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TIPSPORT EXTRALIGA JE V PLNÉM PROUDU, 

MOUNTFIELD HK PROZATÍM NA OSMÉ POZICI  

Je to teprve měsíc, co odstartoval ročník 2016/17 Tipsport 

extraligy, a už je skoro ve své čtvrtině. Hradecký hokejový 

klub má za sebou, stejně jako většina celků, 11 utkání, ve 

kterých nastřádal 15 bodů (11 doma a 4 venku). Ty mu 

zaručují průběžnou 8. pozici s tím, že 9. Liberec má zápas k 

dobru. 

NEJVYŠŠÍ VÝHRA PŘIŠLA V DERBY 

První dva mače v nové sezóně tým Václava Sýkory prohrál a získal 

jeden bod, pak ale přišla výhra 4:0 nad Kalovými Vary. Po další porážce 

(2:3 ve Vítkovicích) zabral Hradec Králové v nejlepší moment – v derby. 

Dynamo odjelo s debaklem, jaký vzájemné zápasy obou 

východočeských měst nepamatují. Hradec si připsal rekordní výhru 8:2.  

Jenže to je poslední plnohodnotný výhra, kterou Lvi vybojovali. Od té doby na tříbodový zápas čekají, a to 

pěkně dlouho – od 18. září. Po třech porážkách v řadě ale zabrali, mistrovský Liberec a silný Třinec porazili 

shodně 3:2 po nájezdech, v Olomouci rozhodli o své výhře „už“ v prodloužení. Suma sumárum je z toho 

prozatím bilance 2 – 3 – 3 – 3 a 8. příčka Tipsport extraligy. 

LÍSTKY V INFOCENTRU, KRÁLOVSKÝ PLES A ROCK SYMPHONIES 

Doposud měli fanoušci hradeckého hokeje dvě možnosti, jak si pořídit 

vstupenky na hokej. Na pokladnách FORTUNA arény, nebo on-line. Nyní je 

pro ně připravena varianta třetí, lístky na Mountfield HK je možné zakoupit 

také v Infocentru Hradec Králové, které sídlí na Eliščině nábřeží. 

Už dvakrát si mohli nejen fanoušci hokeje, ale i široká veřejnost užít 

v Kongresovém centru Aldis Královský ples. V obou ročnících zaznamenala 

tato akce obrovský ohlas, a proto si velkou porci zábavy, atraktivní program 

a setkání s hokejisty, budou všichni zájemci moci užít i v roce následujícím. 

III. Královský ples se uskuteční v pátek 10. února 2017 od 19:30. 

Ještě před tím vyrazí nejen Hradečáci na jinou kulturní akci do FORTUNA 

arény. 15. prosince se bude totiž konat skvělý předvánoční koncert! Pod 

Bílou věží se poprvé představí světová premiéra Rock Symphonies v nové 

dramaturgii. Skladby legendárních Deep Purple v symfonickém provedení 

představí The Royal Philharmonic of Prague v čele s dirigentem Rudolfem 

Mazačem. 

TIPSPORT EXTRALIGA 

1. Kometa Brno  28 

2. Třinec  27 

3. Mladá Boleslav 21 

4. Chomutov  20 

5. Litvínov  19 

6. Sparta Praha 18 

7. Olomouc  17 

8. Mountfield HK 15 

9. Liberec  15 

10. Vítkovice  12 

11. Zlín   11 

12. Plzeň    8 

13. Pardubice    6 

14. Karlovy Vary   5

    5 

15. Karlovy Vary   8 

DRUHÝ AMERICKÝ HRÁČ 

V TÝMU: JAKE NEWTON 

Mountfield HK angažoval do 

svých řad nového hráče do 

obrany – defenzívu týmu 

Václava Sýkory vyztužil 

americký bek Jake Newton. 

         

 

 

  

 

 

       

 

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6697
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6680
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6517


MOUNTFIELD HK SE SBLIŽOVAL S FANOUŠKY 

Hned na několika zajímavých akcích po celém Hradci mohli 

v nedávné době potkat fanoušci zástupce Mountfieldu HK. Kromě 

autogramiády ve FORTUNA aréně se konala stejná akce v OC 

FUTURUM, hradecký hokej byl také na festivalu Playfair nebo tradičním 

Nábřeží sportu. 

MISTORVSKOU SEZÓNU ZAPOČALA TAKÉ MLÁDEŽ 

Nejstarší mládežnická kategorie má za sebou dvanáct kol, ve kterých 

si připsala šest výher (dvě z toho v nastavení) a stejný počet porážek. 

Díky šestnácti bodům se nachází na 13. pozici s tím, že na úvodní 

osmičku ztrácí pouhé čtyři body. 

 

Skvělý start za sebou mají starší dorostenci. Svěřenci trenérů Krupky a Pivka ztratili z dvanácti pokusů jen dva 

zápasy a s 29 body se vyhřívají na čele skupiny Střed s perfektním skóre 61:26!  

Mladší dorostenci odešli ze zápasu bez zisku bodu pouze jednou z devíti případů, až v 9. kole nestačili na 

Mladou Boleslav. Předchozí skvělá šňůra zápasů (z 8 zápasů 6 výher) je vynesla také do horních pater tabulky, 

aktuálně jsou na druhé pozici, bod za Jihlavou. 

Své první hokejové krůčky udělaly v Hradci Králové v nedávných dnech desítky dětí. Základna totiž započala 

s pravidelnými tréninky, na které dochází také hráči A-mužstva.  
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DO VAŠEHO DIÁŘE 

16.10.  Hradec – Chomutov 

23.10. Hradec – Kometa Brno 

30.10. Hradec – Vítkovice 

11.11. Hradec – Litvínov 

15.11. Hradec – Plzeň 

15.12. Rock Symphonies 

10.2. III. Královský ples 
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