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HRADEC ZAKONČIL ZÁKLADNÍ ČÁST NA ČTVRTÉM 

MÍSTĚ, VE ČTVRTFINÁLE HO ČEKÁ LITVÍNOV 

Až zápasy 52. kola rozhodly o konečné podobě extraligové 

tabulky. V ní skončil Mountfield HK na čtvrté pozici o jeden 

bod před Vervou. A právě ta se stane soupeřem 

Hradeckým ve čtvrtfinále. Oba týmy do něj vstoupí 

dvojzápasem pod Bílou věží, a to v pondělí 13. a v úterý 

14. března.  

Východočeši byli před posledním zápasem na 5. pozici a jen jejich 

úspěch na chomutovském ledě a zároveň ztráta alespoň dvou bodů 

Litvínova v Pardubicích dávala družině Václava Sýkory naději, že se 

vrátí na čtvrté místo a začne vyřazovací část na domácím kluzišti. 

A přesně tak se stalo – Hradec zvítězil 3:1, Pardubice 4:3 po prodloužení. 

Mountfield a Verva jsou velmi vyrovnané celky, svědčí o tom zisk 

letošních bodů. První jmenovaný jich nastřádal 89, druhý pouze o jeden 

méně. Obrany obou celků fungují podobně dobře, neboť Hradec inkasoval 125 gólů, Litvínov o jeden víc. 

Rozdíl je patrný ale v ofenzívě, tým ze soutoku Labe s Orlicí nastřílel 159 branek, Chemici „jen“ 128. 

Domácí dvojzápas se koná v pondělí 13. března od 18:00 a v úterý 14. března od 17:20 ve FORTUNA aréně, 

následně se série přesune do Litvínova – pátek 17. března od 17:20 a sobota 18. března od 17:30. Případné 

páté utkání je na programu v úterý 21. března v Hradci Králové, šesté 23. března v Litvínově a rozhodující 

sedmé 25. března opět na východě Čech. 

HRADEC V PLAY OFF POŽENOU BOJOVÉ BARVY 

Hradec Králové budou v Generali play off Tipsport extraligy doprovázet 

bojové barvy – černá a červená a hashtag #vbojovychbarvach. Do těchto 

barev se promění klubová grafika, budou připraveny aktivity pro fanoušky, 

a to jak na sociálních sítích, tak přímo na stadionu. 

Hradečtí fanoušci mohou bojové barvy ukazovat také na sociálních sítích. 

Když se v nich vyfotí, fotku zveřejní na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu 

a připojí hashtag #vbojovychbarvach a otaguje ji heslem @mountfieldhk, 

hokejový klub bude fotku nadále propagovat. Objevit se můžete na jeho 

profilech, komunikačních kanálech, nebo třeba na kostce nad ledem. 

Autoři nejpovedenějších snímků budou odměněni zajímavými cenami, 

například vstupenkami na play off! 

TIPSPORT EXTRALIGA 

1. Liberec            103 

2. Třinec  98 

3. Sparta Praha 94 

4. Mountfield HK 89 

5. Litvínov  88 

6. Kometa Brno 84 

7. Chomutov  80 

8. Vítkovice  76 

9. Plzeň  73 

10. Mladá Boleslav 73 

11. Zlín   71 

12. Olomouc  70 

13. Karlovy Vary 49 

14. Pardubice  44 

MOUNTFIELD HK VSTOUPÍ DO 

PLAY OFF V PONDĚLÍ 13. 3. 

Počtvrté v řadě se Mountfield 

HK probojoval přímo do 

čtvrtfinále Tipsport extraligy, 

po Zlínu, Spartě a Mladé 

Boleslavi vyzve Vervu Litvínov.  

 

       

 



O VSTUPENKY JE OBROVSKÝ ZÁJEM. BUDE VYPRODÁNO? 

Východočeská metropole se už nemůže vyřazovacích bojů dočkat, už 

teď jsou fanoušci nažhaveni. A bude jich na stadionu plno, vstupenek 

totiž už moc nezbývá. Sezení je vyprodané, na stání je k dispozici 

posledních pár stovek vstupenek. 

Ty je možné zakoupit on-line na webu klubu nebo na pokladnách 

FORTUNA arény. Jsou otevřeny v neděli a v den utkání, tzn. v pondělí 

13. i v úterý 14. března. 

Do stylu play off se oblékl také fanshop Mountfieldu HK, pro hradecké 

příznivce si připravil zbrusu novou jarní kolekci a kolekci určenou pro 

vyřazovací boje. K dispozici jsou nová trička, hrnečky, polštářky, 

kotouče, placky, nálepky, nebo třeba oblíbené pytle na záda. 

JUNIORŮM A STARŠÍM DOROSTENCŮM SEZÓNA SKONČILA, MLADŠÍ BOJUJÍ O POSTUP 

Hradečtí junioři zakončili základní část na 13. pozici, a protože do play off letos postupovala nejlepší osmička, 

brány vyřazovacích bojů zůstaly tentokrát pro družinu Aleše Krátošky zavřeny. Východočeši nastřádali během 

44 zápasů 59 bodů, na osmý Zlín ztratili 15 bodů. 

To starší dorostenci měli účast v krátkodobé části jistou, šlo jen o to, jakého soupeře vyzvou. V osmifinále to 

byl pořádně silný a zvučný mančaft – Sparta Praha. Tu ale parta trenérského dua Krupka – Pivko vyřadila 

hned na tři zápasy, zvítězila 3:0 a postoupila do čtvrtfinále. V něm ale padla s Kometou Brno 1:2 na zápasy 

a i ona se rozloučila se soutěžním ročníkem 2016/17. 

Tým Petra Luštince ve čtvrtfinále hraje, stejně jako A-tým, s Litvínovem. Úvodní měření sil patřilo Hradeckým 

7:4, druhý postupový bod na domácí půdě nepřidali, padli 0:2. Čeká je tak klíčová bitva, koná se v neděli 

12. března na Zimním stadionu Ivana Hlinky. 

Kontaktní informace 

Mountfield HK, a.s. 

Komenského 1214 

500 03, Hradec Králové 

+420 495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 
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DO VAŠEHO DIÁŘE 

13.3.  1. čtvrtfinále (HK) 

14.3. 2. čtvrtfinále (HK) 

17.3. 3. čtvrtfinále (Litvínov) 

18.3. 4. čtvrtfinále (Litvínov) 

21.3. 5. čtvrtfinále (HK) 

23.3. 6. čtvrtfinále (Litvínov) 

25.3. 7. čtvrtfinále (HK) 
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