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HRADEC MEZI ELITOU! MOUNTFIELD HK ZÍSKAL 

STATUT AKADEMIE ČSLH 

Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na svém 

zasedání dne 27. srpna 2015 potvrdil přijetí hokejového 

klubu Mountfield HK mezi Akademie ČSLH. Hradecký 

hokejový klub má od konce loňské sezóny, díky postupu 

juniorů do DHL extraligy juniorů, všechny kategorie 

v nejvyšší soutěži, k získání statutu bylo dále zapotřebí 

splnit sérii přísných kritérií. Mountfield HK ale bez 

problému obstál, a zařadil se tak mezi nejprestižnější 

kluby v České republice. 

Cílem celého projektu je výchova špičkových hráčů, v Hradci 

Králové jsou k tomuto nyní takřka ideální podmínky. Hokejový klub 

splnil přísné podmínky týkající se vybavení zázemí pro hráče 

a podmínky pro zajištění výzbroje a výstroje, kvalitní stravování, školní a studijní normy, personální obsazení, 

sociální a zdravotní zabezpečení, technické normy a metodické zabezpečení, nebo také mezinárodní 

vztahy. 

Toto všechno znamená, že je ve východočeské metropoli otevřená cesta k výchově kvalitních hokejistů nejen 

evropského formátu. Hokejový klub díky zařazení do Akademie ČSLH získá vyšší podporu ze strany ČSLH, a to 

týkající se financování, metodické výpomoci, pomoci při organizování mezinárodních turnajů, dále 

bezplatnou účast trenérů na seminářích organizovaných ČSLH či IIHF a spousta dalších benefitů. 

DO STARTU LIGY ZBÝVAJÍ DVA TÝDNY A TŘI ZÁPASY! 

Pět přípravných zápasů za sebou zatím mají hokejisté Hradce Králové před startem Tipsport 

extraligy 2015-16. Na kontě mají tři porážky, které orámovali dvěma plnohodnotnými 

výhrami – proti Litoměřicím a Martinu.  

Vůbec první zápas v letošní sezóně sehrál Mountfield proti Litoměřicím. Po první třetině sice prohrával už 0:2, 

druhou a třetí ale zvládl suverénně a připsal si první výhru – 6:3. Dvakrát se v tomto zápase trefil Rudolf Červený, 

první start, respektive gól, si v hradeckém dresu připsal Adam Svoboda, potažmo Brian Ihnačák.  

V prvním domácím klání, které sledovalo 2397 aktivních fanoušků, už to takové gólové hody nebyly, Olomouc 

si odvezla výhru 2:1 po nájezdech. 

Stejně jako vloni, i letos tým Petera Draisaitla v druhé polovině srpna odcestoval na Slovensko, kde ho 

v Martině čekal Mountfield Cup 2015. V prvním duelu Hradec padl s Banskou Bystricí po nájezdech 2:3, ve 

druhém proti Mladé Boleslavi vedl po první třetině 2:0, druhá se mu ale vůbec nepovedla, prohrál ji 0:3, 

MOUNTFIELD HK JE 

NEJNOVĚJŠÍ AKADEMIÍ ČSLH! 

Příjemná a důležitá zpráva 

přišla na konci srpna: 

Hokejový klub Mountfield HK 

byl přijat do projektu 

Akademie ČSLH.          
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celkově 3:4. Poslední představení na turnaji vypadalo úplně jinak, alespoň co se výsledku týče. Východočeši 

nedali v závěrečném zápase turnaje jeho hostiteli šanci, porazili ho 4:0, a to především díky hattricku Rudolfa 

Červeného a nule Ondřeje Kacetla. 

S organizací i konáním celé akce byl hlavní kouč Hradce Peter Draisaitl spokojen. „Turnaj nám přinesl spoustu 

informací. Potřebovali jsme, aby nám ukázal, co funguje a na čem musíme ještě zapracovat. Minulý rok jsme 

tu byli poprvé a turnaj se nám líbil, letos jsme přijeli zase,“ říká hlavní kouč s tím, že pokud příští rok obdrží 

Hradec pozvánku zase, rád se turnaje pod hlavičkou Mountfieldu zúčastní. 

Na hradecký hokejový klub čekají před startem ligy ještě tři duely. První sehraje 28. srpna na ledě německého 

Straubingu, o dva dny později, v neděli 30. srpna, přivítá Mountfield svého soupeře zase na svém ledě, a to 

jako vyvrcholení zahájení hokejové sezóny 2015/16 v Hradci Králové. Generálkou na ostrý start Tipsport 

extraligy bude pro Hradec Králové souboj na ledě znojemských Orlů, který je na programu 3. září.  

Už několik týdnů je známé rozlosování letošního ročníku extraligy, nedávno byly určeny časy začátků utkání. 

Obdobně jako v minulých letech se bude v Hradci Králové hrát ve všední dny od 18:00, v neděli padne ve 

FORTUNA aréně úvodní buly vždy v 17:00. Začátky zápasů na ledě soupeřů jsou různé, a to podle toho, 

u kterého týmu zrovna Mountfield hraje. 

MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE STARTUJÍ SE ZAČÁTKEM ZÁŘÍ 

Už jen dny zbývají do startu nejvyšších soutěží juniorů, staršího i mladšího dorostu. Nejstarší mládežnická 

kategorie si v úterý 25. srpna připsala po sedmi porážkách výhru, zato ale velmi cennou. V kvalitním utkání 

porazila na svém ledě Pardubice 3:2. První kolo juniorské DHL extraligy je naplánováno na sobotu 5. září, do 

Hradce přijedou České Budějovice. 

Starší dorostenci začínají ještě o den dříve – v pátek 4. září doma proti 

Mladé Boleslavi. Trenéru Jiřímu Slabému dělají vrásky na čele zranění 

svých svěřenců, i přesto je přípravné období této kategorie velmi 

úspěšné. Východočeši se kromě několika přípravných zápasů 

zúčastnili také dvou turnajů – v Karlových Varech a Pardubicích, 

v obou případech si připsali tři výhry a jednu prohru, které znamenaly 

pokaždé stříbrné medaile! 

Svěřencům Karla Soudka, respektive celému mladšímu dorostu 

startuje sezóna nejdříve – už v úterý 1. září přivítají na ledě FORTUNA 

arény Havlíčkův Brod. Dorostenci mají za sebou jedenáct 

přípravných utkání, z toho zaznamenali šest výher a pět porážek. 

SEZÓNA 2015/16 BUDE V HRADCI KRÁLOVÉ ZAHÁJENA 30. SRPNA 

Rozhovory s hráči a realizačním týmem, ukázkový trénink mládeže, střelnice, dětské atrakce, veřejné bruslení, 

Stiga hokej, spousta soutěží a autogramiáda celého týmu – to je jen výčet některých aktivit, které čekají 

návštěvníky velké akce, kterou hokejový klub Mountfield HK chystá. Slavnostní zahájení hokejové sezóny 

2015/16 v Hradci Králové proběhne v neděli 30. srpna od 11:30 na parkovišti u FORTUNA arény, v 16:00 pak 

vypukne domácí generálka na ligu, kterou obstará souboj se Straubingem Tigers. 

Do kina na film o oblíbeném hokejovém klubu? I to je v Hradci Králové možné! Mountfield HK zajistil pro členy 

fanklubu a vybrané fanoušky exkluzivní jednorázové promítání chystaného DVD mapující sezónu 2014/15 

s názvem Fandíme všichni II, a to v královéhradeckém Cinestaru. Fanoušci mohou na akci, která proběhne 

v neděli 6. září od 14:00, získat vstupenky v soutěžích na slavnostním zahájení sezóny a během zápasu se 

Straubingem. DVD s tímto filmem bude v prodeji na začátku září. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší dorost získal v Pardubicích stříbro 

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=Rudolf-Cerveny-Neresim-jestli-hraju-ve-treti-nebo-ctvrte-rade-cil-mame-vsichni-stejny-5699
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=Rudolf-Cerveny-Neresim-jestli-hraju-ve-treti-nebo-ctvrte-rade-cil-mame-vsichni-stejny-5699
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=Ondrej-Kacetl-nulu-z-turnaje-neprecenuje-Potesi-ale-je-to-zatim-priprava-5695
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5694
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=Starsi-dorost-bral-v-Pardubicich-stribro-S-turnajem-jsem-spokojen-rika-Jiri-Slaby-5697
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5677
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5677


PRODEJ PERMANENTEK KONČÍ 2. ZÁŘÍ! 

V prodeji jsou stále permanentky na nový extraligový ročník, možnost 

pořídit si je končí o půlnoci 2. září. Od 3. září bude probíhat výdej 

permanentek na pokladnách malé haly. Zároveň přišel hokejový 

klub s novou službou pro své fanoušky, ti mohou pořídit svým blízkým 

a známým vstupenky prostřednictvím dárkových poukazů. 

V listopadu se bude ve FORTUNA aréně konat koncert Davida 

Kollera, se svým vystoupením přijede do Hradce Králové ještě před 

ním světoznámé uskupení Alexandrovci. Ti vystoupí v rámci svého 

turné v devíti českých městech, do východočeské metropole zamíří 

18. října od 19:00. 

 

 

 

 

Kontaktní informace 

Mountfield HK, a.s. 

Komenského 1214 

500 03, Hradec Králové 

495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

 

Grafické zpracování 

Bc. Petr Picka 

Marketingový ředitel 

Mountfield HK, a.s. 

737 431 848 

petr.picka@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

Text 

Bc. Jan Vavřina 

Šéfredaktor 

Mountfield HK, a.s. 

774 270 108 

jan.vavrina@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

30.8.    Zahájení sezóny 

11.9.    První mistrovský zápas 

18. 10. Koncert Alexandrovci 

22.10.  Univerzitní derby 

23.10.  Východočeské derby 

19.11.  Koncert Davida Kollera 

12.2.    Královský ples 
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