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POTŘETÍ PŘÍMO V PLAY OFF, POTŘETÍ KONEC VE 

ČTVRTFINÁLE… 

Takřka šest měsíců bojovali hradečtí hokejisté v základní 

části o každý bod, aby si zajistili co nejlepší výchozí pozici 

pro vyřazovací boje. Mountfield HK zažil skvělou základní 

část, zakončil ji na třetím místě, což je nejlepší umístění 

v historii klubu. Ve čtvrtfinále narazil na šestou Mladou 

Boleslav, cesta za snem ale skončila hodně brzy – po šesti 

duelech výsledkem 4:2 pro Bruslařský klub.  

První vystoupení v letošním play off se týmu Vladimíra Kýhose 

vyvedlo ze všech nejlépe – Hradec byl lepším týmem a vyhrál 5:2. 

Následovaly tři vyrovnané zápasy a stejný počet nastavení, ve 

kterých vždy zvítězili Středočeši. Pod Bílou věží 4:3 po prodloužení, na 

svém ledě 3:2 a 5:4 po nájezdech. Mountfield prohrával v sérii 1:3 

a měl nůž na krku. První mečbol soupeře odvrátil domácí výhrou 4:2, 

ve čtvrtek 24. března mu ale sezóna skončila. Mladá Boleslav 

zvítězila v šestém souboji 4:0 a mohla slavit postup, Hradec Králové skončil zase před branami semifinále. 

Poslední utkání v sezóně bylo zároveň posledním v kariéře pro hradeckého rodáka Jaroslava Kudrnu, který 

krátce po duelu oznámil konec svého dlouhého a úspěšného hokejového života. Kromě Jaroslava Kudrny 

zhodnotil sezónu například Jaroslav Bednář nebo Karel Pilař. 

HOKEJOVÝ KLUB MOUNTFIELD HK DĚKUJE ZA PODPORU V SEZÓNĚ 2015/16 

157 393 – přesně tolik fanoušků hokeje si v sezóně 2015/16 našlo cestu do FORTUNA arény na mistrovské zápasy 

A-týmu. Během základní části se stal hradecký hokejový klub s průměrnou návštěvou 5 338 diváků 

50. nejnavštěvovanějším v Evropě! 

Všem, kteří si v ročníku 2015/16 našli cestu na hradecký zimní stadion a podporovali Mountfield HK, patří 

obrovský dík. Hokejový klub dále upřímně děkuje všem fanouškům, partnerům a příznivcům za úžasnou 

podporu, které se mu po celou sezónu dostávalo. Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále a uvidíme se 

zase v létě na značkách! 

  

JIŘÍ ŠIMÁNEK PODEPSAL 

S KLUBEM NOVOU SMLOUVU 

V průběhu března podepsal 

s klubem nový kontrakt Jiří 

Šimánek, barvy Mountfieldu 

bude hájit také ve dvou 

následujících sezónách. 

         

 

 

  

 

 

       

http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5990
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5991
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5992
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5993
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5994
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5995
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6403
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6406
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6411
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6353


MLÁDEŽ TENTOKRÁT BEZ MEDAILE 

Loňský ročník byl pro královéhradeckou mládež jednoznačně nejúspěšnější v historii, letos talenti Mountfieldu 

HK takových úspěchů nedosáhli, i když se v rámci České republiky rozhodně neztratili. 

Velký úspěch zaznamenali junioři, kteří coby nováčci vyřadili v osmifinále silný Liberec a mezi nejlepšími osmi 

týmy byli velmi vyrovnaným soupeřem Třince. Ten po domácím dvojzápase vedl už 2:0 a měl postup na 

finálový turnaj na dosah, parta Aleše Krátošky ale doma konec sezóny odmítla a vynutila si rozhodující pátý 

duel. V něm prokázali Oceláři více sil a po jasné výhře postoupili. Nováček DHL extraligy se ale rozhodně 

nemá za co stydět! 

Zklamáním skončila sezóna pro starší dorostence. Obhájci loňského stříbra nestačili v osmifinále extraligy na 

liberecké Bílé Tygry ani v jednom utkání a padli rychle 0:3. 

Mladší dorostenci vysněný třetí titul v řadě nepřidali. Tým Karla Soudka vyřadil ve čtvrtfinále Přerov 2:0 na 

zápasy, v semifinále v oslabené sestavě bojoval statečně, ale neúspěšně. Konečnou v ročníku 2015/16 

vystavily mladšímu dorostu Vítkovice. 
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