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HOKEJOVÝ HRADEC MOCNĚ NAKUPUJE HLAVNĚ DO OBRANY A ZÍSKAL I JARŮŠKA 

1. 5. 2016, iDNES.cz – Zklamání z toho, že tým nesplnil vyřazením už ve čtvrtfinále hlavní zadání od vedení 

klubu, se výrazně projeví ve skladbě kádru a realizačního týmu hradeckého Mountfieldu pro následující 

sezonu. Hned první den, kdy se mohly představit nové posily, totiž vedení klubu odtajnilo šest jmen. 

ÚKOL PRO TRENÉRY: NAJÍT BEDNÁŘOVI LAJNU 

1. 5. 2016, Hradecký deník – Útočník se s Hradcem Králové dohodl na novém ročním kontraktu. Plat bude 

mít odpovídající svému věhlasu. 

POTVRZENO! HRADEC SI PLÁCL S JARŮŠKEM 

1. 5. 2016, Hradecký deník – Šest nových hráčů získal do svého Hradec. Největším esem je reprezentant 

Richard Jarůšek. Do kádru hokejistů Mountfieldu se ze sousedních Pardubic stěhují zkušení obránci Blaž 

Gregorc s Martinem Štajnochem. 

HRADEC PŘIVÁBIL DEFENZIVNÍ POSILY, DO ÚTOKU ULOVIL BOMBARĎÁKA JARŮŠKA 

1. 5. 2016, Hokej.cz – První posily hlásí klub z Hradce Králové. Tomu poslední sezona nevyšla podle představ, 

když pro něj skončila už ve čtvrtfinále. Podobnou situaci nechtějí v Mountfieldu připustit, a také proto sáhla 

organizace k posílení. Právě z Mladé Boleslavi, čtvrtfinálového přemožitele Hradce, dorazil pod Bílou věž 

útočný fantom letošního ročníku Richard Jarůšek. Kromě něj přivedl klub čtyři obránce a jednoho brankáře. 

JSEM TAK TROŠKU BEZDOMOVEC, CULÍ SE JARŮŠEK. NA MS MÁ SBALENO, POJEDE? 

1. 5. 2016, Hokej.cz – Zatímco většina hráčů z nejvyšší soutěže si ještě užívá zaslouženého volna, útočník 

Richard Jarůšek naopak prožívá velice hektické období. Nejen, že bojuje o letenku na světový šampionát, 

který už v pátek startuje v Moskvě a Petrohradu, ale navrch řeší také nové angažmá na východě Čech. 

Bývalý hokejista Mladé Boleslavi se upsal Hradci Králové. "V Boleslavi jsem už odevzdal byt, v Hradci teprve 

sháním, takže jsem tak trošku bezdomovec," směje se. 

HRADEC POSÍLÍ REPREZENTANT JARŮŠEK I GREGORC SE ŠTAJNOCHEM 

1. 5. 2016, iSport.cz – Hokejisty Hradce Králové posílil reprezentační útočník Richard Jarůšek z Mladé 

Boleslavi. Obranu Mountfieldu přicházejí vyztužit Blaž Gregorc a Martin Štajnoch z Pardubic, Martin Bača ze 

Znojma a Jindřich Barák ze Skalice. Novou akvizicí je i slovenský gólman Patrik Rybár z Piešťan. 

NOVÝM POSILÁM HRADECKÝCH HOKEJISTŮ VÉVODÍ ÚTOČNÍK JARŮŠEK 

2. 5. 2016, iDNES.cz – Přestože do obrany přicházejí hned čtyři noví hráči a posilu dostane i stávající 

brankářská dvojice Kacetl - Pavelka, nejvýraznějším jménem na čerstvém seznamu šesti posil hokejového 

Mountfieldu pro nadcházející sezonu je podle očekávání útočník. 
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JARŮŠEK JE BEZ BYTU, ČAS NA JEHO SHÁNĚNÍ MU BERE REPREZENTACE 

3. 5. 2016, iDNES.cz – Hokejový útočník Richard Jarůšek prožívá hektické dny. V neděli se oficiálně stal 

hráčem hradeckého Mountfieldu, s nímž si angažmá dohodl už dříve, dnes se v utkání s Kanadou pokusí 

přesvědčit trenéry národního týmu, aby ho zařadili do nominace na blížící se mistrovství světa. 

HRADEC POVEDE SEHRANÁ 'MISTROVSKÁ' DVOJICE 

3. 5. 2016, Hradecký deník – Šestačtyřicetiletý Pavel Hynek se stal druhým asistentem Václava Sýkory na 

střídačce hokejistů Mountfieldu. Společně dovedli k titulu pražskou Spartu. 

'PŘÍTELKYNI UVIDÍM VE STŘEDU, NEBO ZA DLOUHO' 

3. 5. 2016, Hradecký deník – Hokejový útočník Richard Jarůšek bojuje o nominaci na mistrovství světa. 

ZLÍN BERE HONEJSKA, KRÁL MÍŘÍ DO CHOMUTOVA 

3. 5. 2016, Hradecký deník – Dva bývalí hráči hradeckého Mountfieldu si našli nová hokejová angažmá.  

SÝKORU A MARTINCE DOPLNÍ V HRADCI JAKO DALŠÍ ASISTENT HYNEK 

3. 5. 2016, iSport.cz – Druhým asistentem hlavního kouče Václava Sýkory u extraligového týmu hokejistů 

Hradce Králové byl jmenován Pavel Hynek. Šestačtyřicetiletý trenér tak doplní do pozice asistenta již dříve 

dosazeného Tomáše Martince, na zkušeném Sýkorovi bude podle klubového webu přesné rozdělení 

kompetencí a úkolů mezi celou trenérskou trojici. 

