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LETNÍ PŘÍPRAVA SE BLÍŽÍ KE KONCI, A-TÝM SE 

SEJDE NA KONCI ČERVENCE 

Už 20. dubna se sešel A-tým Mountfieldu HK k přípravě na 

novou sezónu, hlavní část tvrdého drilu se schýlila ke 

svému konci. Za deset týdnů tréninku hráči nabrali 

potřebnou kondici, ze které budou čerpat po celý 

extraligový ročník 2015/16. Po zaslouženém třítýdenním 

odpočinku se tým sejde opět na konci července. 

Tréninky probíhaly jednofázově i dvoufázově, hráči využívali množství 

sportovišť včetně ledové plochy v malé hale. Značnou část přípravy 

vedl kondiční trenér Marián Voda, jenž do Hradce zamířil po konci 

loňské sezóny. Kromě klasických tréninkových jednotek sehrál 

Mountfield HK fotbalové přátelské utkání proti Třebši, ve kterém 

rozhodli hokejisté o vítězství v pokutových kopech. 

V pátek 3. července letní příprava končí, hráči se sejdou k tréninku 

zase 27. července a od prvních dnů budou moci opět využívat 

ledovou plochu, která bude ve velké hale FORTUNA arény od 

25. července. 

Současný užší kádr čítá 23 jmen – 3 brankáře, 8 obránců a 12 útočníků. První zúžení týmu se týkalo devítky 

hráčů – Jaroslav Pavelka, Karel Plášil, René Piegl, Ondřej Kopta, Lukáš Nedvídek, David Švagrovský, Petr 

Beránek, Tomáš Rousek a Aleš Krátoška se budou na sezónu připravovat v partnerských Litoměřicích. Novou 

akvizicí v hradeckých barvách je pak dlouhodobě velmi produktivní útočník Jaroslav Bednář, který přišel pod 

Bílou věž ze Slavie Praha a jeho úkol je jasný – pozvednout produktivitu Mountfieldu. 

SPECIÁLNÍ LOGO, NOVÉ DRESY A PŘIHLÁŠKA DO 

AKADEMIE ČSLH 

Během měsíců května a června představil hokejový klub několik 

novinek. V první řadě byla zveřejněna nová podoba výročního loga 

pro sezónu 2015/16, jež bude jubilejní 90. v Hradci Králové. Toto logo je 

zároveň na nových dresech, které bude Mountfield HK používat 

během extraligového ročníku 2015/16. 

Nová podoba dresů byla představena ve čtvrtek 25. června v malé 

hale FORTUNA arény, a to za účasti předsedy představenstva 

      Výroční logo klubu 

 

PŘÍCHOD:                

JAROSLAV BEDNÁŘ 

Novou akvizicí v útoku 

Mountfieldu je velezkušený 

forvard Jaroslav Bednář, 

který přišel na přestup ze 

Slavie Praha a podepsal s 

klubem roční kontrakt. 

 

  

 



Ing. Miroslava Schöna, jenž dresy předal novicům v hradeckých 

barvách – Adamu Svobodovi, Bedřichu Köhlerovi a Jaroslavu 

Bednářovi. Ty zároveň v Hradci oficiálně přivítal. Akce byla přístupná 

novinářům i veřejnosti, po jejím konci následovalo focení hráčů. 

Dalšími novinkami je, že hokejový klub podal přihlášku do Akademie 

ČSLH, následně proběhla kontrola zázemí v Hradci Králové. O 

konečném stanovisku ČSLH by mělo být jasno v následujících 

měsících. Novým development managerem a skautem klubu se pak 

stal Martin Hosták, jež pracoval dříve pro Královské lvy. 

ZAHÁJENÍ SEZÓNY SE BUDE KONAT 30. SRPNA, 

PRVNÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ 11. ZÁŘÍ 

Známé už je také rozlosování Tipsport extraligy – Mountfield HK začne 11. září na domácím ledě proti 

Vítkovicím, následně jede do Olomouce. Na derby si Východočeši počkají nejdelší možnou dobu – Pardubice 

přivítají Hradec Králové na svém ledě 23. října. Ještě předtím ale čeká družina Petera Draisaitla osm 

přípravných duelů. První mač bude odehrán 11. srpna na ledě Litoměřic, o dva dny později přijede do Hradce 

Králové Olomouc. 

Poslední domácí přípravný zápas sehraje Mountfield se 

Straubingem 30. srpna od 16:00. Tomuto utkání bude předcházet 

slavnostní zahájení sezóny v Hradci Králové, jejíž součástí bude 

množství doprovodných akcí, rozhovory s hráči, soutěže a 

autogramiáda celého týmu. 

Jisté už jsou také termíny dalších dvou akcí. 22. října se odehraje v 

Hradci Králové druhé derby východočeských univerzit. Hostitelská 

univerzita bude obhajovat loňské vítězství. Aktéry utkání, fanoušky i 

studenty pak bude čekat velkolepá afterparty. Do diáře si rovnou 

můžete zapsat termín historicky 2. ročníku Královského plesu, který 

se bude konat 12. února opět v kongresovém centru Aldis. 

Prodej permanentek na ročník 2015/16, jež se jubilejním 90. v Hradci Králové, probíhá on-line na webových 

stránkách klubu, nebo na pokladně FORTUNA arény. Stejně jako vloni je možný nákup dvou verzí permanentek 

– pouze na 26 kol základní části, nebo včetně play off. Nově byly zavedeny dvoje ceny, a to podle termínu 

nákupu. Kdo si koupí permanentku do konce července, ušetří v řádech desítek až stovek korun. 

SEZNAM PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ 

přát.  út 11.8.2015 Litoměřice – Mountfield HK  18:00     

přát.  čt 13.8.2015 Mountfield HK – Olomouc  18:00     

tur. (Martin) pá 21.8.2015 Bánská Bystrica – Mountfield HK 16:00     

tur. (Martin) so 22.8.2015 Ml. Boleslav – Mountfield HK  14:00     

tur. (Martin) ne 23.8.2015 Martin – Mountfield HK  18:00     

přát.  pá 28.8.2015 Straubing – Mountfield HK    ?   

přát.  ne 30.8.2015 Mountfield HK – Straubing  16:00     

přát.  čt 3.9.2015 Znojmo – Mountfield HK   ?   

 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

30.8.    Zahájení sezóny 

11.9.    První mistrovský zápas 

22.10.  Univerzitní derby 

23.10.  Východočeské derby 

12.2.    Královský ples 

   

 

Představení nových dresů proběhlo 25. června 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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