
 
 

ŠEL SI HRADEC JEN ZAHRÁT? MOC JSME TOHO NENABÍDLI, VÍ ŠIMÁNEK 

1. 3. 2017, Hokej.cz – Bude Mountfield černým koněm play off? Možné to pořád je, jenže na závěr 

základní části se sám dostává do nepohody. Z posledních čtyř zápasů získal jenom dva body – proti 

Zlínu jako by se na jeho straně ukázalo uspokojení z jistoty čtvrtfinále, motivace ševců postoupit do 

desítky aspoň dvě třetiny převládala.  

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA: KDYŽ CHYBÍ ŠÉF. TÝM NEMÁ BEZ BEDNÁŘE ŠMRNC 

2. 3. 2017, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí po 51. kole hokejové extraligy.  

HRADEC VYHRÁL V CHOMUTOVĚ A VE ČTVRTFINÁLE BUDE ZAČÍNAT DOMA 

3. 3. 2017, ČT Sport – Hokejisté Hradce Králové zvítězili na ledě Chomutova a ve čtvrtfinále se utkají 

s Litvínovem. Po porážce Chemiků v Pardubicích navíc skončili v tabulce čtvrtí a sérii budou začínat 

doma. Piráti prohráli podruhé za sebou a v předkole narazí na Mladou Boleslav.  

HRADEC VYHRÁL BOJ O ČTYŘKU. JARŮŠEK: ZAČÍNAT DOMA JE STRAŠNÁ VÝHODA 

5. 3. 2017, Hokej.cz – Mountfield v posledním utkání základní části Tipsport extraligy porazil 

Chomutov 3:1 a díky zaváhání Litvínova na ledě posledních Pardubic, kde Verva prohrála v 

prodloužení, se posunul na čtvrtou příčku. Čtvrtfinále Generali play off začne Hradec Králové doma, 

kde vyzve právě Litvínov, s kterým v základní části sváděl vyrovnané boje. Nejlepším střelcem 

Východočechů je Richard Jarůšek, který si proti soupeři s Podkrušnohoří nepřipouští zaváhání.  

HYNEK: BYL BYCH RÁD, KDYBY SI ŘÍKALI SOUPEŘI, ŽE NECHTĚJÍ HRADEC 

6. 3. 2017, iDNES.cz – Hokejistům hradeckého Mountfieldu vyšlo vše, co od posledního kola základní 

části mohli očekávat. Nejenže v Chomutově 3:1 vyhráli a odvrátili možný pád na šestou příčku, ale 

také nakonec poskočili na čtvrtou příčku, která jim v sérii s Litvínovem zajistila výhodu domácího 

prostředí v úvodu série.  

JAK HRADEČTÍ PŘÁLI VÝHRU DYNAMU 

6. 3. 2017, Hradecký deník – Přání se vyplnilo, hokejisté Hradce Králové začnou čtvrtfinále play off 

extraligy v domácím prostředí.  

MOUNTFIELD MÁ VE ČTVRTFINÁLE KOMETU, SÉRIE ZAČNE V ÚTERÝ 

6. 3. 2017, Hradecký deník – Vzhůru do čtvrtfinále. Hokejoví starší dorostenci Mountfieldu HK se 

chystají na druhé kolo play off. 
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HRADEC A PARDUBICE: ČÍM UPOUTALY EXTRALIGU?  

7. 3. 2017, Hradecký deník – Skončili čtvrtí, jdou do čtvrtfinále z dobré pozice. Čím ještě hokejový 

Hradec ovlivnil základní část extraligy? Nedobrou sezonu s hodně nejistým koncem zažívají 

Pardubice. Na co jejich fanoušci po základní části nezapomenou? 

ČTVRTÝ EXTRALIGOVÝ ROK HRADECKÝCH HOKEJISTŮ. ZAUJALO STŘELECKÉ ZLEPŠENÍ 

7. 3. 2017, iDNES.cz – Už za šest dnů vstoupí hokejisté hradeckého Mountfieldu do čtvrtfinále 

extraligového play-off. Probojoval se tam přímo i ve čtvrté sezoně po příchodu do Hradce, ani v 

jedné to zatím nebylo jinak. Jaká byla z jeho pohledu základní část letošního ročníku?  

