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HRADEC SE STÁLE DRŽÍ V PRVNÍ ČTYŘCE, NA 

SEDMÉ MÍSTO MÁ NÁSKOK OSMI BODŮ 

Už jen dvě kola Tipsport extraligy zbývají odehrát, aby 

tuzemská nejvyšší soutěž završila svou třetí čtvrtinu. 

Mountfield HK se drží na čtvrté příčce, která zaručuje, že 

tým začne vyřazovací boje na svém ledě. Náskok na 

pátou Mladou Boleslav je sice jen jednobodový, Hradec 

má ale zápas proti Pirátům z Chomutova k dobru. 

Předvánoční období se týmu Vladimíra Kýhose velmi vydařilo, připsal 

si plnohodnotné výhry proti Vítkovicím (5:2), Olomouci (2:1) a 

Litvínovu (5:1). Pak ale následovala série těžkých zápasů na přelomu 

měsíců prosince a ledna, které nedopadly úplně podle hradeckých 

představ. Mountfield prohrál se silným Libercem (4:5), Spartou (2:5), 

Třincem (6:7sn) a Plzní (1:3). Mezi tím ukořistil všechny body jen 

jednou, a to proti brněnské Kometě (2:1) – toto utkání sledovala do 

posledního místa zaplněná FORTUNA aréna – poprvé mimo derby 

bylo vyprodáno! 

Poslední dva duely už patřily Hradci Králové, jenž nejprve otočil zápas v Mladé Boleslavi a vyhrál 3:2 po 

nájezdech, naposledy se mu postavil rozjetý Zlín a byl Kýhosovou družinou zastaven (3:1). 

KÁDR VYZTUŽIL KARLOVARSKÝ TOMÁŠ BULÍK 

Mužstvo Mountfieldu doznalo několika změn. Na hostování do Litvínova do 

konce ledna byl uvolněn Lukáš Vantuch, s klubem se navíc rozloučil Tomáš 

Troliga, jenž se přesunul zpátky na Slovensko do trenčínské Dukly. 

Pod Bílou věž byli naopak povoláni z partnerských Litoměřic Jan Berger a 

Lukáš Nedvídek, navíc přišel z Karlových Varů třicetiletý slovenský forvard 

Tomáš Bulík, jež má zkušenosti z nejvyšších soutěží v Česku, na Slovensku, 

z KHL i mezinárodní scény.  

Nový dvouletý kontrakt pak podepsal s klubem ještě před koncem roku 2015 

obránce Martin Pláněk. 

WSM Liga, ve které hraje také partnerský oddíl Mountfieldu HK, Stadion 

Litoměřice, má za sebou už 41 kol. Kališníci jsou ve vyrovnané tabulce na 

deváté pozici, přičemž na šestou Kadaň ztrácí pouhé tři body. Tým Miloše 

Říhy ml. musel na konci roku 2015 skousnout čtyři porážky v řadě, následně 

ale dokázal zabojovat a připsat si tři výhry za sebou. 

KÁDR MOUNTFIEDU HK 

DOPLNIL TOMÁŠ BULÍK 

Před závěrečnou fází sezóny 

doplnil kádr Vladimíra Kýhose 

třicetiletý slovenský útočník 

Tomáš Bulík. Pod Bílou věž 

přichází z Karlových Varů. 

         

 

 

  

 

 

       

TIPSPORT EXTRALIGA 

1. Liberec  82 

2. Sparta Praha 69 

3. Plzeň  65 

4. Hradec Králové 63 

5. Mladá Boleslav 62 

6. Olomouc  59 

7. Kometa Brno 55 

8. Chomutov  55 

9. Zlín   51 

10. Třinec  47 

11. Vítkovice  46 

12. Pardubice  40 

13. Karlovy Vary 39 

14. Litvínov  38 

 Týmy kurzívou mají zápas k dobru 

 

http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5591
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http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5598
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http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5600
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6113
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6113
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http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6158
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6085


OBA DOROSTY POSTOUPILY DO NADSTAVBY, JUNIORKA JE SEDMÁ 

Junioři střídají poslední dobou výhry s porážkami, naposledy si připsali plnohodnotnou výhru 15. ledna na ledě 

Chomutova 2:0. Aktuálně je mančaft Aleše Krátošky na sedmé příčce se ziskem 51 bodů a se ztrátou sedmi 

bodů na nejbližší týmy před sebou. Nejstarší mládežnická kategorie Hradce Králové však má zápas k dobru. 

Starší dorostenci si díky skvělému finiši na konci první části soutěže zajistili postup do nadstavby a tedy přímý 

postup do play off. V nadstavbě se jim zatím příliš nedaří – první čtyři zápasy čekali na výhru, první bod si pak 

připsali až 9. ledna na ledě silné Sparty (1:2 sn). Následovala suverénní výhra ve Vítkovicích 4:0, pak ale zase 

nepovedený zápas v Třinci (1:5). Aktuálně se starší dorost nachází na poslední, dvanácté příčce nadstavbové 

skupiny „A“ se ziskem stejného počtu bodů jako jedenáctá Mladá Boleslav. 

Mladší dorostenci na tom byli podobně, konec roku 2015 a začátek 2016 se jim rovněž nevydařil podle 

představ – v této době přišlo nejhorší období v sezóně (čtyři prohry v řadě), naposledy už se ale tým Karla 

Soudka radoval z výhry nad Přerovem 5:4. Hradečtí jsou ve skupině „O postup – B“ na čtvrté pozici ze šesti, 

na kontě mají 55 bodů. 

