ,  narozen 18. října 1927 
Nejvýraznější hráčská legenda dosavadní historie. Po většinu času zastával funkci 
kapitána týmu, pamatuje všechny úspěchy  i neúspěchy jičínské házené, jak české, tak 
mezinárodní. Po skončení kariéry se začal věnovat trenérské práci a podílel se na řadě 
úspěchů mládežnických družstev. 

VÁCLAV  VESELÝ,  narozen 14. července 1920
Velká postava házenkářského sportu v Jičíně. Dlouholetý hráč, později trenér především 
mládežnických týmů. V dalších letech působil jako člen výboru, vždy patřil mezi 
nejobětavější funkcionáře a tahouny klubu.

ZDENĚK  DOLEŽAL st.,  narozen 30. dubna 1933
Jeden z prvních propagátorů mezinárodní házené v Jičíně. Dlouholetý úspěšný trenér 
mužů, které přivedl v sezóně 1966/1967 k postupu do II. ligy. Také on se zapojil do práce 
ve výboru, v letech 1993 - 1997 byl předsedou klubu.    

JAROSLAV  PETR,  narozen 15. května 1952
Představitel mladší generace. Jeho hráčskou kariéru ukončily zdravotní problémy.  
Na házenou však nezanevřel a začal se věnovat trenérskému řemeslu. Nejprve se věnoval 
mládeži, od roku 1985 působil u mužů. S nimi dokázal dvakrát postoupit z krajského 
přeboru do druhé národní ligy (1987, 1992). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 
1996/1997, když své svěřence dovedl spolu s Vladimírem Boháčkem až do nejvyšší 
české házenkářské soutěže, extraligy. 
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NEJVÝRAZNĚJŠÍ POSTAVY V HISTORII 
JIČÍNSKÉ HÁZENÉ VYHODNOCENÉ 
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 70 LET

JIŘÍ  MÁDLE,  narozen 13. července 1930
Nepostradatelný činovník klubu, jenž svůj důchodový věk plně věnoval házené. Dlouhá 
léta svědomitě vykonával funkci účetního klubu.

DUDEK  JAN,  narozen 3. února 1949
Bývalý dlouholetý hráč, který se po skončení hráčské kariéry věnoval výchově mládeže. 
V letech 1997 - 2001 byl předsedou klubu.

BABÁK  JOSEF,  narozen 20. června 1937
Dlouholetý aktivní člen výboru a obětavý funkcionář klubu. Mnoho let působil jako 
hospodář a pokladník.

COUFAL  IVAN,  narozen 24. června 1948
Jedna z nejvýraznějších hráčských osobností historie klubu. Vynikající házenkář, jenž 
jako první okusil nejvyšší soutěž a to v barvách Náchoda. Později trenér a činovník.

JOSEF  JIŘÍ,  narozen 23. února 1951
Další z řady obětavých funkcionářů, který se již několik let aktivním způsobem podílí na 
vzestupu jičínské házené.

Je mnoho dalších adeptů, kteří by si toto ocenění zasloužili také, ale již nejsou mezi 
námi. Jmenujme alespoň některé z nich : 
Alois Ježek  - nejvýraznější osobnost jičínské házené z řad “bafuňářů”, 
      v letech 1946 - 1971 předseda klubu.
Václav Kučera   - řadu let působil jako místopředseda klubu
Zdeněk Seidl st.   - bývalý výborný hráč, předseda klubu v letech 1971 - 1993
Karel Musílek st. - dlouholetý hospodář klubu
Jaroslav Paur   - bývalý hráč, trenér a člen výboru
Václav Jelínek  - dlouholetý funkcionář a člen oddílu
Václav Síč   - vynikající hráč, jenž i po odchodu do Prahy podporoval 
      jičínskou házenou
Zdeněk Jandera  - masér mužstva mužů
František Kynčl  - dlouholetý člen výboru, 
                                              hlasatel a moderátor mistrovských utkání
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HÁZENKÁŘI JIČÍNA ÚSPĚŠNÍ V ANKETÁCH