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA: HRADEC VS. PARDUBICE. PROPAST JE ZASE HLUBŠÍ 

9. 3. 2017, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí za základní částí hokejové extraligy. 

BEDNÁŘOVY HISTORKY Z PLAY OFF: PENÍZE PRO SUDÍHO V RUSKU I UKRADENÁ HŮL 

9. 3. 2017, iSport.cz – Když bojoval o titul se Slavií, tatínek ležel v nemocnici. Hrál pro něj. To se 

opakovalo, když ovládl švýcarskou ligu. V té ruské se museli skládat na rozhodčího, aby pískal rovinu. 

Nebo nehrál kvůli tomu, že mu týmový lékař omylem umrtvil zdravé prsty. Hokejový útočník Jaroslav 

Bednář, 40letý matador, v pátečním Sport Magazínu popisuje nevšední historky z bojů o titul. Dozvíte 

se i to, jak Rusové koukali, když před sebou uviděli kufr s milionem dolarů...  

'JSME ODOLNĚJŠÍ I SILNĚJŠÍ,' VĚŘÍ ŠÉF V PROLOMENÍ ČTVRTFINÁLE 

10. 3. 2017, Hradecký deník – Třikrát to nevyšlo. V pondělí začne mise číslo 4. Hradec se v play off 

postaví Litvínovu. „Je to hrozně silný soupeř," ví Aleš Kmoníček, šéf hokejového klubu.  

ZŮSTANE ZÁMOŘSKÉ DUO JAKE A ALEX? CHTĚJÍ DO SVĚTA 

10. 3. 2017, Hradecký deník – Hokejový Hradec si je zamiloval, týmu dodali klasické zámořské 

ingredience. Navíc zapadli, baví diváky, jsou usměvaví, zkrátka velmi dobré posily.  

RYBÁR JDE DO SVÉHO PRVNÍHO PLAY-OFF, PŘESTO JE HRADECKOU JEDNIČKOU 

10. 3. 2017, iDNES.cz – Brankář hradeckých hokejistů Patrik Rybár půjde do pondělního startu 

čtvrtfinálové série s Litvínovem v pozici gólmana, který toho v základní části odchytal za svůj tým 

zdaleka nejvíc. Jeho letošní statistiky se zastavily na 37 odchytaných zápasů, na jeho kolegy jich 

moc nezbylo. 

TLAK SI NESMÍME PŘIPOUŠTĚT, ŘÍKÁ SÝKORA. NA LITVÍNOV VZPOMÍNÁ RÁD 

12. 3. 2017, Hokej.cz – Nepovedlo se to Peteru Draisaitlovi ani Vladimíru Kýhosovi, teď to zkusí Václav 

Sýkora. O čem je řeč? S jídlem roste chuť a hradecký Mountfield už chce konečně prolomit 

semifinálové brány. Čeká ho ale silný protivník z Litvínova. Tahle série může dopadnout jakkoli! „Ani 

mě nepřekvapuje, že letos hráli vysoko. Jejich mužstvo se vzhledem k mistrovské sezoně zas tolik 

nezměnilo,“ varuje hlavní trenér Východočechů.  
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KÖHLERA CHCE ZLÍN. 'NEODEJDE,' ŘÍKÁ GENERÁLNÍ MANAŽER 

12. 3. 2017, Hradecký deník – Tenhle velký chlap je mistrem v blokování střel. Navíc monstrem 

stojícím před bránou při přesilovkách. K tomu druhým nejlepším střelcem hradeckého hokejového 

týmu. Bedřich Köhler je muž pro černou práci i pro ti nejvíce viditelnou. 