DO HRADCE DORAZÍ OMSK S UFOU! KMONÍČEK: FANOUŠCI SI TO ZASLOUŽÍ 

4. 5. 2016, Hokej.cz – Českou republiku si každoročně vybírá řada ruských klubů jako místo pro své letní 

soustředění, loni proti nim sehrála přípravné zápasy většina extraligových týmů. Letos mezi nimi nebude 

chybět Hradec Králové, který přilákal na svůj stadion rovnou dvojici soupeřů s pořádně zvučným jménem – 

Salavat Julajev Ufa a Avangard Omsk! A aby toho nebylo málo, srpnový Mountfield Cup zpestří také derby 

s Pardubicemi, které budou jeho čtvrtým účastníkem. 

JARŮŠEK JE PRVNÍM HRADEČÁKEM NA MISTROVSTVÍ SVĚTA 

5. 5. 2016, Hradecký deník – Je začátek května a národ je opět  v pozoru. Ne, nebude se blbnout 

s mávátky v ulicích a na povel tleskat politickým kreaturám. Bude se spontánně fandit! Urostlým chlapům 

v národních dresech. Začíná hokejové mistrovství světa, které Češi každý rok doslova hltají. 

OBRÁNCE VAŠÍČEK ZAMÍŘIL Z HRADCE DO KOŠIC 

6. 5. 2016, Hradecký deník – Český hokejový obránce Jiří Vašíček se stal posilou Košic ve slovenské extralize. 

Pětatřicetiletý bývalý hráč pražské Slavie, Komety Brno a Pardubic strávil poslední dvě sezony v Hradci 

Králové. O jeho příchodu do Košic informovaly oficiální internetové stránky klubu. 

ZAŽIL NASCHVÁLY, O KARIÉŘE POCHYBOVAL. TEĎ VOUSÁČ JARŮŠEK DŘE NA MS 

9. 5. 2016, Aktuálně.cz – Na mistrovství světa nejde přehlédnout. Hokejový útočník Richard Jarůšek straší 

soupeře statnou postavou a dlouhými černými vousy. Svými výkony navíc těší fanoušky, byť dlouho o něm 

věděl málokdo. Vždyť ještě loni se často toulal první ligou. 
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VOUSATÁ HRADECKÁ POSILA DĚLÁ V MOSKVĚ DOJEM 

11. 5. 2016, Hradecký deník – Ještě v minulé sezoně neměl jisté místo v hokejové extralize, teď Richard 

Jarůšek září na světovém pódiu. 

JARŮŠKŮV ÚPRK DO KHL? BEZPŘEDMĚTNÉ 

11. 5. 2016, Hradecký deník – V Mountfieldu si mnou ruce, jakého koupili bouráka. Richard Jarůšek na 

hokejovém mistrovství světa dokazuje, že pro Východočechy by mohl být výjimečnou posilou. 

DALŠÍ MOŽNÝ ODCHOD Z HRADCE KRÁLOVÉ: SLOVENSKÝ OBRÁNCE FRÜHAUF 

14. 5. 2016, iDNES.cz – Obměna hráčského kádru hokejového Mountfieldu, která v minulých týdnech už 

odvála několik převážně starších a zkušenějších hráčů, bude mít s velkou pravděpodobností další 

pokračování. 

HRADEC POJEDE NA SPENGLER CUP! 

25. 5. 2016, Hradecký deník – Hokejisté Mountfieldu HK se poprvé v historii zúčastní nejstaršího turnaje na 

světě, který se hraje o vánočních svátcích ve švýcarském Davosu. 

HOKEJOVÝ SPENGLER CUP? PRESTIŽ A ČEST! 

26. 5. 2016, Hradecký deník – Bývalý útočník Josef Marha hrál v Davosu dvanáct sezon, podle něj se Hradci 

Králové dostalo velké pocty. 

HRADECKÝ BOSS SCHÖN O SPENGLER CUPU: OBROVSKÁ ČEST A REPREZENTACE 

26. 5. 2016, Hokej.cz – Asi trochu překvapivé pro extraligové fanoušky bylo jméno klubu, který se letos za 

Česko představí na nejstarším klubovém turnaji světa. Jubilejní 90. ročník Spenglerova poháru si zahrají 

hokejisté hradeckého Mountfieldu. Rádi by trochu napravili čest našich účastníků, ovšem v konkurenci 

domácího Davosu nebo evropského výběru Kanady, loňského vítěze, to budou mít víc než těžké. 

JARŮŠEK: 'TREFIL JSEM PLNO TYČEK, ASI NĚJAKÉ PROKLETÍ' 

29. 5. 2016, Hradecký deník – Povedenou sezonu si prodloužil o sedm prestižních zápasů na uplynulém 

mistrovství světa v Rusku.  Osmý duel hokejový útočník Richard Jarůšek už nepřidal a čtvrtfinálové střetnutí 

proti Spojeným státům americkým, které česká reprezentace prohrála 1:2 po nájezdech, sledoval z tribuny. 

HRADEC NA LEDĚ, ZATÍM BEZ JARŮŠKA. POSTRÁDÁME DVA CENTRY, ŘÍKÁ SÝKORA 

31. 5. 2016, Hokej.cz – Každý extraligový účastník sází v letní přípravě na něco jiného, změnu pro letošek 

udělal i hradecký Mountfield. Po měsíci individuálního tréninku se hráči v pondělí poprvé sešli společně, další 

den se už sklouzli i na ledě. Premiérově tak trénink vedl Václav Sýkora, který se po odchodu Vladimíra 

Kýhose posunul z pozice konzultanta do role hlavního trenéra. „Přestože je Hradec mladý extraligový klub, 

na všech krocích je vidět, že nechce přešlapovat na místě,“ těší uznávaného kouče před nabitou sezonou. 
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