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Mountfield Cup 2017 klepe na dveře, turnaj startuje už ve středu! 

Jako by snad i počasí tušilo, že se blíží hokejová sezóna. Do startu extraligového ročníku přece jen 

zbývá dost času, ovšem kvalitní podívané se hradečtí fanoušci dočkají už příští týden – čeká je 

druhé pokračování Mountfield Cupu! S podporou v zádech budou chtít domácí hráči zopakovat 

loňský úspěch a naladit se na všechno, co je v dalších měsících čeká. 

Asi všichni příznivci upínají své zraky ke čtvrtku 3. srpna, kdy hokejisté Mountfieldu v 18 hodin 

otevřou zápasovou přípravu bitvou proti pražské Spartě, loňskému finalistovi Ligy mistrů. O den 

později ve stejný čas změří síly s reprezentací Jižní Koreje – černý kůň turnaje míří do Česka s 

vizitkou premiérového účastníka elitní divize mistrovství světa. 

 

Právě oba jmenovaní soupeři celý Mountfield Cup zahájí vzájemným utkáním, které se jako jediné 

odehraje mimo hradecký zimní stadion. Zápas Sparty s Jižní Koreou uvidí pražská Tipsport arena už 

ve středu. Naopak závěr turnaje se ponese ryze v gesci východních Čech. Po roce znovu vše 

zakončí nedělní derby Hradec Králové – Pardubice! Bilance z loňské sezóny mluví jasným 

poměrem 5:0 pro Mountfield, ale tím spíš nebude rivalovi chybět motivace. 

Rozpis Mountfield Cupu 2017 

datum domácí Hosté místo čas 

st 2.8.2017 Sparta Praha Jižní Korea Praha (Holešovice) 17:30 

čt 3.8.2017 Mountfield HK Sparta Praha Hradec Králové 18:00 

pá 4.8.2017 Dynamo Pardubice Sparta Praha Hradec Králové 14:00 

pá 4.8.2017 Mountfield HK Jižní Korea Hradec Králové 18:00 

so 5.8.2017 Jižní Korea Dynamo Pardubice Hradec Králové 17:30 

ne 6.8.2017 Mountfield HK Dynamo Pardubice Hradec Králové 17:30 

 

Když se loni hradečtí hokejisté mazlili s téměř metr vysokým pohárem pro vítěze, společně s nimi v 

ochozech slavilo přes čtyři tisíce příznivců. Mnozí se už s předstihem vybavili vstupenkami na letošní 

ročník, které jsou v prodeji od poloviny července. Vstupné na jedno utkání činí 120 korun, 

permanentka na všech pět zápasů hraných v Hradci Králové přijde na 450 korun. Prodej 

vstupenek na úvodní souboj v Holešovicích zajišťuje Sparta Praha. 

 

  



Pod Bílou věží půjdou na hokej zadarmo majitelé permanentních vstupenek na novou sezónu, 

stejně jako následně na všechna utkání Ligy mistrů. Oproti loňskému ročníku navíc mají 

garantované své sedadlo. Ve volném prodeji jsou z důvodů blokací pro permanentkáře pouze 

vstupenky na stání, po zahájení zápasů ale mohou všichni návštěvníci využít všech neobsazených 

sedadel na stadionu. 

 

Vstupenky na Mountfield Cup si můžete koupit z pohodlí domova přes on-line aplikaci, případně 

na pokladnách zimního stadionu. 

Ceny vstupenek na Mountfield Cup 2017 

Počet zápasů Základní vstupné Zlevněné vstupné 

1 zápas 120 Kč 100 Kč 

5 zápasů 450 Kč 400 Kč 

Zlevněné vstupné (pouze na pokladně): 

– Studenti na základě žákovského/studentského průkazu např. ISIC 

– Děti do 15 let na základě RODINNÉHO PASU 

– Senioři nad 60 let dle prokázaného věku nebo SENIOR PASU 

Nárok na vstup zdarma: 

– Děti do 130 cm výšky 

– Vozíčkář + 1 osoba jako doprovod (omezená kapacita míst) 

– Osoby TP, ZTP, ZTP/P (po předložení průkazu) 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 
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