Úspěchy jičínské házené nezůstaly bez odezvy v různých sportovních anketách. 
V celorepublikovém měřítku dosáhl nejvýraznějších ocenění Tomáš Babák, jenž byl 
v roce 2012 vyhlášen Talentem roku české házené. O rok později, tedy po skončení 
mistrovské sezóny 2012/2013, byl zvolen Nejužitečnějším hráčem extraligy, se 178 
přesnými zásahy se zároveň stal nejlepším střelcem nejvyšší soutěže. Mistrovský titul 
extraligových mužů nezůstal bez povšimnutí také na krajské úrovni. Nejprestižnějším 
oceněním bylo zasloužené vítězství házenkářů jičínského Ronalu v kategorii Nejlepší 
kolektiv dospělých, cenu přebral kapitán týmu Martin Bareš v doprovodu dalších šesti 
spoluhráčů, kteří se na úspěchu rovněž podíleli. Významné pocty se znovu dostalo 
Tomáši Babákovi, jenž se umístil na třetí příčce v kategorii Mimořádné sportovní zásluhy 
o reprezentace kraje. Mistrovský titul extraligových házenkářů a výborná trenérská 
spolupráce s bratrem Petrem dopomohly Aleši Babákovi k první příčce v kategorii 
Nejlepší trenér. 

Jičínští házenkáři naprosto dominují také v anketě Sportovec města Jičína. Kategorii 
dospělých kralují hráči extraligového celku již několik let, naposledy získali titul 
nejúspěšnějšího kolektivu za rok 2016. Individuální anketu ovládl mezi dospělými v letech 
2012 a 2013 Tomáš Babák, o rok později se z vítězství radoval Tomáš Zeman. Nadvládu 
házenkářů podtrhl výhrou za rok 2015 Ondřej Šulc. V uplynulém roce 2016 byl druhý 
Dominik Čurda. David Machalický navíc obsadil v letech 2015 a 2016 bronzový stupínek. 

O tom, že je házená v Jičíně 
vnímána s velkým respektem, 
svědčí i ocenění některých 
členů za celoživotní práci 
ve sportu v anketě Sportovec 
města Jičína. Jako Osobnost 

sportu za celoživotní práci byl v roce 2014 
vyhlášen dlouholetý úspěšný trenér a v le-
tech 1993 - 1997 prezident klubu, pan Zdeněk 
Doležal. Ten bohužel několik týdnů před vy-
hlášením ankety zemřel. Cenu, kterou obdržel 
in memoriam, za něj převzal syn Martin.

O rok později se stejného 
vyznamenání dočkal také dlou-
holetý obětavý funkcionář, pan 
Josef Babák. V průběhu mno-
ha let působil jako hospodář 
klubu, na začátku tisíciletí pra-

coval jako správce venkovního zázemí házen-
kářů. Také on již, bohužel, není mezi námi.

Po roční 
odmlce se 
Osobnos-
tí sportu 
za celoži-
votní práci 
stal další 
házenkář, 
tentokrát 
J a r o s l a v 
Petr. Dlou-
h o l e t ý 

a doposud aktivní vynikající trenér 
mládeže i týmu dospělých dokázal 
dvakrát, a to v letech 1987 a 1992, 
dotáhnout muže z krajského přeboru 
do druhé národní ligy. Na trenérské 
lavičce mužů stál také při jejich histo-
rickém postupu do extraligy v sezóně 
1996/1997.
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STRUČNÝ PRŮŘEZ PŮSOBENÍ 
HÁZENKÁŘSKÉHO KLUBU V JIČÍNĚ

VZNIK KLUBU
Házenkářský klub byl oficiálně ustanoven v roce 1942 při SK Jičín. Od roku 1963 došlo 
k přechodu od české házené k mezinárodní.