'JE URČITĚ VÝHODA ZAČÍNAT DOMA,' TĚŠÍ SE NA PRVNÍ ZÁPAS PLAY OFF ÚTOČNÍK JARŮŠEK 

12. 3. 2017, Hradecký deník – Očekává v play off hodně náročnou bitvu. Útočník hokejového Hradce Králové 

Richard Jarůšek, který v týdnu vyjede v play off proti HC Verva Litvínov, ale věří, že nakonec se bude z postupu 

radovat jeho tým. „Odpočinuli jsme si a nachystáme se na soupeře," hlásí agilní český reprezentant Jarůšek. 

HOKEJOVÁ HOREČKA: HRADEC KRÁLOVÉ TOUŽÍ KONEČNĚ URVAT POSTUP 

13. 3. 2017, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu vstupují do play-off, jejich soupeřem ve 

čtvrtfinále bude Litvínov. První dva zápasy se hrají dnes a zítra v Hradci Králové.  

SMUTNÁ RYBÁROVA PREMIÉRA: PŘI VÝBORNÉM VÝKONU KIKS A PROHRA 

13. 3. 2017, iDNES.cz – Při své premiéře v play-off české hokejové extraligy chytal výborně. Za stavu 

2:1 pro soupeře ale hradecký gólman Patrik Rybár necelých deset minut před koncem chyboval, 

litvínovský Martynek toho využil ke vstřelení třetí branky a Rybárovi spoluhráči tento náskok už 

nesmazali.  

LITVÍNOVSKÁ TAKTIKA HRADEC UTAHALA. POUČÍ SE Z TOHO VÝCHODOČEŠI?  

14. 4. 2017, iDNES.cz – Skoro to vypadalo, že druhou třetinu odehrál úplně jiný hradecký tým než 

zbylé dvě části. Mezírky v obraně, pravidelné brejky Litvínova a chyby ve středním pásmu. Ve třetím 

dějství už sice Mountfield na slabinách zase zapracoval, ovšem hráči vědí, že pro vítězství je třeba 

mnohem víc.  

MUSÍME ZAČÍT ÚPLNĚ JINAK, VÍ DEJ. HRADEC ZKLAMAL VYPRODANOU HALU 

14. 3. 2017, Hokej.cz – Víc než týden se těšili a chystali na play off. Jenže pak to přišlo, a jako by ze 

sebe nedokázali vyždímat maximum. Hokejisté hradeckého Mountfieldu po slibném startu prohráli 

první čtvrtfinále s Litvínovem 2:3 a teď nutně potřebují zabrat. „Nevnímám to jako komplikaci. Hraje 

se na čtyři vítězné zápasy a ještě je dost času, abychom to napravili,“ říká Rastislav Dej.  

HRADEC KRÁLOVÉ DOMINOVAL DRUHÉMU UTKÁNÍ A VYSLOUŽIL SI SROVNÁNÍ SÉRIE S 

LITVÍNOVEM 

14. 3. 2017, ČT Sport – Východočeši potřebovali ve druhém duelu čtvrtfinále play-off proti Litvínovu 

zabrat, aby se série přesunula na sever Čech za vyrovnaného stavu. Hradečtí na soupeře vlétli hned 

od začátku, po celý zápas si drželi herní i střeleckou převahu a díky třem brankám a perfektnímu 

výkonu brankáře Rybára zvítězili 3:0. Série je tak srovnána na 1:1 na zápasy.  
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JARŮŠEK SE PORVAL S PAVLÍKEM! HRÁČI LITVÍNOVA NÁS CHTĚLI ZRANIT, SOPTÍ SÝKORA 

14. 3. 2017, Hokej.cz – Zatímco první čtvrtfinále na Spartě hned nabídlo velké emoce, série 

Mountfieldu s Litvínovem se v tomhle smyslu rozjížděla pozvolna. Ve druhém zápase se už ale 

pomalu čekalo, kdy to přijde... A přišlo! Řada dohrávaných soubojů vyvrcholila bitkou Richarda 

Jarůška s Filipem Pavlíkem, po níž skončil na ledě domácí útočník.  

