
NEWSLETTER 

MOUNTFIELD HK 
 Sezóna 2015/16 | číslo 5 | 26. září 2015  

EXTRALIGA ODSTARTOVALA, MOUNTFIELD HK SE 

POHYBUJE VE STŘEDU TABULKY 

Hradecký hokejový klub má za sebou prvních pět zápasů 

Tipsport extraligy 2015/16, ze kterých vytěžil dvě 

plnohodnotné výhry a navíc dva body za dvě prohry 

v nájezdech. Osm získaných bodů ho tak řadí na 

průběžné osmé místo tabulky.  

Mountfield odstartoval sezónu 11. září na domácím ledě proti 

Vítkovicím, utkání dospělo až do nájezdů, kde se ukázali jako 

šťastnější hosté. Následoval duel v Olomouci, ve kterém 

Východočeši neinkasovali, naopak dvě branky vstřelili a 

zaznamenali první výhru v tomto ročníku. 

V rámci třetího kola přijel pod Bílou věž mistr z Litvínova, který měl 

výbornou první polovinu zápasu. Vedl 1:4, jenže Mountfield nakoply 

góly noviců v hradeckých dresech – Bednáře, Courchaina a Pilaře, 

čímž se vrátil do zápasu. Ve třetí části tým Petera Draisaitla dokonal 

obrat a dotáhl zápas k další výhře – 6:4. Poté se Hradec představil v Liberci. Také tam viděli fanoušci obrat, 

tentokrát v neprospěch Mountfieldu HK 2:4. Na zápas dorazilo také několik stovek hradeckých příznivců, kteří 

vytvořili hráčům domácí atmosféru. Ani ta však na body nestačila. 

Doposud poslední klání na ledě lídra ligy – pražské Sparty – se dlouho vyvíjelo lépe pro Hradec. Ten v zápase 

třikrát vedl, nakonec padl 3:4 po nájezdech. Tým trenérského dua Draisaitl – Martinec čeká tento víkend ještě 

jedno klání s atraktivním soupeřem. V neděli se na soutoku Labe a Orlice představí brněnská Kometa. Zápas 

startuje v 17 hodin. 

Celkem dva hráči Hradce si drží průměr bodu na zápas. Nejproduktivnějším hráčem je Karel Pilař, který v pěti 

duelech nastřádal pět bodů (2+3), bodově stejně je na tom také Jaroslav Bednář (1+4).  

MLÁDEŽNÍKŮM SE DAŘÍ, MLADŠÍ DOROST JEŠTĚ NEZTRATIL! 

Výborně se v ročníku 2015/16 zatím prezentují královéhradecké naděje. Junioři střídají výhry s porážkami, 

pozitivnějších výsledků mají na kontě ale více. Čtyři výhry znamenají dvanáct bodů a druhé místo 

v osmnáctičlenné tabulce. 

Starší dorostenci nastřádali v sedmi zápasech dvanáct bodů, ty jim stačí na třetí místo skupiny Střed. V této 

kategorii září Štěpán Matějček a Filip Jirásek, kteří mají prozatím po sedmi bodech, když každý z nich vstřelil tři 

góly a na další čtyři přihrál. 

 

KAREL PILAŘ V HRADCI I 

NADÁLE BODOVĚ VÁLÍ! 

Vloni devět asistencí v devíti 

zápasech, letos v pěti dva 

góly a tři nahrávky k tomu – 

Karel Pilař tak i nadále 

potvrzuje roli úderného 

ofenzivního beka. 

         

 

 

  

 

 

       

http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Hradec-dvakrat-dohnal-ztratu-nakonec-podlehl-Vitkovicim-na-najezdy-5565
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Pevna-obrana-bezchybny-Kacetl-Hradec-slavi-prvni-vyhru-5566
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Vecer-ve-znameni-premierovych-strelcu-Hradec-porazil-mistra-6-4-5567
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Dobre-rozehrany-zapas-s-Libercem-ztratil-Hradec-ve-druhe-tretine-5568


 

Mladší dorostenci sice změnili trenéra, skvělé výkony a výsledky ale zůstávají… Tým Karla Soudka neztratil ani 

jedno z pěti utkání, na kontě má plný počet bodů a je lídrem skupiny Střed. To všechno při stoprocentních 

oslabeních a šesti inkasovaných gólech. 

