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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

Vážení hokejoví příznivci,

Vůně jehličí z vánočního stromu se kvapem blíží, ale mi si dnes dáváme ten pravý hokejový dárek 

s malým předstihem – je tady DERBY. V této sezóně už třetí, ale pod Bílou věží zároveň poslední.

Co můžeme tedy v tomto zápase očekávat? Jednoznačně opět skvělou atmosféru, velká hokejová 

srdce a výkony hráčů, kteří dají do utkání opravdu vše. Nutno podotknout, že obě mužstva na tom 

v poslední době nejsou nikterak zázračně. Ovšem ten, kdo viděl domácí duel se Spartou, určitě 

zpozoroval ve třetí třetině jistý progres. Opět byl vidět ten správný zápal. Ta vůle vyhrát, za kterou jsou 

všichni diváci nesmírně rádi, i v případě, že by se to nakonec nepodařilo. Mnozí věří, že to byl právě 

ten moment, díky kterému se naše výsledky obrátí na tu světlou stranu. Však ono to zase půjde!

S Vánoci se blíží také další reprezentační pauza, ve které čeká na vyvolené turnaj Chanell One Cup 

v ruské Soči. A nás nesmírně těší, že hradecký Mountfi eld opět nezůstal bokem. Vladimír Růžička si 

pod svá křídla vybral Tomáše Mertla a Martina Pláňka. Barvy slovenského národního týmu bude na 

turnaji ve Švýcarsku zase hájit Peter Mikuš. Všem hradeckým reprezentantům gratulujeme a přejeme 

hodně štěstí!

A teď už – pojďme do boje. Rozbušíme lví srdce a společnými silami si dojdeme pro vítězství!!! 

 Mountfi eld HK, a. s.

HOKEJOVÉ VÁNOCE 
UŽ DNES – DERBY!!!



BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. %

31 Pavel Kantor 1991 22 1293 569 518 2,37 91,04

90 Ondřej Kacetl 1990 6 330 117 103 2,55 88,03

30 Jaroslav Pavelka 1993 2 59 18 15 3,05 83,33

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
54 Tomáš Slovák 1983 28 2 14 16 -1 28

