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PŘED POLOVINOU ZÁKLADNÍ ČÁSTI JE HRADEC 

PÁTÝ, ČTYŘKA MU UNIKÁ 

Protože se hradecký hokejový klub zúčastní po Vánocích 

prestižního Spengler Cupu, musel některá svá extraligová 

utkání předehrávat. Na kontě má proto již 25 střetnutí, 

v pátek na ledě Třince tak završí polovinu základní části. 

Do prvního mače po první reprezentační přestávce vstoupil Hradec 

výborně a podruhé v sezóně porazil Pardubice 4:3. Jenže tím začaly 

být jeho zápasy jak na houpačce – následovala domácí prohra 

s Litvínovem (0:3), výhra na Spartě (3:2), další porážka před vlastním 

publikem s Plzní (1:4) a na libereckém ledě (1:2). Doposud poslední 

utkání sehrál tým Václava Sýkory proti Olomouci, porazil ji po velkém 

boji 3:2. 

I díky předehraným utkáním je Mountfield HK aktuálně na 5. příčce se ziskem 38 bodů, v nejbližší době se 

představí v Třinci (v pátek 25. 11. od 17:00), v neděli 27. 11. (17:00) přijedou pod Bílou věž Ševci ze Zlína. 

Poslední týdny pak přinesly několik změn v kádru A-týmu. Od rivala z Pardubic přišel pod Bílou věž na 

měsíční hostování hradecký rodák Michal Bárta, opačným směrem putoval na stejnou dobu Ondřej Kacetl. 

V Hradci Králové navíc skončili dva forvardi – Ryan Potulny byl uvolněn do Lince, Tomáš Bulík do Trenčína. 

VÁNOČNÍ KONCERT ROCK SYMPHONIES SE BLÍŽÍ 

Pomalu ale jistě se také blíží dvě velmi zajímavé kulturní akce. Ve čtvrtek 

15. prosince se ve FORTUNA aréně bude konat předvánoční koncert, 

představí se zde světová premiéra Rock Symphonies v nové dramaturgii. 

Skladby legendárních Deep Purple v symfonickém provedení představí The 

Royal Philharmonic of Prague v čele s dirigentem Rudolfem Mazačem. 

Vstupenky si můžete zajistit na www.mountfieldhk.cz, na pokladnách 

FORTUNA arény, v Informačním centru HK, nebo v síti Ticketportal. 

Druhá akce se chystá na 10. února, to se v královéhradeckém kongresovém 

centru Aldis bude konat již III. Královský ples. V obou předchozích ročnících 

zaznamenala tato akce obrovský ohlas, a proto si velkou porci zábavy, 

atraktivní program a setkání s hokejisty budou všichni zájemci moci užít i v 

roce následujícím. Vstupenky na Královský ples půjdou do prodeje přibližně 

v polovině prosince. 

TIPSPORT EXTRALIGA 

1. Třinec  50 

2. Liberec  49 

3. Kometa Brno 47 

4. Litvínov  46 

5. Mountfield HK 38 

6. Chomutov  35 

7. Sparta Praha 34 

8. Mladá Boleslav 34 

9. Vítkovice  32 

10. Plzeň  26 

11. Olomouc  25 

12. Zlín   24 

13. Pardubice  20 

14. Karlovy Vary 20

 20ň    8 

15. Pardubice    6 

16. Karlovy Vary   5

    5 

17. Karlovy Vary   8 

HRADEC KRÁLOVÉ BUDE 

HOSTIT REPREZENTAČNÍ KEMP 

Stejně jako vloni, i letos se 

stane Hradec dějištěm kempu 

národního týmu do 16 let, a to 

v pondělí 28. listopadu.  

 

       

 

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6517
http://www.mountfieldhk.cz/


CHYSTÁ SE NOVÝ CHARITATIVNÍ PROJEKT – SKÓRUJ PRO… 

Mountfieldu HK připravuje velký charitativní projekt s názvem Skóruj 

pro… Cílem akce, která se rozjede se začátkem prosince, bude 

finančně podpořit děti s vážným hendikepem, které pomoc 

společnosti nutně potřebují. Více informací se dozvíte v pondělí 28. 

listopadu na www.mountfieldhk.cz. 

Zajímáte se o extraligová čísla, statistiky a hradecký hokej? Pak pro vás 

máme super nabídku – odpovězte správně na náš kvíz a můžete získat 

Knihu rekordů extraligy ledního hokeje, která se stala oficiálním 

zdrojem statistických rekordů české nejvyšší soutěže. Ondřej Zamazal si 

spolu s dalšími spolupracovníky dali opravdu záležet, výsledkem je 

skvělá kniha, jež může být také vaše! 

HRADEC BUDE HOSTIT REPREZENTAČNÍ KEMP, MLADŠÍ DOROST POSTOUPIL DO NADSTAVBY 

Hradečtí junioři mají na svém kontě 21 odehraných zápasů, aktuálně se nachází se ziskem 28 bodů na 

13. příčce. Do play off letos postupuje osm nejlepších týmů, na poslední postupové místo ztrácí družina Aleše 

Krátošky aktuálně pět bodů. 

Starší dorost nastřádal už 51 bodů (ve 25 zápasech) a patří mu druhá příčka skupiny Střed. Do konce základní 

části zbývá svěřencům Miroslava Krupky odehrát tři duely – v Mladé Boleslavi, Havlíčkovým Brodě a doma 

s Českými Budějovicemi. 

Mladší dorostenci rozjeli sezónu skvěle, listopad se 

jim ale nepovedl. Po porážce s Kometou 

následovaly další tři mače bez bodu a boj o 

postup do nadstavby. Ten nakonec tým Petra 

Luštince zvládl, v 18. kole porazil Mladou Boleslav 

4:1 a zajistil si přímou účast v play off. 

Další pocty spojené s národním mužstvem se 

dostane hradeckému klubu během pondělí 

28. listopadu. Město na soutoku Labe a Orlice 

bylo totiž vybráno jako dějiště pro kemp 

národního týmu U16, do nějž zasáhnou hned tři 

hradečtí hokejisté – Petr Poppel, Matěj Morong a 

Vojtěch Síla. 

 

 

Kontaktní informace 

Mountfield HK, a.s. 

Komenského 1214 

500 03, Hradec Králové 

+420 495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

 

 Autor 

Bc. Jan Vavřina 

Šéfredaktor klubu 

Mountfield HK, a.s. 

 +420 774 270 108 

jan.vavrina@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

DO VAŠEHO DIÁŘE 

27.11.  Hradec – Zlín 

28.11. Skóruj pro… 

4.12. Hradec – Ml. Boleslav 

6.12. III. Derby univerzit 

11.12. Hradec – Karlovy Vary 

15.12. Rock Symphonies 

22.12. Hradec – Pardubice 

10.2. III. Královský ples 
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