V DRAŽBĚ JSOU DRESY, HOKEJKA A PORTRÉT, KLUB 

ZÁROVEŇ PRODÁVÁ ROČENKY A DVD 

Černá sada originálních dresů prakticky všech hráčů Mountfieldu HK 

ze sezóny 2014/15 je v internetové aukci, fanoušci si tak mohou pořídit 

dresy, ve kterých jejich oblíbenci nastupovali v mistrovských kláních. 

Vyvolávací cena každého dresu je 1100 Kč, aukce končí 30. září. 

Kromě toho bude mít jeden ze sběratelů ve svém majetku další cenný 

kousek, a sice portrét Jiřího Šimánka od nadějné umělkyně Michaely 

Havlíčkové. Ten se draží spolu s hranou hokejkou hradeckého 

kapitána. Každý z těchto artefaktů má vyvolávací cenu 2500 Kč, 

aukce bude ukončena 2. října s tím, že výtěžek poputuje do 

královéhradecké Fakultní nemocnice na oddělení dětské ortopedie. 

Ve fanshopu a na pokladnách FORTUNA arény si fanoušci hradeckého hokeje mohou zakoupit klubovou 

ročenku pro sezónu 2015/16. Dvaasedmdesát zajímavých stran nabízí čtenářům mnoho rubrik a zákulisních 

informací. Naleznete v ní medailonky všech hráčů, ohlédnutí za minulou sezónou, exkluzivní rozhovory, velkou 

křížovku o zajímavé ceny, rozpis zápasů, stránky věnované mládeži, fanklubu i fanouškům a mnoho dalšího. 

Cena ročenky činí 99 Kč. 

Vedle toho jsou stále k dostání DVD s názvem Fandíme všichni II. Dokument mapující sezónu 2014/15 trvá 

třiasedmdesát minut a zavede fanoušky až „do kuchyně“ hokejového klubu Mountfield HK. Cena DVD je 

50 Kč a je možné ho zakoupit ve fanshopu, nebo na pokladnách FORTUNA arény. Premiéra filmu byla za 

účasti jejího autora Milana Hodka, generálního manažera Aleše Kmoníčka, obránce Petera Frühaufa a 

hradeckých fanoušků uvedena v multikině Cinestar. 

SEZÓNA ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJENA, TISKOVÁ 

KONFERENCE PŘEDSTAVILA SEZÓNNÍ CÍLE 

30. srpna byla u FORTUNA arény oficiálně zahájena hokejová sezóna 

2015/16 v Hradci Králové velkou akcí, na kterou si našlo cestu několik 

set fanoušků Mountfieldu HK. Pro všechny byl připraven bohatý 

zábavný i doprovodný program, který vyvrcholil autogramiádou 

celého týmu a následnou generálkou na extraligu. Tu obstaral 

souboj se Straubingem. 

V pátek 4. září se v pražském hotelu Clarion konala předsezónní 

tisková konference klubu Mountfield HK, pět dní poté, ve středu 

9. září se v Golf Parku v Roudničce sešli zástupci vedení klubu 

s partnery klubu. Na obou akcích byly představeny cíle nejen A-týmu 

pro sezónu 2015/16. 

      Se startem nové sezóny proběhlo také oficiální týmové focení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrét Jiřího Šimánka pomůže dobré věci 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

27. 9. Hradec – Kometa 

2. 10. Hradec – Třinec 

4. 10. Hradec – Plzeň 

18. 10. Koncert Alexandrovci 

22.10.  Univerzitní derby 

23.10.  Východočeské derby 

19.11. Koncert Davida Kollera 

12. 2. Královský ples 

 

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5736
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5671
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5739
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5714
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5734
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5744
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5726


  

 

 

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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