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A-TÝM POVEDOU V NOVÉ SEZÓNĚ VÁCLAV 

SÝKORA, PAVEL HYNEK A TOMÁŠ MARTINEC 

Tak jako každý rok, i se startem letošní sezóny došlo 

v extraligovém kádru Mountfieldu HK k několika 

významným změnám. Tentokrát se dotkly jak hráčského, 

tak trenérského týmu.  

Hlavním trenérem Mountfieldu HK pro sezónu 2016/17 se stal zkušený 

kouč Václav Sýkora, který vloni působil u týmu coby asistent – 

konzultant. Ve funkci nahradil Vladimíra Kýhose, jenž se přesunul na 

trenérskou lavičku Třince. Václav Sýkora bude spolupracovat se 

dvěma asistenty, trenérský tým tvoří dále nově příchozí Pavel Hynek 

a hradecký rodák Tomáš Martinec. 

Spolu s nimi bude velmi úzce kooperovat Jaroslav Kudrna. Ten 

ukončil po posledním zápase loňské sezóny úspěšnou kariéru, aby se 

od nového ročníku přesunul do manažerské pozice, stal se 

sportovním manažerem klubu. 

Změn doznalo také složení A-mužstva. V týmu skončilo pět hráčů, dva další si hledají nové angažmá. Trenérský 

tým může naopak počítat se službami šesti noviců. Z Pardubic přišli Blaž Gregorc a Martin Štajnoch, z Mladé 

Boleslavi reprezentant Richard Jarůšek, ze Znojma Martin Bača a ze slovenské extraligy Jindřich Barák a Patrik 

Rybár. V týmu bude nadále působit také jeho nejzkušenější hráč Jaroslav Bednář, který v Hradci Králové 

podepsal nový jednoroční kontrakt. 

PŘÍPRAVU OZDOBÍ MOUNTFIELD CUP, VÁNOCE ZASE SPENGLER CUP 

Od první poloviny května je známo rozlosování Tipsport extraligy pro ročník 2016/17. Hradec zahájí sezónu se 

svým posledním přemožitelem, do FORTUNA arény přijede 9. září Mladá Boleslav. Na první derby Východočeši 

příliš dlouho čekat nebudou – Pardubice přivítají na domácí půdě už 18. září. 

Letní příprava probíhá plně pod vedením kondičního trenéra Mariána Vody, hráči začali se společným 

tréninkem na konci května, nyní jsou již v plném tréninkovém zápřahu. 

Hradecký hokejový klub má jasno také o termínech přípravných zápasů. Ty zahájí Mountfield Cup 2016 – 

hradecký turnaj, na který přijaly pozvání dva špičkové týmy z KHL – Omsk a Ufa – kromě nich a pořadatele 

turnaje se pod Bílou věží představí také východočeský rival, Dynamo Pardubice! 

Kromě Mountfield Cupu si zahraje parta Václava Sýkory ještě na jednom turnaji, a ne ledajakém. Mountfield 

HK se totiž zúčastní Spengler Cupu – jednoho z nejprestižnějších hokejových turnajů na světě! Z této novinky 

má obrovskou radost předseda představenstva Miroslav Schön i hlavní trenér Václav Sýkora. 

HLAVNÍM TRENÉREM HRADCE 

KRÁLOVÉ JE VÁCLAV SÝKORA 

Hlavním trenérem A-týmu 

Mountfieldu HK pro sezónu 

2016/17 se stal zkušený kouč 

Václav Sýkora. 
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SEMINÁŘ AKADEMIÍ, LETNÍ PŘÍPRAVA MLÁDEŽE A NÁBOR DO KURZU BRUSLENÍ 

Letní dril začal také královéhradecké mládeži, která má jasno o složení realizačních týmů. Hlavním trenérem 

juniorů je nadále Aleš Krátoška, starší dorostence vede Miroslav Krupka a mladší Petr Luštinec. 

Hradecký klub má za sebou navíc jednu podařenou premiéru. Vůbec poprvé od získání statutu Akademie 

Českého svazu ledního hokeje totiž hostil speciální seminář, kterého se zúčastnili zástupci ostatních klubů s 

tímto statutem či prezident ČSLH. 

Pod Bílou věží odstartoval nábor do kurzu bruslení pro sezónu 2016/17, i během léta navíc probíhají v útrobách 

FORTUNA arény speciální kempy pro mladé hokejisty, na které jsou zvyklí už z průběhu skončené sezóny. 

MARKETINGOVÉ AKCE A POŘAD NA TRIBUNĚ! 

Hráči A-týmu mají napilno v tomto období nejen kvůli náročným tréninkům, ale rovněž z důvodu mnohých 

účastí na marketingových akcích. Dobrou věc podpořili například Zdeněk Čáp s Tomášem Knotkem, kteří se 

zúčastnili charitativního tenisového turnaje, čtveřice hráčů zase zavítala na charitativní běh nadačního fondu 

Aquapura. Kdo byl 21. května na akci Poklad na Stříbrném rybníku, mohl se zastavit u stánku Mountfieldu HK. 

Hradečtí hokejisté byli k vidění také ve Fakultní nemocnici Hradec Králové či na Dni Labe 2016, kde pětice 

z nich přebíhala Trubačovu lávku. 

Také v následujících týdnech se nejen hráči zúčastní zajímavých akcí. Vidět je budete moci 10. června na 

Dni Labe, dále pak 22. a 26. června na fotbalových hřištích, kdy sehrají dva přátelské zápasy. Bližší informace 

se dozvíte v nejbližších dnech z webových stránek klubu. 

Rovněž během léta je pro fanoušky hradeckého hokeje připravován pořad Na tribuně!, hosty moderátora 

Tomáše Borovce byli tentokrát vedoucí mužstva Ladislav Souček a rychlonohý útočník Rastislav Dej. 
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