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VYTISKNOUT A ZARÁMOVAT, SMĚJÍ SE V HRADCI. NOVÁČEK VEDE DHL EXTRALIGU! 

1. 10. 2015, Hokej.cz – Nejvyšší juniorská soutěž má po sedmi odehraných kolech hodně překvapivého lídra. 

Hradec Králové po sestupu v roce 2008 sedm let marně bojoval o návrat do extraligy, až letos na jaře se mu 

snažení vyplatilo. A i když v přípravě víceméně jen klopýtal, ostrý start ho zastihl ve výtečné formě. Mountfield 

zatím na čele tabulky dokonale šokuje konkurenci! „Přitom jsme si říkali, ještě že se nepadá,“ říká v rozhovoru 

pro hokej.cz brankář František Veselý. 

BEDNÁŘ ČTENÁŘŮM: MĚL JSEM NABÍDKU I Z CHOMUTOVA. DÁL JE SLÁVISTA 

1. 10. 2015, iDNES.cz – Přes veškerou snahu zkušený hokejový útočník Jaroslav Bednář neodvrátil pád Slavie 

do první ligy. Z několika nabídek si v létě nakonec vybral tu z východu Čech a stal se posilou hradeckého 

Mountfieldu. Ve čtvrtek Bednář, vyhlášený bavič a jedna z hvězd extraligy, odpovídal čtenářům iDNES.cz. 

TERITORIUM MÁ V OKOLÍ BRANKY. KÖHLER DÁVÁ JEN ŠŤASTNÉ GÓLY 

1. 10. 2015, Hradecký deník – Útočník hokejistů hradeckého Mountfieldu se radoval z první trefy. Proti Brnu 

tečoval bruslí Pilařovu střelu. 

HOKEJOVÁ EXTRALIGA A KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA: VAŠÍČEK ZMĚNIL HRADEC 

1. 10. 2015, Hradecký deník – Extraliga ledního hokeje po šestém kole aneb Co Deník zachytil po úvodních 

dějstvích nejvyšší soutěže. 

HEJ, OBERTE MILIONÁŘE! HRADEC ČEKÁ DRUHÝ DOMÁCÍ ZÁPAS V KUSE 

2. 10. 2015, Hradecký deník – Kabina plná hvězd, co pobírají statisíce měsíčně. To je současný Třinec. Boháči 

z ocelářského města se v pátek valí na Hradec Králové. Plán mají jasný: skoncovat s bídou a na ledě se začít 

chovat zase dominantně. Tak, jak se na nejsolventnější klub české extraligy sluší a patří. 

HOKEJOVÝ SVĚTOBĚŽNÍK IHNACAK ZAKOTVIL V ČESKU: ALE MŮJ DOMOV JE KANADA 

2. 10. 2015, iDNES.cz – Do tohohle chlapíka se s nadsázkou vešel celý svět. Narodil se v kanadském Torontu, 

jeho otec je z Popradu, on sám na Slovensku hrával hokej. Působil také v nižších zámořských soutěžích, v norské 

lize, reprezentuje Itálii. A teď si poprvé si vyzkoušel extraligu v Česku, v zemi, kam jako malý jezdíval za 

babičkou. Tak pozoruhodná je životní mapa Briana Ihnacaka, útočníka hradeckého Mountfieldu. 

REKORDMAN SVOBODA VZPOMÍNÁ: NA MISTROVSTVÍ VE VÍDNI MI PADALA BRADA 

3. 10. 2015, iDNES.cz – Vítězství, nejsladší hokejový pocit? Adam Svoboda by mohl vyprávět: žádný gólman 

jich nemá více než sedmatřicetiletý veterán, bavič a muž, jenž v životě vyhrál i mimo led. 
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MOC KLUKŮ V KABINĚ NEBYLO, BÁL SE RÁNO PILAŘ. VEČER POPRAVIL TŘINEC 

3. 10. 2015, Hokej.cz – Šňůra zápasů proti favoritům extraligy? Ne, z toho si Mountfield nic nedělá. Na svém 

ledě zatím válí, po úvodní ztrátě s Vítkovicemi je před skvělými fanoušky stoprocentní. Jakmile se minulý pátek 

vrátil domů s bodem ze Sparty, tak zaválel s brněnskou Kometou a teď si vyšlápl i na třinecké Oceláře. Zkraje 

druhé třetiny sice prohrával, ale po heroickém výkonu 5:3 vyhrál. A to bez šesti hráčů! 