ZÁZEMÍ
Prvním působištěm jičínských házenkářů bylo fotbalové hřiště SK Jičín. Později se klub 
přemístil na venkovní hřiště za dnešní Masarykovu obchodní akademii, kde setrval až 
do roku 1983. V průběhu mnoha let zde házenkáři vlastními silami nahradili původní 
škvárový povrch antukou, vybudovali ochranná pletiva a postavili provizorní šatny. 
Samozřejmostí při tréninkové a zápasové činnosti bylo lajnování hřiště a věšení sítí, 
pravidelně docházelo k obnově antuky. Po celou dobu neměli házenkáři k dispozici 
sociální zázemí, myli se vodou z hadice případně v Cidlině. Dlouhodobě neuspokojivý 
stav zapříčinil v roce 1983 přechod do areálu současného venkovní hřiště házené „ 
V Lipách“. Také zde ale museli členové klubu odpracovat stovky hodin. Aktivně se 
podíleli na výstavbě samotného hřiště včetně kanalizace, tribuny, osvětlení či oplocení. 
Prvním zázemím byly 3 buňky sloužící jako šatny a klubovna, později házenkáři 
demontovali panelový objekt společnosti BAK v Nové Pace, který sloužil jako zázemí 
při výstavbě místního sídliště. Následně byl objekt házenkáři znovu postaven na dnešním 
místě. Původní asfaltový povrch byl v roce 1988 nahrazen umělým povrchem - 
nisaplastem.S přibývajícími roky budova sloužící jako klubovna a šatny dosluhovala 
a stále více se mluvilo o nutnosti kompletní rekonstrukce. Ta byla realizována ve vlastní 
režii a za sponzorské pomoci na přelomu let 2011 a 2012. V roce 2015 byl již nevyhovující 
povrch nahrazen za podpory města Jičína novým umělým povrchem, došlo také k výměně 
oplocení, osvětlení a odvodnění celého hřiště. Nový kabát dostaly také kryté střídačky.  
Se stoupající úrovní házené v Jičíně a s tím souvisejícím postupem do nejvyšších soutěží 
byl souběžně nutný přechod dorosteneckých a seniorských týmů do sportovní haly, kde 
mají házenkáři v současné době zázemí v podobě místnosti pro trenéry a tréninkové 
pomůcky.

SPORTOVNÍ ČINNOST
V prvních desetiletích se házenkáři Jičína prezentovali v regionálních soutěžích bez 
výraznějších úspěchů, výjimkou byla pouze epizodní působení ve vyšších soutěžích. 
Větší obrat je spojován se zprovozněním venkovního hřiště „V Lipách“. Ten se projevil 
postupem mužů do 2. národní ligy, tehdejší 3. nejvyšší soutěž, kde hráli Jičínští ve dvou 
sezónách v letech 1987 až 1989. Na začátku 90. let hrají všechny kategorie nejnižší 
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soutěže, krajské přebory, přičemž ne vždy byly obsazeny všechny věkové kategorie, 
v některých případech muselo docházet ke slučování dvou jičínských týmů. V roce 
1992 muži po třech letech znovu postoupili do 3. nejvyšší soutěže, následující rok se 
díky osamostatnění České republiky posunuli dokonce do druhé nejvyšší soutěže, první 
ligy. Přišel soutěžní ročník 1996/1997 a excelentí jízda jičínských mužů prvoligovou 
soutěží, která byla v květnu 1997 zakončena historickým postupem mužů do extraligy. 
Účast v nejvyšší soutěži s sebou přinesla obrovský rozmach mládežnické házené. Během 
třinácti let se jičínská házená mohla pyšnit skvělou bilancí, všechny mládežnické týmy se 
postupně staly Mistry České republiky. V sezóně 2012/2013 zkompletovali tuto unikátní 
bilanci památným extraligovým titulem také muži.  

