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MOUNTFIELD UŽ ZASE TRÉNUJE NA PLNÉ 

OBRÁTKY! 

Po zaslouženém třítýdenním odpočinku se hokejisté            

A-týmu sešli zase k tréninku, a to v pondělí 27. července, 

kdy odstartovala druhá část přípravy na nový extraligový 

ročník. Trenéři mají aktuálně v kádru sedmadvacet 

hráčů, mezi nimi i několik mládežníků. 

Tréninky na ledě budou první dva týdny přípravy probíhat třikrát v 

týdnu dvoufázové. Vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek se tým sejde 

na ledě dopoledne i odpoledne. Na jedné z těchto jednotek bude 

rozdělen na poloviny, kdy se obě části protočí na ledě a v posilovně, 

kde se hráčům stále věnuje nový kondiční trenér Marián Voda. 

Ten má na starost ještě jednoho svěřence. Jeho služeb se rozhodl 

využít hráč NHL Leon Draisaitl. Syn trenéra Petera Draisaitla se 

připravuje na další sezónu v nejlepší soutěži světa s Hradcem Králové. 

Hokejisté Mountfieldu tak mohou, a to včetně mládežníků, sledovat, 

jak pracuje jeden z nejtalentovanějších hokejistů na světě – třetí hráč draftu roku 2014. 

V pondělí se na ledě FORTUNA arény ukázaly poprvé také obě zahraniční akvizice Mountfieldu – kanadští 

útočníci Brian Ihnacak a Adam Courchaine. První z nich se po tréninku setkal s novináři a poskytl jim rozhovor, 

ve kterém velmi slušnou češtinou mimo jiné vyjádřil spokojenost a nadšení, že bude působit v Hradci Králové. 

„Je to tady velmi pěkné a jsem strašně rád, že jsem tady. Znal jsem z kabiny pár chlapců, každý mi o Hradci 

říkal jen to nejlepší,“ řekl například. Na klubovém webu či kanálu YouTube je pro vás rozhovor s Brianem 

k dispozici. 

Po dvou týdnech přípravy vyjedou hráči v hradeckých barvách k prvnímu přátelskému utkání, a to v úterý 

11. srpna od 18:00 na ledě Litoměřic. Doma se poprvé představí o dva dny později – ve čtvrtek 13. srpna změří 

Hrade síly od 18 hodin s týmem HC Olomouc. 

JUNIOŘI MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ ZÁPAS, OBA DOROSTY TEPRVE ČEKÁ 

Naplno vypukla příprava také všem třem kategoriím sportovního centra mládeže. Junioři už se připravují více 

než týden a také stihli odehrát první zápas ze všech hradeckých kategorií – v úterý 28. července dotáhli utkání 

proti extraligové Olomouci do prodloužení gólem 17 vteřin před koncem třetí třetiny. Olomouc si nakonec 

odvezla výhru 3:2 po samostatných nájezdech. 

Starší dorostenci se poprvé v zápase představí ve čtvrtek 30. července na domácím ledě, soupeřem jim bude 

Chomutov. Hned další zápas pro ně bude velmi prestižní, to přijedou do FORTUNA arény sousední Pardubice. 

HRÁČ NHL NA PŘÍPRAVĚ 

V HRADCI KRÁLOVÉ! 

S mužstvem se na novou 

sezónu v NHL připravuje 

hráč Edmontonu Oilers, 

trojka draftu 2014 a syn 

hlavního trenéra Petera 

Draisaitla Leon Draisaitl! 

https://www.youtube.com/watch?v=CMDp44gLqtA
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Premiera-junioru-za-pomyslny-bod-s-Olomouci-prohrali-v-najezdech-5623
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Premiera-junioru-za-pomyslny-bod-s-Olomouci-prohrali-v-najezdech-5623


Také mladší dorostence čeká příprava proti Pardubicím, ale to až 11. srpna. Předtím sehrají ještě dva zápasy 

– 4. srpna na Spartě, o dva dny později doma proti Dukle Jihlava. 

FORTUNA ARÉNA SE PŘES LÉTO OPĚT MĚNILA, 

FANSHOP PŘEVZAL NOVÝ PROVOZOVATEL 

Stejně jako vloni, i v letních měsících roku 2015 se dočkala FORTUNA 

aréna několika vylepšení. V červenci začala instalace odvlhčovací 

jednotky, která by měla vyřešit problém se zvýšenou vlhkostí v hale. 

Nových šaten se dočkají hostující celky, stejně tak kabina staršího 

dorostu prošla rekonstrukcí. Dále bylo v posilovně nainstalováno nové 

osvětlení, došlo také na běžné opravy v zázemí stadionu. 

Výrazné novinky se dočkali také hradečtí fanoušci. Oficiální fanshop 

převzala společnost UNITY!cx, která ihned začala pracovat na 

zvyšování komfortu pro příznivce Mountfieldu. K dispozici jsou 

momentálně nové kolekce, mimo jiné k výročí „90 let hokeje v Hradci Králové“, fanoušci se mohou těšit také 

na různé doprovodné akce a soutěže. Pořídit si mohou rovněž nové dresy na extraligový ročník 2015/16, a to 

se jménem a číslem hráče, nebo se svým vlastním. 

CHARITATIVNÍ A MARKETINGOVÉ AKCE 

Na konci června se zapojil Mountfield HK, respektive jeho člen Peter 

Frühauf do zajímavého charitativního projektu. Zúčastnil se turnaje 

v malé kopané Sport Hradec Cup 2015. Šlo o 7. ročník turnaje, jehož 

smyslem je pomáhat lidem, kteří to opravdu potřebují. Letos se 

vybralo 390 tisíc korun, k této sumě výrazně pomohl také dres Petera 

Frühaufa, jenž byl v aukci vydražen za 26 tisíc korun! 

Fanoušci, zejména ti, kteří mají rádi hudbu Davida Kollera, se mohou 

těšit na koncert tohoto populárního zpěváka, známého mimo jiné 

z kapely Lucie. David Koller zamíří v rámci své tour také do hradecké 

FORTUNA arény, kde vystoupí 19. listopadu. Vstupenky jsou k dostání na www.ticketstream.cz, nebo skrze      

on-line aplikaci na webových stránkách Mountfieldu HK. 

Příznivci Facebooku mohou zase na nejpopulárnější světové sociální síti soutěžit o podepsaný dres Jaroslava 

Kudrny, a to díky soutěži Léto s Mountfieldem, jejímž předmětem je vyfotit se na dovolené v hradeckých 

barvách. Suvenýry a logo Mountfieldu HK už stihlo navštívit čtrnáct zemí na čtyřech kontinentech. 
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Nová vzduchotechnika ve FORTUNA aréně 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

30.8.    Zahájení sezóny 

11.9.    První mistrovský zápas 

22.10.  Univerzitní derby 

23.10.  Východočeské derby 

19.11.  Koncert Davida Kollera 

12.2.    Královský ples 
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