7 Peter Frühauf 1982 24 0 6 6 4 18

23 René Vydarený "A" 1981 21 0 4 4 -3 18

19 Martin Pláněk 1991 28 2 2 4 -6 14

70 Bohumil Jank 1992 17 0 3 3 -5 6

16 Jiří Vašíček 1980 18 1 2 3 -3 24

85 Peter Mikuš "A" 1985 19 1 2 3 -2 6

67 Stanislav Dietz 1990 16 1 1 2 -2 8

5 Karel Plášil 1994 2 0 0 0 1 0

95 René Piegl 1995 12 0 0 0 -1 0

ÚTOČNÍCI
86 Tomáš Mertl 1986 28 14 14 28 7 38

21 Jaroslav Kudrna 1975 24 10 14 24 11 26

22 Jiří Šimánek "C" 1978 28 10 13 23 6 22

27 Rastislav Dej 1988 28 5 9 14 -12 20

61 Roman Kukumberg 1980 28 3 8 11 -2 14

91 Tomáš Knotek 1990 15 3 6 9 -2 2

93 Petr Beránek 1993 28 3 5 8 -2 8

65 Rudolf Červený 1989 24 7 0 7 -2 14

9 Dávid Skokan 1988 17 2 4 6 1 10

72 Tomáš Troliga 1984 6 1 3 4 1 6

97 Lukáš Vantuch 1987 5 2 0 2 -2 6

11 Tomáš Pospíšil 1987 14 0 2 2 -8 6

12 Michal Tvrdík 1979 18 0 2 2 -5 12

24 Collin Valcourt 1993 20 1 1 2 -7 48

92 Lukáš Nedvídek 1994 24 2 0 2 -2 6

33 Ondřej Kovářů 1995 8 0 1 1 1 0

28 Jiří Uhlík 1995 1 0 0 0 0 0

37 Tomáš Rousek 1993 1 0 0 0 -1 0

20 David Švagrovský 1984 2 0 0 0 0 4

55 Radek Pilař 1996 5 0 0 0 1 0

17 Ondřej Kopta 1995 16 0 0 0 -5 14

REALIZAČNÍ TÝM

Peter Draisaitl, hlavní trenér

Jiří Kučera, asistent trenéra 

Tomáš Martinec, asistent trenéra

Robert Horyna, trenér brankářů

Ladislav Souček, vedoucí mužstva a kustod

Pavel Naar, M. Mudra, maséři

Jakub Dudek, fyzioterapeut

MUDr. J. Vícha, MUDr. J. Folvarský, lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

Mountfi eld HK, a.s.
Komenského 1214/2 

500 03 Hradec Králové

Klubové barvy:

černá, bílá, červená

Internetová prezentace:

www.mountfi eldhk.cz

HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ
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BRANKÁŘI  ročník Záp. Min. Střely Zás. Prům. %

33 Robert Kristan 1983 22 1275 700 641 2,78 91,57

2 Karel Vejmelka 1996 2 120 86 78 4 90,7

1 Tomáš Halász 1990 4 234 107 94 3,33 87,85

OBRÁNCI  ročník Záp Góly Asis. Body +/- T. min
19 Václav Benák 1978 21 3 9 12 -1 18

36 Petr Čáslava "C" 1979 27 4 5 9 -4 16

24 Aleš Píša 1977 21 0 7 7 -2 16

15 Blaž Gregorc 1990 27 3 2 5 4 12

81 Jan Ščotka 1996 24 1 4 5 -4 8

8 Ladislav Havlík 1992 25 1 2 3 4 12

6 Tomáš Mojžíš 6 1 1 2 3 4

14 Václav Kočí "A" 1979 12 0 1 1 -4 8

59 Karol Korím 1993 16 0 1 1 3 2

34 Jan Zdráhal 1991 6 0 0 0 -2 2

ÚTOČNÍCI
12 Radoslav Tybor 1989 27 9 20 29 3 12

69 Lukáš Radil 1990 27 8 17 25 3 12

37 Petr Sýkora "A" 1978 27 15 5 20 0 28

25 Lukáš Nahodil 1988 25 10 8 18 6 12

79 Tomáš Zohorna 1988 27 5 7 12 -5 30

29 Michael Špaček 1997 22 3 5 8 -5 6

23 Jan Starý 1986 17 4 3 7 0 8

48 Jan Kolář 1981 27 3 4 7 -2 8

94 Jiří Cetkovský 1983 21 2 2 4 -1 38

27 Tomáš Kaut 1989 25 3 0 3 0 12

65 Tomáš Marcinko 1988 20 0 3 3 4 48

32 Valerij Kňazev 1992 1 0 0 0 0 0

76 Jaroslav Moučka 1992 5 0 0 0 -1 4

22 Jiří Půhoný 1992 6 0 0 0 0 0

88 Daniel Voženílek 1996 22 0 0 0 0 29

26 Jan Semorád 1988 22 0 0 0 -8 6

96 Radovan Somík 1977 0

28 Libor Pivko 1980 0a
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REALIZAČNÍ TÝM

Zdeněk Venera, hlavní trenér

Miloš Říha, asistent trenéra

Jaroslav Landsman, trenér brankářů

Mgr. Jiří Zadina, kondiční trenér

Bohuslav Šťastný, vedoucí mužstva

Libor Hovorka, kustod

Martin Mandys, masér

MUDr. J. Vanáč, MUDr. Z. Koreček - lékaři

ZÁKLADNÍ INFO

HC ČSOB POJIŠŤOVNA 
PARDUBICE, a. s. 
Sukova třída 1735

530 02 Pardubice

Klubové barvy:

bílá a červená

internetová prezentace:

www.hcpce.cz
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Před začátkem nové sezóny se tým částečně změnil. 
Pardubice mají novou brankářskou dvojici, za A tým 
chytají Slovinec Robert Kristan a Slovák Tomáš Halá-
sz. Brankářskou trojkou je talentovaný Karel Vejmelka, 
který do Pardubic přestoupil z Třebíče. Výraznou posilou 
do defenzívy je obránce Petr Čáslava, který se do Par-
dubic vrátil po pěti sezonách strávených v zahraničí 
a obléká dres s kapitánským „C“ na prsou.  