MIMOSPORTOVNÍ „BRIGÁDNICKÁ“ ČINNOST
Jičínští házenkáři 
patřili vždy v po-
rovnání s ostatními 
sportovními kluby 
ve městě mezi nej-
aktivnější v počtu 
odpracovaných bri-
gádnických hodin 
při výstavbě růz-
ných objektů v rám-
ci tehdejších akcí 
„Z“. Významně se 
podíleli na stavbě 
sportovního areálu, 
smuteční síně, objektu bývalé zubárny „V Lipách“, ruku k dílu přiložili také při stavbě 
vstupní brány do komplexu venkovních sportovišť či budově dnešní TJ (kuželny). 
Pracovní činnost ale mnohdy sloužila také jako nástroj k ekonomickému zabezpečení 
klubu. Důležité finanční prostředky házenkáři získávali např. sběrem železa a násled-
ným odvozem do sběrných surovin, brigádnickými hodinami při výstavbě administrativ-
ní budovy ZD Libuň (dnešní penzion). Na počátku devadesátých let se jičínští házenkáři 
pustili do poměrně náročného pořádání prázdninových diskoték na venkovním hřišti. Ty 
měly poměrně velký úspěch, bohužel, na základě stížností některých občanů ze sídliště, 
ale i některých členů jiných sportovních klubů, byly diskotéky později zakázány.

DALŠÍ AKTIVITY
Jičínský klub nepamatuje pouze na sebe, ale svou aktivitou se snaží nabídnout zábavu také 
spoluobčanům z Jičína a širokého okolí. V lednu roku 2017 uspořádali v pořadí již třináctý 
házenkářský ples, na začátku června čtrnáctý Dětský den s Continentalem. Házenkáři se 
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věnují také charitativní činnosti. 
V rámci plesů proběhla dražba 
sportovního vybavení s podpisy 
hráčů, na charitativní účely 
šly také výtěžky ze vstupného 
z exhibičních zápasů v kopané 
proti fotbalistům SK Jičín. 
Příspěvky mířily na podporu 
Stacionáře Kamarád a Apropo 
Jičín, o.p.s.

Házenkáři před benefičním utkáním s jičínskými fotbalisty 2014

Ukázka miniházené na dětském dnu Školkové dopoledne 2015



GENERÁLNÍ PARTNER MLÁDEŽNICKÉ HÁZENÉ

Závod Continental Automotive ČR, s.r.o.,

Continental Automotive ČR se zároveň velice aktivně podílí 
na podpoře mládežnického sportu a kultury v regionu.

se sídlem v Jičíně, je významným evropským výrobcem komponentů 
brzdových systémů v rámci koncernu Continental. Ročně se zde vyrobí 
více než šestnáct milionů komponent pro většinu světových automobilek.  
Od založení firmy jsme doposud vyrobili již téměř 150 mil. kusů posilovačů. 
Se svými cca 1600 zaměstnanci patří závod k největším a nejstabilnějším 
zaměstnavatelům v regionu.



HLAVNÍ SPONZOŘI SEZÓNY 2016/2017

RAL 5015

www.zachoval.eu

MUDr. Richard Zachoval

značka Nadace ČEZ 

Značka Nadace ČEZ je základním stavebním kamenem celého jednotného vizuálního stylu.

Značku tvoří dvě části:
(1) symbol tří stylizovaných postav držících se kolem ramen

(2) název nadace vysázený z verzálek písma Futura Demi  

Prostá geometrie symbolu ve spojení s výraznou barevností evokují základní charakteristiky nadace: 
solidaritu, otevřenost, stabilitu a energii.

Značku používáme v případě prezentace Nadace ČEZ.

ZNAČKA 2 1

manuál jednotného vizuálního stylu Nadace ČEZ

www.speditrans.cz



OSTATNÍ SPONZOŘI SEZÓNY 2016/2017

AGRO SLATINY a.s.

ASTER, spol. s r.o.

AURATECH CZ s.r.o.