KIKS ODČINIL NULOU. SNAŽIL JSEM SE ZAPOMENOUT, VYSVĚTLUJE RYBÁR 

15. 3. 2017, Hokej.cz – Otázka gólmanů je pro každý tým před play off ožehavým tématem, ale v 

hradecké kleci se naplnil očekávaný scénář: Čtvrtfinále zahájil Patrik Rybár. První utkání mu stejně 

jako celému týmu nevyšlo, jeho chyba vedla k nakonec vítěznému gólu soupeře. Trenéři ho ale 

podrželi a v odvetě se jim odvděčil nejlépe, jak mohl – čistým kontem.  

TAKHLE SE HRAJE PLAY-OFF, NOTOVALI SI HRADEČTÍ PO VYROVNÁNÍ SÉRIE 

16. 3. 2017, iDNES.cz – Po prvním zápase cítili čtvrtfinálové série s Litvínovem cítili hradečtí hokejisté 

zklamání hlavně sami ze sebe, po druhém uspokojení. „Takhle se má hrát play-off, takhle nějak si to 

představujeme,“ liboval si po druhém zápase čtvrtfinálové série kapitán hradeckého mužstva 

Jaroslav Bednář.  

GLOSA JIŘÍHO FEJGLA: 'REJPÁNÍ' A BITKY, TOŤ PLAY OFF. TAK TO MÁ BÝT 

16. 3. 2017, Hradecký deník – Není to genderově zrovna korektní věta, ale platí. Byť by - možná - úředníci 

Evropské unie zaskřípali zuby. „Hokej není pro slečinky, v play off to platí tuplovaně." 

PICARD SE ZAPOJIL DO BITKY, DOSTAL NAPOMENUTÍ. OCELÁŘI ZAPLATÍ 5 TISÍC 

16. 3. 2017, Hokej.cz – Disciplinární komise Tipsport extraligy se ve zkráceném řízení zabývala 

zákrokem brněnského zadáka Ondřeje Němce na sparťanského útočníka Dominika Uhra i jednáním 

důrazného hradeckého forvarda Alexandra Picarda, který musel ve druhé čtvrtfinálové bitvě s 

Vervou předčasně pod sprchy. Zatímco s Němcem disciplinární řízení zastavila, Picardovi udělila 

napomenutí. Josef Řezníček pak potrestal klub HC Oceláři Třinec pokutou ve výši 5 tisíc korun za 

absenci hlavního trenéra Kýhose na tiskovce.  

HVĚZDA MĚSÍCE JARŮŠEK CÍTÍ REZERVY. VOUSY SI SESTŘÍHÁVÁM, ŘÍKÁ 

17. 3. 2017, Hokej.cz – Závěr základní části Tipsport extraligy zcela opanovali hokejisté hradeckého 

Mountfieldu. Tedy ne co se týče tabulky, ale ankety webu hokej.cz o Hvězdu měsíce. Po lednovém 

triumfu Jaroslava Bednáře fanoušci v únoru poslali nejvíce hlasů dalšímu útočníkovi Richardu 

Jarůškovi, jenž vyhrál před Lukášem Pechem a Branislavem Konrádem. Za osm zápasů nasbíral 

jedenáct bodů a v bodování celé soutěže před ním skončilo jen pět hráčů.  

ZLEPŠIT PŘESILOVKY, TO JE TO, OČ HRADCI V LITVÍNOVĚ PŮJDE 

17. 3. 2017, Hradecký deník – I s Alexem Picardem, jemuž hrozil trest, vyrazil Hradec k dalším dvěma 

zápasům čtvrtfinále play off hokejové extraligy do Litvínova. První se hraje v pátek, další v sobotu.  
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HRADEC KRÁLOVÉ ÚŘADOVAL V LITVÍNOVĚ PŘI HŘE SPECIÁLNÍCH FORMACÍ A VEDE V SÉRII 

2:1 

17. 3. 2017, ČT Sport – Hradec Králové si po přesunu série na sever Čech vzal jednu výhru zpět poté, 

co v Litvínově zvítězil ve třetím utkání 4:1. Východočeši těžili z dobře organizované hry a výkonů 

speciálních formací, dvě branky vstřelili v přesilových hrách a vítěznou branku dal Jarůšek dokonce 

v oslabení. Královéhradečtí tak otočili sérii a vedou 2:1.  