Staronovou tváří v obraně je Ladislav Havlík, který se do Par-

dubic vrátil z polského GKS Tychy. Ten v minulé sezoně hrál 

MHL za Karlovy Vary. Hokejový klub získal i talentovaného 

obránce Jana Ščotku ze Vsetína na přestup.

Do ofenzívy perníkáři získali Tomáše Marcinka a Libora Pivka. 

Z pražské Sparty je od toho týdne v Pardubicích na měsíční 

zkoušce Valerij Kňazev.

Hokej se v Pardubicích objevil již v samých počátcích dvacá-

tého století, svědkem hokejových začátku bylo Matiční jezero.

Organizovaný hokej byl v Pardubicích založen Vilémem Wei-

ssem v roce 1923, kdy vznikl hokejový klub LTC Pardubice. 

Pravidelné soutěže se začaly hrát až v sezoně 1930/1931. 

Od roku 1951 pardubický klub nikdy 

nesestoupil z nejvyšší hokejové 

soutěže.

V závěru sezony 1952/1953 se klub 

přejmenoval na Dynamo Pardubice. 

V 50. letech v Pardubicích nastartovali 

svoji kariéru budoucí reprezentační 

borci jako útočník Bronislav Danda 

a brankář Vladimír Nadrchal, oba 

se však národního dresu dočkali až 

po přestupu do Brna.

První významný úspěch přišel v roce 

1960. Dynamo skončilo poprvé 

na medailové pozici a zároveň byl 

dostavěn a zastřešen zimní stadion.

Tento významný fakt pomohl 

dalšímu rozvoji pardubického 

hokeje. V Pardubicích byl postupně 

vybudován silný a divácky velmi 

populární tým, používající ve svém 

znaku půlkoně. Do další sezony 

1960/1961 vstoupil klub s novým 



 77

  TABULKY, STATISTIKY

VZÁJEMNÉ ZÁPASY
V minulé sezóně připravili hradečtí hokejisté 

v derby s Pardubicemi svým fanouškům pořádnou 

porci radosti. Nejprve v září získali Draisaitlovi hoši 

bod po porážce v prodloužení a 15. 11. 2013 sla-

vili historicky první výhru nad svým velkým rivalem. 

Na soutoku Labe s Orlicí zvítězil Mountfi eld 2:1 

po nájezdech, když ten rozhodující proměnil Jarda 

Kudrna. Další husarský kousek předvedli hradečtí 

proti Pardubicím v prosinci, kdy vykradli ČEZ aré-

nu po výhře 5:3. V posledním vzájemném měření 

sil Hradec i přes velkou převahu prohrál doma 0:1 

po prodloužení.

2013/14

2014/15

V aktuálním ročníku oba týmy uspěly v domácí 

aréně. 19. září zvítězil Mountfi eld HK 3:2 vítěznou 

trefou kapitána Šimánka a 31.10. naopak slavil 

před svými fanoušky tým z Pardubic.

názvem – Tesla Pardubice. Tesla vydržela v titulku až 

do července roku 1991.

Pardubický tým čekal na svou velkou chvíli do roku 1973, 

kdy nejprve s pětibodovým náskokem vyhrál základní část, 

potom následné play off a tím tedy získal i první titul mistra 

ligy. Vladimír Martinec byl nejlepším nahrávačem ligy se 

třiadvaceti asistencemi a získal svou první Zlatou hokejku.

V dalších letech se více dařilo individualitám, než týmu 

jako celku. Přišly další tituly mistra světa pro útočné trio 

Vladimír Martinec – Jiří Novák – Bohuslav Šťastný.