PILAŘ SE PO RÁNĚ PUKEM DO KRKU BÁL. NEMOHL JSEM DÝCHAT, PŘIZNAL 

3. 10. 2015, iSport.cz – Auuuu! Běžela šestá minuta duelu mezi Hradcem Králové a Třincem, když domácí zadák 

Karel Pilař schytal řádnou dělovku pukem do krku. Hokejový mazák klesl k zemi, doktor rychle přispěchal, měl 

práci. Lídr defenzivy Mountfieldu dokolíbal na střídačku, mohutný šlinec ledoval. A pak po návratu 

koncertoval… Gólem na 2:2 nejlepší hráč utkání rozjel obrat, jímž Východočeši složili Oceláře 5:3. 

ZORRO MSTITEL. VAŠÍČEK PO LEDĚ NAHÁNĚL SOUPEŘE, TEN SE BITKY BÁL 

5. 10. 2015, iSport.cz – Tvrďák Jiří Vašíček hokejové normy zná. Vlastní brankář? Nedoknutelný artikl. Proto také 

zkušený obránce Mountfieldu v zápase s Plzní (2:6) běsnil, Michal Poletín nešetrně srazil k ledu "jeho" gólmana 

Adama Svobodu. Vašíček se jal Poletína po ledě nahánět ve snaze zpunktovat odvetnou bitku. Nepochodil 

a k pěsní šarvátce pět minut před koncem první periody nedošlo. 

TROLIGA VYMAZAL STŘELECKOU NULU, JEHO PRVNÍ GÓL PRVNÍ MÍSTO NEPŘINESL 

6. 10. 2015, iDNES.cz – Na rozdíl od minulé sezony pravidelně v královéhradeckém dresu hraje, na ledě je 

často, dokonce se na něj dostane i v přesilovkách. A také svůj první gól v sezoně hokejista Tomáš Troliga vstřelil 

o téměř dva měsíce dříve než loni. Co je to platné, když jeho premiérová trefa v sezoně k vítězství nad Plzní 

nevedla. 

SVOBODA PO DEBAKLU: 'VĚŠET SE NEBUDEME' 

6. 10. 2015, Hradecký deník – V pátek uchvátil extraligový rekord v počtu vítězství v základní části, v neděli 

musel hradecký gólman skousnout prohru 2:6 s hokejisty Plzně. 

HORYNA: 'ADAM JE PLNOHODNOTNÁ KONKURENCE' 

6. 10. 2015, Hradecký deník – Kouč brankářského minitýmu hokejistů Mountfieldu HK tvrdí, že pod vlivem 

Svobodových výborných výkonů se ukáže, jak je Kacetl připravený na post jedničky. 

TRAGÉDIE, ŠÍLENÝ VÝKON, ZUŘÍ SVOBODA. CHYTIT SE ZA RYPÁK A HRABAT! 

10. 10. 2015, Hokej.cz – Tak tohle se hradeckým hokejistům nepovedlo. Nebýt famózního Adama Svobody, z 

Mladé Boleslavi by odjeli s mnohem horším výsledkem než 1:4. Mountfield na sérii dvou výher nad 

extraligovými favority navázal dvěma výkony, které potřebuje hodit za hlavu, aby se z osmého místa zase 

vyšvihl vzhůru. 