Také letos jsou vyhlašování nejlepší hráči mládeže měsíce, za prosinec jsou to Radek Pilař, Kryštof Pažourek a 

Vojtěch Síla. 

TÝMOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ ÚSPĚCHY HRADECKÉ MLÁDEŽE 

Skvělé úspěchy zaznamenaly mládežnické celky na vánočních turnajích. Sedmá třída vybojovala dvě zlata 

– v Litvínově a Plzni, mladší dorost bral zase nejcennější kov ze silně obsazeného turnaje na Spartě. 

Na přelomu let 2015 a 2016 se ve finských Helsinkách konal juniorský světový šampionát, nechyběl na něm 

ani hradecký obránce Filip Hronek. Češi se nicméně úspěchu nedočkali, vypadli ve čtvrtfinále s USA. 

Šestá třída zažila jedinečnou událost, v neděli 17. ledna si vyzkoušela na zimním stadionu v Žamberku utkání 

pod otevřeným nebem, a to se vším všudy! Zápasu předcházel draft, oceněni byli nejlepší hráči klání. Vítězem 

tohoto netradičního duelu se stal tým Mountfield HK „černí“, který porazil „bílé“ 6:4. 

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ AKCE A KRÁLOVSKÝ PLES 

Během Vánoc se hradecký hokejový klub dlouhodobě zapojuje do 

charitativních projektů, rok 2015 nebyl výjimkou. Klub pořádal aukci 

originálních černých dresů, k celkovému výtěžku přidali sumu peněz 

také hráči a za celkový obnos byly nakoupeny dárky pro děti 

z dětských domovů v Nechanicích a Jaroměři. 

Do charitativního projektu se zapojil také Fanklub HCHK 2007 o.s. a 

Ultras Mechov. Tyto dvě organizace společně pořádaly veřejnou 

sbírku na zápase Mountfield HK – HC Vítkovice Steel. Vybralo se přes 

75 tisíc korun, celá suma putovala na oddělení hemato-onkologie 

Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Na začátku nového roku pak hráči a trenér Mountfieldu HK navštívili Diagnostický ústav v Plotištích, kde s dětmi 

podebatovali, zahráli si stolní hokej nebo se jim podepsali. 

Stejně jako v loňské sezóně, i v té letošní se bude konat Královský ples, jehož patronem je hokejový klub 

Mountfield HK. Tuto jedinečnou akci bude opět hostit kongresové centrum Aldis v Hradci Králové, vstupenky 

jsou v prodeji na několika místech od pondělí 21. prosince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráči Mountfieldu navštívili dětské domovy a 

diagnostický ústav 
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HRÁČI MĚSÍCE NEBO DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V letošní sezóně je vyhlašován nejužitečnější hráč uplynulého 

měsíce. Za září si ocenění vysloužil Karel Pilař, za říjen Rastislav Dej, za 

listopad René Vydarený. V prosinci byl mužstvu podle realizačního 

týmu nejvíce platný Jaroslav Bednář. 

Každému z těchto hráčů je vždy na týden zapůjčen automobilový 

speciál od společnosti Color Car. Daný hráč je zároveň k dispozici 

fanouškům skrze offline rozhovor, patří mu také pozadí na oficiálním 

webu klubu. 

S fanoušky se vybraní hráči sešli ještě před Vánoci na autogramiádě 

v OC FUTURUM, po Novém roce, konkrétně v sobotu 16. ledna, zase 

zavítali fanoušci hradeckého hokeje do FORTUNA arény. Zde pro ně 

byl připraven každoroční Den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo několik stovek příznivců Mountfieldu HK. 

Oficiální pivo Tipsport extraligy – Radegast – si pro fanoušky připravilo zajímavý příběh bojovníka Jiřího Vašíčka. 

Sázková kancelář Fortuna jakožto partner hradeckého hokeje zase soutěž s názvem Čech Challenge, které 

se účastnil Jaroslav Bednář. 

MOUNTFIELD HK PŘEDSTAVÍ RETRODRESY A ODEHRAJE V NICH DVĚ UTKÁNÍ 

V letošním roce slaví hradecký hokejový klub 90. narozeniny, Mountfield HK při této příležitosti připravil sérii 

vzpomínkových akcí. Jednou z nich je také představení dvojích retrodresů (ze sezóny 1972/73 a 1993/94), ve 

kterých Hradec Králové odehraje dvě mistrovská utkání. 

Ve čtvrtek 28. ledna budou v 17 hodin v autosalonu Regina auto dresy slavnostně představeny, a to za účasti 

legend hradeckého hokeje, vedení klubu a také vybraných hráčů A-týmu. Partneři i fanoušci se mohou na 

této akci těšit na rozhovory s přítomnými aktéry nebo autogramiádu hráčů. 

Hned následující den, tedy v pátek 29. ledna sehraje Mountfield HK první mistrovské utkání v retrodresech ze 

sezóny 1972/73. Soupeřem hradeckých hokejistů bude HC Olomouc, se kterou se Hradec Králové dlouhé roky 

střetával v druhé nejvyšší soutěži. Druhý zápas ve vzpomínkových dresech, tentokrát z extraligového ročníku 

1993/94, bude odehrán v neděli 7. února, kdy Mountfield HK přivítá ve šlágru kola Spartu Praha!  

 

 

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 klubu 

Mountfield HK, a.s. 

774 270 108 

jan.vavrina@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

22.1.  Hradec – K. Vary 

24.1.  Východočeské derby 

28.1. Představení retrodresů 

29.1.  Hradec – Olomouc 

            (utkání v retrodresech) 

7.2. Hradec – Sparta 

            (utkání v retrodresech) 

12. 2. Královský ples 
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