AUTODOPRAVA FEJFAR

BIO POL GN s.r.o.

BASF STAVEBNÍ HMOTY ČR s.r.o.

BOTICA s.r.o.

CIS, s.r.o.

CK CONSULTOUR

CORA LED s.r.o.

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.

DIDAKTIK v.o.s.

ELEKTROSPOJ s.r.o.

ELIMA ELEKTRO s.r.o.

ELIT PLUS CZ s.r.o.

EUROTRANS CZECH s.r.o.

FEE TRANSPORT, s.r.o.

FRANTIŠEK BÍLEK

GEO-JILM

GREENLOG s.r.o.

GRADACE spol. s r.o.

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ 

POJIŠŤOVNA, a.s.

HAVRÁNEK RICHARD

HMN FACTORY s.r.o.

HVH SYSTEM CZ s.r.o.

ING. JIŘÍ KALENSKÝ - 

HOTEL PAŘÍŽ

JIŘÍ BEČAN - EZMO

JVZ ELEKTRO

KÁRA ZDENĚK

KAREL HRNČÍŘ - BIOMAG

LIDICKÝ JOSEF - OVOCE, ZELENINA

M & K MILOŠ KUŽELKA

M&M TECHNIKA s.r.o.

NET2U, s.r.o.

OKAY PLAST spol. s r.o.

PAVEL ČAPEK - ČAO

PESL spol. s r.o.

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.

PROVYS CZ, s.r.o.

PS-GRAPH s.r.o.

REPLAC - BM a.s.

ROLLATECH CZ s.r.o.

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.

S&S SPOJOVACÍ MATERIÁL s.r.o.

SANSWISS s.r.o.

SLUNEČKO JAROSLAV

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA JIČÍNA

STAVING, spol. s r.o.

STAVMAT STAVEBNINY, a.s.

TEXLA a.s.

TRUCONNEXION, a.s.

VČE - MONTÁŽE, a.s.

ZASÍLATELSTVÍ - 

OBCHOD ZDENĚK HAKEN
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OFSETOVÝ A  DIGITÁLNÍ TISK

KNIHAŘSKÉ  

A  DOKONČOVACÍ PRÁCE

GRAFICKÉ PRÁCE

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

•
•

•
•

KLIENTŮM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ 
SLUŽBY V OBLASTI TISKU. 
OD ZADÁNÍ TISKOVÉ ZAKÁZKY, 
PŘES JEJÍ VÝROBU 
AŽ PO DISTRIBUCI K ZÁKAZNÍKOVI.

GENERÁLNÍ  PARTNER  JIČÍNSKÉ  HÁZENÉ

 

Firma Ronal, založena v roce 1969, představuje 
absolutní světovou špičku v oboru litých kol. Blízkost k 
zákazníkovi, marketing, know-how při výrobě nástrojů a 
produktů, jakož i filozofie Full-Service činí z firmy Ronal 
vyhledávaného partnera v oblasti prvního vybavení. 

V České republice působí firma Ronal od počátku 
90-tých let a v současné době vyrábí litá kola ve 
výrobních závodech v Jičíně a v Pardubicích. 

 

    

RONAL CR s.r.o. 
Jungmannova 1117, 506 01 Jičín, tel: 493 587 111, www.ronal.cz 

www.ronalgroup.comwww.ronalgroup.com

GENERÁLNÍ PARTNER JIČÍNSKÉ HÁZENÉ 

Firma Ronal, založena v roce 1969, představuje absolutní světovou 
špičku v oboru litých kol. Blízkost k zákazníkovi, marketing, know-how při 
výrobě nástrojů a produktů, jakož i filozofie Full-Service činí z firmy Ronal 
vyhledávaného partnera v oblasti prvního vybavení.

 V České republice působí firma Ronal od počátku 90-tých let a 
v současné době vyrábí litá kola ve výrobních závodech v Jičíně a Pardubicích. 

                                 

www.ronalgroup.com 