MÁME DVA TÝMY, LAMENTUJE KACETL. BEDNÁŘ UŽ JE STARŠÍ A ŠPATNĚ VIDÍ 

12. 10. 2015, Hokej.cz – Účel světí prostředky. Mountfield potřeboval po dvou ošklivých zakopnutích získat 

jakoukoli výhru, proti Zlínu nemohli ofenzivní podívanou čekat ani největší optimisti. A skutečně – zápas nabídl 

víc urputnosti než hokejové krásy, ale pro Hradec hlavně tři body za vítězství 2:1. Po pětizápasové pauze se 

do branky vrátil Ondřej Kacetl a rovnou musel čelit třicítce střel. 

http://hokej.cz/moc-kluku-v-kabine-nebylo-bal-se-rano-pilar-vecer-popravil-trinec/5010340
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NEUVĚŘITELNÝ ZÁKROK! KAŠÍK NETUŠIL, ŽE UKRADL GÓL PANU BEDNÁŘOVI 

12. 10. 2015, iSport.cz – Zákrok zlínského Libora Kašíka proti extraligové ikoně Jaroslavu Bednářovi může směle 

kandidovat na hokejového Oskara. Tihle dva se potkali v 25. minutě. Hradec sevřel hosty ve třetině, najednou 

před Bednářem zívala prázdná branka. Útočník zápěstím zvedl puk. V tu chvíli se z odněkud vynořila Kašíkova 

lapačka a schovala ho. Hala ztuhla, diváci chvíli nechápali, co se stalo. Na tribunách padala jediná otázka: 

Jak tohle nemohl dát? 

RESTART KARIÉRY? HONEJSEK SE STĚHUJE, POKUSÍ SE HO VZKŘÍSIT HRADEC 

12. 10. 2015, iSport.cz – Prošel všemi reprezentačními kategoriemi, nyní prochází herní bídou, potřebuje vzkřísit. 

V Kometě to na podzim nešlo, nyní se o restart Antonína Honejska pokusí v Hradci Králové, kam se podle 

informací Sportu 24letý útočník stěhuje. 

BEDNÁŘ MLČÍ, ALE NEPOCHYBUJE: 'BRANKY PŘIJDOU. VÍM TO' 

13. 10. 2015, Hradecký deník – Hvězdný útočník hradeckých hokejistů má zatím jen jednu branku. Se Zlínem 

ho neskutečně vychytal Libor Kašík. 

ÚTOČNÍK HRADCE TVRDÍK UKONČIL Z RODINNÝCH DŮVODŮ KARIÉRU 

13. 10. 2015, iSport.cz – Hokejový útočník Michal Tvrdík se v šestatřiceti letech rozhodl z rodinných důvodů 

ukončit kariéru. Pardubický odchovanec působil posledních pět sezón v Hradci Králové, kde by se dál mohl 

věnovat mládežnickému hokeji. 

BEDNÁŘ SI BYL GÓLEM TÉMĚŘ JISTÝ: UŽ JSEM STARŠÍ A ASI BLBĚ VIDÍM 

13. 10. 2015, iDNES.cz – Druhého gólu v sezoně se sice útočník hradeckého Mountfieldu Jaroslav Bednář v 

utkání se Zlínem nedočkal, i když k tomu měl více než stoprocentní šanci, ale pod těsné vítězství 2:1 se krásnou 

přihrávkou na vítězný gól podepsal. 

HOKEJOVÝ MATADOR TVRDÍK KONČÍ S KARIÉROU 

14. 10. 2015, Hradecký deník – V kabině Mountfieldu zeje od úterního dne jedno prázdné místo. Svoji skříňku si 

dobrovolně vyklidil útočník Michal Tvrdík. Šestatřicetiletý matador z rodinných důvodů balí hokejovou kariéru! 

KACETL: 'CO ÁDA PŘEDVÁDĚL, BYLO NESKUTEČNÉ' 

15. 10. 2015, Hradecký deník – Gólman hokejistů hradeckého Mountfieldu Ondřej Kacetl se po třech týdnech 

vrátil na led, hned vyčapal Zlín. 

ÚTOČNÍK HONEJSEK OPOUŠTÍ BRNO, BUDE HRÁT ZA HRADEC KRÁLOVÉ 

15. 10. 2015, Aktuálně.cz – Hokejový útočník Antonín Honejsek mění v rámci extraligy působiště. Z týmu Komety 

Brno odchází na hostování do konce sezony do Hradce Králové. Východočeši navíc získali opci na jeho další 

služby. Klub o tom informoval v oficiální tiskové zprávě. 