Od roku 1982 začal i opětovný vzestup seniorského muž-

stva. Do týmu byli postupně zapracováni již tehdy zářící 

brankářská hvězda brankář Dominik Hašek, obránce Fran-

tišek Musil, útočníci Otakar Janecký a Jiří Šejba. V letech 

1987 a 1989 pak došlo na oslavy titulu mistra ligy.

V obou mistrovských sezonách byl Zlatou hokejkou 

oceněn příspěvek brankáře Dominika Haška, který si 

třetí vítězství v anketě v pardubickém dresu schoval ještě 

na rok 1990. V celkově třetí mistrovské pardubické sezoně 

se nejlepším nahrávačem ligy stal Otakar Janecký se 

41 přihrávkami a ocenění nejlepšího trenéra připadlo Vla-

dimíru Martincovi. Na druhém z titulů z 80. let se podílel už 

i další objev útočník Ladislav Lubina, který se v roce 1991 

stal se 41 góly i nejlepším střelcem ligové soutěže.

Několik let se poté do Pardubic stěhovala pouze indivi-

duální ocenění pro hráče i trenéry. Týmový úspěch ale ne-

přicházel. Například Petr Sýkora si šestadvaceti přesnými 

zásahy vystřílel v roce 2001 titul ligového krále střelců.

Rok 2001 byl významným i kvůli rozsáhlé přestavbě 

stadionu, který se přejmenoval na Duhovou arénu, která 

se od té doby zařadila mezi nejkrásnější hokejové stánky 

v České republice.

Čtvrtého titulu se Pardubice dočkaly po 16 letech až 

v roce 2005 pod vedením kapitána Jiřího Dopity a po pří-

chodu reprezentačního slovenského gólmana Jána Lašá-

ka. Díky zrušenému ročníku NHL se v pardubickém dresu 

navíc sešlo útočné trio Jan Bulis, Michal Mikeska a Milan 

Hejduk, které ohromilo tím, že obsadilo první tři příčky 

v tabulce kanadského bodování.

Na svůj další mistrovský titul si museli počkat do sezony 

2009/2010, kdy tým okolo trenéra Václava Sýkory a na-

vrátivšího se Dominika Haška do branky neprohrál v play 

off rekordních dvanáct zápasů v řadě.

O dva roky později se tým okolo Petra Koukala opět 

radoval ze zlatých medailí. Během základní části jej sice 

trápila rozsáhlá marodka, ale semknutý soubor skončil 

třetí po skončení základní části, ale po napínavém play off 

vystoupal na nejvyšší stupínek.
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 8 ROZHOVOR

Na kole až do reprezentace. To by se dalo říci pro dvojici 
Tomáš Mertl – Martin Pláněk. Během minulého týdne 
jste mohli na našem Facebooku soutěžit ve fotokvízu 
na téma – kteří dva hokejisté jezdí na tréninky po celý rok 
na kolech. Byli to právě Mertl s Pláňkem, shodou okol-
ností hráči, které následně nominoval reprezentační kouč 
Vladimír Růžička na turnaj Channel One Cup v Soči. 

Vypadá to, že vaše skládačky v sobě mají magickou 
moc?
MP: To je fakt. Vypadá to tak. Dáváme si vlastně s Tomem 

navíc tréninkový nášup, když jezdíme na zimák, tak se to 

možná projevilo.

TM: Třeba si toho všimli i spoluhráči a za chvíli budeme celý 

tým jezdit na stadion na kolech. I když ty naše „stroje“…nevím 

nevím, jestli by na tom chtěli ujet třeba jen pár metrů. 

Pozvánka do reprezentace, to 
je určitě velká čest pro každého 
hráče….
MP: Samozřejmě. Jsem nesmírně 

rád, že jsem dostal zase šanci se 

ukázat a chci toho co nejvíc využít. 

A je super, že jede i Tomáš, kterému 

jsem to za jeho práci moc přál.

TM: Mám velkou radost. Každý chce 

jednou reprezentovat, takže paráda. 

Teď jen tam neudělat ostudu. Plánis 

mi k tomu jako zkušenější určitě 

něco řekne. Proto taky spolu jezdíme 

na těch kolech.