TAHÁME ZA DELŠÍ KONEC PROVAZU, VĚŘÍ KÖHLER. V OSLABENÍ HO ZALIL ADRENALIN 

17. 3. 2017, Hokej.cz – První zápas doma nezvládli, ale pak za 120 minut hry dostali jediný gól a sami 

jich dali sedm. Hokejisté Mountfieldu předvedli v Litvínově poctivý výkon, zápas měli ve svých rukou 

snad kromě krátké pasáže ve druhé třetině. Tam mohli domácí skóre otočit z dvojnásobné 

přesilovky, ale místo toho jim ujel Richard Jarůšek a v oslabení zařídil vítěznou trefu! „Na nějakou 

únavu jsem neměl čas,“ směje se Bedřich Köhler, jenž Jarůškovi klíčový moment nachystal.  

DEJ DAL A HRADEC SAHÁ PO SEMIFINÁLE. VÍTĚZNÝ GÓL? ŽÁDNÝ OFSAJD 

18. 3. 2017, iDNES.cz – Ujel po křídle a dal! Rastislav Dej přiblížil hokejovému Hradci Králové historický 

postup do semifinále hokejové extraligy, slovenský útočník trefil sobotní výhru 2:1 v Litvínově a jeho 

celek v sérii vládne už 3:1. „Domácí měli víc šancí, my to odbránili, makali jsme taky na sto procent,“ 

cenil si Dej.  

LITVÍNOV PROMARNIL I DRUHÝ DOMÁCÍ ZÁPAS, HRADEC BUDE ÚTOČIT NA POSTUP 

18. 3. 2017, ČT Sport – Hradec Králové přetlačil litvínovskou Vervu i v druhém utkání na severu Čech 

a po těsném triumfu 2:1 se ujal vedení v sérii už 3:1 na zápasy. Východočeši tak budou v domácím 

prostředí útočit na postup do semifinále. O výhře hostů rozhodl Rastislav Dej, který v 54. minutě využil 

přesilovou hru. Hradečtí tak otočili průběžný stav série třemi výhrami v řadě.  

KE SPLNĚNÍ SNU CHYBÍ JEN KROK 

20. 3. 2017, Hradecký deník – Vyhrát jeden zápas ze tří. To je úkol pro Hradec. Pokud ho splní, 

postoupí do semifinále hokejové extraligy.  

JDEME DÁL, MÁME OBROVSKOU SÍLU, VĚŘÍ BEDNÁŘ. VE ČTYŘICETI PAŘIT NEBUDE 

21. 3. 2017, Hokej.cz – Třikrát v řadě se jejich naděje rozbily o čtvrtfinálové útesy, ale na čtvrtý pokus 

už to dokázali. Kapitán Jaroslav Bednář dovedl hokejisty Mountfieldu mezi nejlepší čtyři týmy, 

Hradec parádně otočil sérii s Litvínovem čtyřmi výhrami v řadě. „Během prvního zápasu jsme si 

neuvědomili, o co se hraje. To nebyl hokej hodný play off. Potom jsme si sedli v kabině a řekli si, že 

takhle to dál nejde,“ vysvětluje tahoun Východočechů po závěrečném triumfu 7:4. Teď už mají cíl 

splněný, ale na druhou stranu – s jídlem roste chuť... 

HRADEC KRÁLOVÉ SLAVÍ HISTORICKÝ POSTUP, SUVERÉNNĚ PŘEHRÁL LITVÍNOV 

21. 3. 2017, iDNES.cz – Hokejisté Hradce Králové jsou druhými semifinalisty extraligy. Jasně totiž ovládli 

pátý zápas série s Litvínovem 7:4 a po předchozích dvou výhrách na ledě soupeře slaví svůj 

premiérový postup mezi čtyři nejlepší týmy v Česku. Východočeši o výsledku utkání rozhodli v 

úvodních deseti minutách, kdy vstřelili tři góly.  