BEDNÁŘ: NEJSOU TO MOC POHLEDNÉ ZÁPASY, ALE TO NÁS NEOMLOUVÁ 

16. 10. 2015, iSport.cz – Hradecký Mountfield vybojovat v Chomutově bod za prohru 1:2 po nájezdech. Měl 

místy navrch, ale na víc to nestačilo. „Osobně jsem myslel na tři body, pro mě je to ztráta,“ přiznával Jaroslav 

Bednář. 

http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/249111/neuveritelny-zakrok-kasik-netusil-ze-ukradl-gol-panu-bednarovi.html
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KUDRNA PO UTRÁPENÉ VÝHŘE HRADCE NAD VARY: VLAK SE ROZJÍŽDÍ POMALU 

19. 10. 2015, iSport.cz – Před utkáním s Karlovými Vary dostal Jaroslav Kudrna dres s kulatou číslovkou 800 za 

počet odehraných extraligových zápasů. Devátou stovku nakrojil stylově – gólem. Jemu typickým. Žádná 

paráda. Prostě si našel puk v brankovišti a poslal ho do sítě. „Zase krásný gól,“ zubil se hradecký veterán po 

vítězství 3:1. „Gólman to pustil za sebe, počkal jsem si na kotouč a uklidil ho.“ 

MATADOR KUDRNA ZAČAL DEVÁTOU STOVKU ZÁPASŮ GÓLEM 

19. 10. 2015, Sport.cz – Hokejový útočník Jaroslav Kudrna načal devátou stovku startů v nejvyšší soutěži stylově, 

gólem se podílel na výhře Hradce Králové nad Karlovými Vary 3:1. I díky němu tak Východočeši postoupili v 

nekompletním 12. kole na šesté místo tabulky. 

TENHLE VLAK SE TEPRVE ROZJEDE, VĚŘÍ HRADECKÝ ÚTOČNÍK BEDNÁŘ 

19. 10. 2015, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu totiž v Chomutově potřetí v sezoně usilovali o 

vítězství v samostatných nájezdech a potřetí neúspěšně. Vedle Jaroslava Kudrny a Adama Courchaina se v 

nich neprosadil ani Jaroslav Bednář. Byla z toho čtvrtá porážka na ledě soupeřů za sebou. 

VIDEO: TVRDÍK SE LOUČIL V SLZÁCH. JEŠTĚ MOHL VYUČOVAT DÁL, ŘÍKÁ KUDRNA 

20. 10. 2015, Hokej.cz – Dohrávka mezi Mountfieldem a Karlovými Vary hokejově neoslnila, domácí nakonec 

mohli křepčit z vítězství 3:1 nad posledním týmem tabulky. Větší nával emocí ale přinesla rozlučka Michala 

Tvrdíka s kariérou. Hradecký stadion ho ocenil potleskem vestoje, klub předtím vyznamenal i Jaroslava Kudrnu. 

Ten zatím brusle na hřebík nevěší, ale zato načal devátou stovku svých extraligových startů. 

DÍKY, TVRĎO! HRADEC SE LOUČIL S GENTLEMANEM 

21. 10. 2015, Hradecký deník – Z rodinných důvodů zabalil hokejovou kariéru útočník Michal Tvrdík. Dostalo se 

mu velkých ovací. „Měl jsem strach, abych to důstojně ustál," říká. 

KUDRNA VSTOUPIL DO DEVÁTÉ STOVKY ZÁPASŮ TREFOU. A GÓL SOUPEŘE SI VYČÍTAL 

21. 10. 2015, iDNES.cz – Hradecký hokejový útočník Jaroslav Kudrna načal v pondělním zápase s Karlovými 

Vary (3:1) devátou stovku svých extraligových zápasů. V současnosti jich v hradeckém mužstvu nikdo víc 

nemá. 

801 DUELŮ? KUDRNA ZAŽIL HOKEJOVOU ZLATOU GENERACI 

22. 10. 2015, Hradecký deník – Hradecký nestor vstoupil do deváté stovky zápasů stylově: gólem pomohl k 

výhře nad Karlovými Vary. 

ZAOSTŘENO NA DERBY: HRADEC MÁ NAVRCH. VE VŠEM! 

22. 10. 2015, Hradecký deník – Páteční derby v hokejové extralize bude mít jasného favorita, Pardubice se na 

svého rivala z Hradce Králové dívají jen z dálky. 

