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SEZÓNU ODSTARTUJE MOUNTFIELD CUP 2016, 

VSTUPENKY JSOU JIŽ V PRODEJI 

V předchozích sezónách si fanoušci hradeckého hokeje 

moc domácích přípravných zápasů neužili, letos si ale 

přijdou rozhodně na své. Tým Václava Sýkory sehraje 

celkem devět předsezónních utkání, šest z nich na 

domácí půdě. Z toho rovnou polovinu v rámci skvěle 

obsazeného turnaje Mountfield Cup 2016! Ten startuje ve 

FORTUNA aréně už 5. srpna. 

Předprodej vstupenek na tuto akci byl zahájen v průběhu července 

na pokladnách FORTUNA arény a skrze on-line aplikaci na webu 

klubu, na obou místech je možné zajistit si vstupenky i nyní. K dispozici 

budou lístky na jednotlivá utkání (100 Kč, pro permanentkáře 80 Kč), 

nebo zvýhodněný balíček na celý turnaj (480 Kč, pro 

permanentkáře 360 Kč).  

Na Mountfield Cup 2016 nejsou rozlišovány vstupenky na sezení a na 

stání, každý návštěvník může zaujmout libovolné volné sedadlo či místo na stání. Po odpoledním utkání bude 

nezbytně nutné opustit FORTUNA arénu tak, aby mohla být připravena na večerní duel. 

TAKOVÁ PŘÍPRAVA V HRADCI JEŠTĚ NEBYLA… 

Do Hradce se sjede evropská špička – velikáni KHL Avangard Omsk a Salavat Julajev Ufa – a navíc dlouholetý 

rival HC Dynamo Pardubice. Celá akce se odehraje v královéhradecké FORTUNA aréně první srpnový víkend. 

Začne v pátek 5. srpna a zakončí ji o dva dny později východočeské derby hrané od 18:00. 

Mezi tím sehraje Hradec utkání s Ufou (pátek od 18:30) a s Omskem (sobota od 18:30). Bude se tak hrát 

systémem každý s každým, všechny celky čekají tři duely ve třech dnech. 

Zřejmě nejkvalitnějšího přípravného turnaje konaného v České republice se oba ruské celky zúčastní v rámci 

svých soustředění v Čechách. „Tým Omsku by měl přijet na tento turnaj ze soustředění v Chomutově, bude 

zde čtyři dny. Ufa bude na soustředění v Hradci Králové, včetně turnaje zde stráví první týden v srpnu,“ nechal 

se před časem slyšet organizační ředitel klubu Robert Horyna. 

Na akci se velmi těší hlavní kouč Václav Sýkora. „Na turnaj se musíme co nejlépe připravit. Bude prestižní, 

sledované, o turnaj bude, myslím si, velký zájem. Přijedou atraktivní soupeři, svoji kvalitu to bude mít,“ říká šéf 

hradecké střídačky.  

 

PRO MARTINA ŠTAJNOCHA 

BUDE TURNAJ EXTRA PIKANTNÍ 

Letošní posila totiž přišla do 

Hradce právě z Pardubic, 

proti oběma týmům z KHL 

navíc dříve nastupovala 

v dresu Slovanu Bratislava. 

         

 

 

  

 

 

       

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6506
http://hchk.mlistky.cz/webapp.php?wac=zkebgdk


ROZPIS MOUNTFIELD CUPU 2016 

utkání č. datum domácí host čas  

1. pá 5.8.2016 Omsk Pardubice 14:30 

2. pá 5.8.2016 Mountfield HK Ufa 18:30 

3. so 6.8.2016 Ufa Pardubice 14:30 

4. so 6.8.2016 Mountfield HK Omsk 18:30 

5. ne 7.8.2016 Omsk Ufa 13:00 

6. ne 7.8.2016 Mountfield HK Pardubice 18:00 

 

 

 

 

 

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 
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