Čeká Vás derby. Vy jste vlast-
ně ten pocit sportovní rivality 

MARTIN PLÁNĚK A TOMÁŠ MERTL:      

DERBY CHCEME VYHRÁT PRO SEBE 

I PRO NAŠE FANOUŠKY!
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na východě Čech po příchodu z Budějovic 
teprve nasávali, jak to vnímáte teď, ve dru-
hé sezóně?
TM: Zápasů s Pardubicemi už od té doby 

bylo víc a určitě každý z nás to teď vnímá 

mnohem silněji, než před rokem. Ta atmosféra 

a kulisa během utkání nás ale strhla už když 

se tady hrálo derby v minulém ročníku poprvé. 

Je jasné, že my teď potřebujeme vyhrát každý 

zápas a proti Pardubicím to platí dvojnásob.

MP: Je to pro nás určitě něco výjimečného. 

Je pravda, že v minulé sezóně jsme to cítili 

hlavně ze strany fanoušků. Teď už se ale 

po roce a půl i my hráči cítíme jako Hradečáci, 

takže jsou to větší emoce. Hlavně ale chceme 

derby vyhrát především pro naše skvělé 

fanoušky!
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Hradec Králové 
ve vašem telefonu

Akce a aktuality | Cestovní ruch | Kultura a volný čas  
Doprava | Magistrát města | Městské služby | Důležité 
kontakty

www.incity.cz

Mobilní aplikace pro občany a návštěvníky města

Pro Android 
ke stažení zde:

 

Pro iOS 
ke stažení zde:

 

Další informace 
naleznete zde:



ZÁPAS 29. KOLA  12
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NOVÝ KALENDÁŘ 
MOUNTFIELDU HK 
NA ROK 2015.
Nástěnný kalendář hokejového klubu Mountfi eld 

HK na rok 2015 je tady! Stejně jako v závěru 

minulého roku také letos jde do prodeje 

hokejový kalendář. Během příštího roku tak 

můžete mít hráče svého oblíbeného týmu stále na očích.

Zároveň nabízíme zvýhodněný balíček nástěnného 

alendáře spolu s delší bonusovou verzí DVD „Fandíme všichni“.

Vánoční období už je všude kolem nás. 

Sněhová pokrývka, pravda, ještě nedorazila, 

ale dvě zapálené svíčky na adventním 

věnci jasně signalizují, že Štědrý den je už 

za dveřmi. Na svátky v rodinném kruhu se 

samozřejmě těší také hokejisté, kterých jsme 

se zeptali, co by rádi našli pod stromečkem.

130
Kč

Kalendář 
2015  

200
Kč

Kalendář 2015 
+ DVD  

TOMÁŠ 

TROLIGAA

Mne by stačila akákoľvek 

maličkosť, trebaaaaa 

parfum.

BOBY 
JANK

Každý dárek, co 

dostanu (jestli vůbec 

nějaký dostanu :-D) mi 

udělá radost. Hlavně 

že budeme celá rodina 

pohromadě a uděláme si 

krásný večer. 

ONDŘEJ 

KOVÁŘŮŮ

 Pod stromečkem bych 

rád našel lásku.

RASTISLAV 

DEJ
V

Ja mám veľkú radosť, 

keď môžem sám potešiť 

snúbenicu, rodinu a 

svojich blízkych. A keď by 

som si mal niečo priať pre 

seba, tak určite zdravie. 

To je to najviac.

JIŘÍ 
VAŠÍČEKK

Zdraví pro všechny 

blízké a výherní los na 

euromiliony. :-)

RENÉ 

VYDARENÝNÝ

Hlavne zdravie, šťastie 

pre najbližších a v hokeji 

tú správnu hernú ľahkosť 

spojenú s klubovým 

úspechom, aby sme 

urobili radosť nielen sebe, 

ale aj našim fanúšikom.

RUDOLF 

ČERVENÝNÝ

Radost mi udělá cokoliv, 

ale hodilo by se mi, milý 

Ježíčku, nějaké golfové 

oblečení. :-)

ONDŘEJ 

KACETLL

Zdraví, štěstí a pohodu 

pro sebe i své blízké. ;-)

JIŘÍ 
ŠIMÁNEKEK

Světový mír 

a pohodu.