ROZLOŽENÍ SIL SE ZMĚNILO. HRADEC JE TEĎ TOP... 

23. 10. 2015, Hradecký deník – První derby hokejové sezony je tady! Pardubice si s hradeckým Mountfieldem 

během dvou let prohodily role. Teď jsou ony týmem, kterému se moc nevěří. 
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http://hradecky.denik.cz/hokej_region/rozlozeni-sil-se-zmenilo-hradec-je-ted-top-20151023.html


DEJ SE NA DERBY PŘÍMO TŘESE: 'BUDE TO ZASE VYHROCENÉ A NA NOŽE' 

23. 10. 2015, Hradecký deník – Osmkrát už tu elektrizující atmosféru zažil, nevynechal ani jednou. Hradecký 

útočník Rastislav Dej odehrál s Pardubicemi v novodobé historii všechna hokejová derby. 

 

NARAZÍME NA VELMI MOTIVOVANÉHO SOUPEŘE, UVĚDOMUJE SI KOUČ HRADCE 

23. 10. 2015, iDNES.cz – Soupeř z Pardubic má problémy, které ho v tabulce posílají daleko za Hradec. Přesto 

trenér hradeckého Mountfieldu Peter Draisaitl odmítá názor, že tak vysokým favoritem vzájemného zápasu 

jako nyní jeho tým v uplynulých dvou sezonách ještě nebyl. 

KREATIVNÍ FANS HRADCE: NEJLÍP SE CHOREO DĚLÁ NA DERBY A LUBINU 

23. 10. 2015, iSport.cz – Jedním z taháků 13. kola hokejové Tipsport extraligy bude dnes derby mezi 

Pardubicemi a Hradcem. Favoritem budou hosté, kteří budou chtít utrápenému soupeři ze dna tabulky 

připravit další porážku a na pomoc přijdou také fanoušci Mountfieldu. Jejich kreativní chorea jsou často 

ozdobou utkání a nejinak by tomu mělo být i dnes. "Před derby to vždycky všechny zajímá a hodně lidí si 

udělá čas a přijde na výpomoc," řekl fanoušek, který si říká Bilbo. Podívejte se na reportáž iSport TV. 

SKVĚLÁ TRADICE, HODNOTÍ OBĚ UNIVERZITY DERBY 

23. 10. 2015, Hradecký deník – Vyrovnaná sportovní bitva na ledě, skvělá atmosféra v hledišti. Tak hodnotí 

čtvrteční hokejové derby mezi hradeckou a pardubickou univerzitou fanoušci. Zápas si v hradecké aréně 

nenechalo ujít 2194 nadšených diváků. 

HRADECKÝ TRIUMF NA LEDĚ I V HLEDIŠTI. KRÁSA, FANTAZIE, ROZPLÝVÁ SE ČÁP 

24. 10. 2015, Hokej.cz – Východní Čechy patří nám. Právě to hlásalo obrovské choreo pardubických fanoušků 

při prvním derby sezony, ale aktuálně je přesný opak pravdou. Zatímco Mountfield se silným kádrem neustále 

nahání extraligovou špičku, trápení Dynama se po porážce 2:5 prohlubuje dál a dál. Hradec soupeře přehrál 

od druhé třetiny, vítězný gól symbolicky zařídil obránce Zdeněk Čáp, který ještě předloni nastupoval do ostrých 

soubojů z druhé strany. 

VŠE ODPUŠTĚNO! DEFINITIVNĚ. ČÁP ROZHODL PARÁDNÍ RANOU PRVNÍ DERBY SEZONY 

25. 10. 2015, Hradecký deník – Ještě jako hráč Pardubic pronesl Zdeněk Čáp před východočeským derby pár 

neuvážených vět a hned bylo zle. Hradecké fanoušky pořádně nakrknul. 

PRVNÍ ČTVRTINA: HRADEC VE SROVNÁNÍ S MINULÝMI LETY MÍRNĚ ZTRÁCÍ 

27. 10. 2015, iDNES.cz – Předloni i loni naháněli vedoucí tým tabulky jako první z pronásledovatelů, letos jim 

patřilo místo těsně za první čtyřkou. Hokejisté hradeckého Mountfieldu ve středu vstoupí do 2. čtvrtiny základní 

části, když se v první stejně jako v předcházejících dvou ligových ročnících zařadili do špičky. 