MICHAL 

TVRDÍKK

Milý Ježíšku, moc bych si 

přál ponožky a rolák.

 MARTIN 

PLÁNĚKK

Dobrou formu a víc bodů 

pro tým do tabulky!

JAROSLAV 

KUDRNA
V

NA

Momentálně asi nová 

záda. Jinak všem 

samozřejmě hlavně zdraví 

a úspěch.

DÁVID 
SKOKANN

Najviac by som si prial 

zdravie, pretože toho nie 

je nikdy dosť, a pretože 

som momentálne po 

operácii, tak aby sa mi 

vyhýbala zranenia. Čo 

prinesie Ježiško, to sa už 

potom nechám prekvapiť.
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Starší dorostenci splnili první úkol. I když svěřence Jiřího 
Slabého trápily v průběhu základní části extraligy virózy 
a různá zranění, dokázali v závěru zabojovat, kráčet od ví-
tězství k vítězství a dojít si až pro třetí místo. Tím pádem 
také pro postup do nadstavbové části, i když před měsí-
cem to podle trenéra Slabého tak růžově nevypadalo. 

Ta naše krize vyplynula z toho, že jsme měli velký počet 

zraněných a nemocných hráčů. Vše se tam nakumulovalo 

a pak nám chyběla síla. Nesmírně nám pomohla reprezentační 

přestávka, kdy jsme dobili baterky a kluci naladili výbornou 

formu. Zároveň doufám, že jsme si už tu marodku do zbytku 

sezóny vybrali.

Kdy jste pozoroval na projevu hráčů, na náladě v kabině, 
že si kluci zase věří?
Myslím si, že zlomový zápas přišel proti Liberci, který přijel 

kompletní a má silné mužstvo. Vyhráli jsme a kluci najednou 

viděli, že se dá porazit každý. Tahle sebedůvěra jim potom 

dodávala obrovskou vnitřní sílu i do dalších utkání.

Mladší dorost vyhrál v minulé sezóně titul. Někteří hoke-
jisté z vítězného týmu se posunuli do staršího dorostu. Je 
znát ten vítězný apetit?

To je další důležitá věc. Tím, že získali 

titul, a jejich v našem týmu skoro po-

lovina, tak to přenáší i mezi ostatní. 

U ostatních je nesmírně znát, jak 

chtějí také prožít stejný úspěch.

Jak vnímáte tu skutečnost, že se 
Hradec na hokejové mapě čím 
dál více zviditelňuje a do mládež-
nických kategorií Královských lvů 
chodí reprezentační pozvánky?
Opět skutečnost, která je pro kluky 

ohromným plus. Pokud bychom hráli 

o záchranu, tak si jich pravděpodob-

ně nikdo nevšimne, nebo výjimečně. 

Ale teď sami vidí, že když opravdu 

budou makat, přijdou výsledky 

a s nimi ruku v ruce také nominace 

do národních výběrů. Cestu do re-

prezentace mají otevřenou a záleží to 

jenom na nich.

Má starší dorost sílu na to, aby hrál 
o medaile?
To se dá v polovině sezóny těžko 

říct, protože v této sezóně je extraliga 

obzvlášť vyrovnaná a v play off se pak 

může stát cokoliv. Je to trochu klišé, 

ale mi chceme jít zápas od zápasu. 

Hlavní ale je, že kluci moc chtějí a to 

pak dělá divy. Já věřím, že tahle 

sezóna bude úspěšná.

JIŘÍ SLABÝ:     
TENHLE TÝM MÁ 
VELKOU VNITŘNÍ SÍLU.

MLÁDEŽ
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HOKEJISTÉ 

MOVEMBER RÁDI 

PODPOŘILI, 

ALE UŽ SE 

TĚŠILI NA 

STROJKY.

Královéhradecký Mountfi eld hostil ve spolupráci 
s Královskými lvi hokejový kemp reprezentačního vý-
běru U17. Právě dnes před hokejovým derby absolvovali 
členové širšího národního výběru po přípravě na suchu 
také dvě tréninkové jednotky na ledě. Nadějní hokejisté 
v plné míře využívali posilovnu i další prostory a pomůc-
ky, které hokejový klub nabízí. 

Pod vedením reprezentačních trenérů Roberta Reichla, Patrika 

Augusty, či Radka Jirátka se akce zúčastnili také tři zástupci 

Královských lvů – brankář Dominik Groh, obránce Kryštof 

Hroudný a útočník Radovan Pavlík. Pro prvně jmenovaného to 

byla v této sezóně první zkušenost s národním týmem.

Zástupci hradeckého klubu už dostávají pozvánky na po-

dobné akce pravidelně, což těší i šéftrenéra mládeže Tomáše 

Martince:“Je to známka toho, že nám tady na soutoku 
Labe s Orlicí vyrůstají kvalitní hokejisté. Kluci moc dobře 
vědí, že si pozvání do reprezentace mohou vysloužit 
jedině poctivou prací a maximálním úsilím. Zároveň je 
to také motivace pro další hráče, aby na sobě makali,“ 
dodává Martinec.

V rámci kempu proběhl v areálu zimního stadionu také semi-

nář pro hokejové trenéry.

ČSLH pořádá během jednoho roku 

zhruba deset podobných soustře-

dění. V této sezóně se ve východo-

české metropoli konalo už podruhé, 

což jen potvrzuje fakt, že Hradec je 

na hokejové mapě čím dál tím víc 

viditelnější.

Cílem kempů je pozvednutí úrovně 

českého mládežnického hokeje 

a nejsou to jen plané řeči. V po-

slední době se totiž hráčům těchto 

kategorií opět začalo na mezinárodní 

scéně dařit. Reprezentace do 18 let 

obsadila v srpnu druhé místo na Me-

moriálu Ivana Hlinky, kde prohrála 

pouze s vítěznou Kanadou. Úspěchy 

zaznamenávají i další reprezentační 

výběry.

 

REPREZENTANTI DO 17 LET     

ZAMÍŘILI DO 

HRADCE.
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HOKEJOVÝ  KLUB

HRADEC KRÁLOVÉ

má pro Vás další z mnoha akcí. 

Během dnešního derby si můžete koupit veškerý 

nabízený sortiment s 10% slevou
Šály, dresy, čepice, puky, vlaječky, atd. 
Samozřejmě vše v klubových barvách.

FANSHOP 
Mountfi eldu HK

Hradecká veřejnost se může těšit 

na svůj ples! 7. února 2015 se totiž uskuteční 

vůbec první ročník Královského plesu pod 

záštitou hokejového klubu Mountfi eld HK. 

Na této exkluzivní akci na Vás čeká velice 

zajímavý program!

Kromě toho, že návštěvníci potkají hokejisty 
A-mužstva Hradce Králové, se mohou mimo 
jiné těšit na vystoupení známého a uznávaného 
houslisty Jaroslava Svěceného, či módní show 
v podání obchodu Havlíčkova 919. Hudebně 
večer doprovodí kapela Blue Band a od 20.30 
do 22.30 bude pro milovníky chmelového moku 
čepováno pivo zdarma.

Ani v La Fabrique Music Hall – malém sále 
nebude nuda! Vystoupí zde Miss aerobik 2013 
Lenka Kociánová, nebo skupina hradeckých 
mažoretek – A Team Hradec Králové.

Cena vstupenky činí 350 Kč, podrobnější 
informace naleznete na ofi ciálních webových 
stránkách www.kralovskyples.cz. Vstupenky 
lze zakoupit v průběhu domácích zápasů klubu 
Mountfi eld HK u hostesek. Nebuďte ti, kdo o tom 
jen uslyší a vyrazte se KRÁLOVSKY bavit!

KRÁLOVSKÝ PLES JE TADY! 
A KLUB JE JEHO 
PATRONEM 7. 2. 

19:30