DVA GÓLY ZA 67 SEKUND? ŠTĚSTÍ SE PŘIKLONILO NA NAŠI STRANU, CULÍ SE DEJ 

28. 10. 2015, Hokej.cz – Už to vypadalo, že vítkovičtí hokejisté porazí Mountfield podruhé v letošní sezoně 

Tipsport extraligy. Ještě čtyři minuty před koncem totiž vedli 2:1. Pak si ale vzal slovo Rastislav Dej a dvěma 

zásahy během pouhých 67 sekund potopil naděje ostravského týmu na bodový zisk. Slovenský útočník ve 

službách Hradce navíc rozhodující branku vstřelil v oslabení. Tři body tak mají pro královehradecký tým jistě 

cenu zlata. 

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/dej-se-na-derby-primo-trese-bude-to-zase-vyhrocene-a-na-noze-20151023.html
http://hokej.idnes.cz/pardubice-vs-hradec-peter-draisaitl-d66-/hokej.aspx?c=A151023_2200460_hokej_ald
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/250114/kreativni-fans-hradce-nejlip-se-choreo-dela-na-derby-a-lubinu.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/skvela-tradice-hodnoti-obe-univerzity-derby-20151024.html
http://hokej.cz/hradecky-triumf-na-lede-i-v-hledisti-krasa-fantazie-rozplyva-se-cap/5010835
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/vse-odpusteno-definitivne-cap-rozhodl-paradni-ranou-prvni-derby-sezony-20151025.html
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-bilance-d1b-/hokej.aspx?c=A151027_2201383_hok_1liga_rou
http://hokej.cz/dva-goly-za-67-sekund-stesti-se-priklonilo-na-nasi-stranu-culi-se-dej/5010945


PRAVDA VÍTĚZÍ! MASARYKOVSKÉ CHOREO VÍTKOVIC NAPLNIL SOUPEŘ DEJ 

28. 10. 2015, iSport.cz – Vítkovičtí fanoušci vyvěsili v den výročí vzniku samostatného Československa působivé 

choreo. Na velké plachtě s karikaturou Tomáše Garrigue Masaryka byl nápis Pravda vítězí. V dohrávce 14. 

kola to platilo. Hradec Králové byl od druhé třetiny lepší a v posledních minutách po zásluze skóre otočil na 

2:3. „I v hokeji spravedlnost funguje,“ usmíval se Rastislav Dej, který dal oba klíčové góly. Ten vítězný dokonce 

ve vlastním oslabení. 

VÍTKOVICKÝ KAT DEJ MÁ NOVOU ROLI. VÍC BRÁNÍ 

30. 10. 2015, Hradecký deník – Slovenský hokejový útočník přestal chodit na přesilovky, vytěžovaný je hlavně 

při oslabeních. „Nikdo se kvůli tomu nesmí urazit," říká hradecký rychlík. 

ČERVENÝ: JINÉ TÝMY MOC NEŘEŠÍME, ALE OLOMOUC ASI VŠECHNY PŘEKVAPUJE 

30. 10. 2015, iDNES.cz – Útočník Rudolf Červený je zatím posledním hráčem hradeckého Mountfieldu, který 

dal týmu Olomouce v extralize gól. V pátek bude mít další příležitost, v souboji o třetí místo se Olomouc 

představí v Hradci. 

 

Kontaktní informace 

Mountfield HK, a.s. 

Komenského 1214 

500 03, Hradec Králové 

495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

 

 Vypracoval 

Bc. Jan Vavřina 

Šéfredaktor 

Mountfield HK, a.s. 

774 270 108 

jan.vavrina@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/250622/pravda-vitezi-masarykovske-choreo-vitkovic-naplnil-souper-dej.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/vitkovicky-kat-dej-ma-novou-roli-vic-brani-20151030.html
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-cerveny-dic-/hokej.aspx?c=A151030_083120_hokej_rou
mailto:sekretariat@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/
mailto:jan.vavrina@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/