http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/350718-hradec-kralove-uradoval-v-litvinove-pri-hre-specialnich-formaci-a-vede-v-serii-2-1/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/350718-hradec-kralove-uradoval-v-litvinove-pri-hre-specialnich-formaci-a-vede-v-serii-2-1/
http://hokej.cz/tahame-za-delsi-konec-provazu-veri-kohler-v-oslabeni-ho-zalil-adrenalin/5021940
https://hokej.idnes.cz/rastislav-dej-rozhovor-0vv-/hokej.aspx?c=A170318_211207_hokej_ald
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/350803-litvinov-promarnil-i-druhy-domaci-zapas-hradec-bude-utocit-na-postup/
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/ke-splneni-snu-chybi-jen-krok-20170320.html
http://hokej.cz/jdeme-dal-mame-obrovskou-silu-veri-bednar-ve-ctyriceti-parit-nebude/5022037
https://hokej.idnes.cz/hokej-extraliga-litvinov-hradec-ctvrtfinale-paty-zapas-2017-pn2-/hokej.aspx?c=A170321_143854_hokej_cig


'CHCEME SEZONU JEŠTĚ PROTÁHNOUT,' ŘEKL BRANKÁŘ RYBÁR 

21. 3. 2017, Hradecký deník – Hned ve své první sezoně v týmu se stal gólman Patrik Rybár součástí 

historického zápisu do kroniky královéhradeckých hokejistů.  

BEDNÁŘ PO POSTUPU: VYPADÁ TO NA BRNO, PROTI KOMETĚ HRAJU RÁD… 

21. 3. 2017, iSport.cz – Kvůli tomuhle pocitu ho sem předloni kupovali. Hradecký Mountfield se 

čvachtá v euforii po vyndání Litvínova ze čtvrtfinále extraligy a jeho kapitán Jaroslav Bednář, jenž 

semifinále obyčejně neprožívá, promlouval pyšně: „Máme obrovskou sílu!“  

SÝKORA S HYNKEM POVEDOU HOKEJISTY HRADCE KRÁLOVÉ I V PŘÍŠTÍ SEZONĚ 

22. 3. 2017, iDNES.cz – Trenér Václav Sýkora i jeho asistent Pavel Hynek budou působit na lavičce 

hokejistů Hradce Králové i v příští sezoně. Klub s nimi krátce po historickém postupu do semifinále 

extraligy o rok prodloužil smlouvy.  

NOVÁČEK PŘEPSAL HRADECKOU HISTORII. RÁD JSEM SOUČÁSTÍ ÚSPĚCHU, HLÁSÍ RYBÁR 

22. 3. 2017, Hokej.cz – Nikdy za dosavadních 91 let klubové historie se Hradci Králové nepovedlo to 

co letos, postup do extraligového semifinále je jeho největším úspěchem. Pomohl k němu i mladík, 

jehož v Česku před sezonou nikdo neznal. Příjmení však o brankářských genech Patrika Rybára 

hodně vysvětluje. 

KAPITÁN BEDNÁŘ DOVEDL HRADEC NA ČTVRTÝ POKUS DO SEMIFINÁLE 

22. 3. 2017, ČT Sport – Na čtvrtý pokus to vyšlo. Ve všech třech předchozích sezonách skončil Hradec 

Králové ve čtvrtfinále. Ambicemi přitom od začátku Východočeši pomýšleli výše. Výraznou měrou 

přispěl k dosavadnímu největšímu úspěchu královéhradeckého hokeje Jaroslav Bednář. Na 

východě Čech působí od roku 2015, a zažil tak pouze loňské zklamání, v probíhající sezoně už tým 

vede s kapitánským "céčkem".   

CO PŘINESLO HRADCI SEMIFINÁLE? KVALITA, NASAZENÍ, POUČENÍ Z CHYB 

23. 3. 2017, iDNES.cz – Třikrát to nevyšlo, čtvrtý pokus byl konečně úspěšný. Hokejový Hradec od 

úterního večera slaví historicky první postup do semifinále extraligového play-off.  

HOKEJ V HRADCI KRÁLOVÉ? PIVNÍ VÁLKA A PAK ČTYŘLETÁ CESTA NA MĚSÍC 

23. 3. 2017, iDNES.cz – Čtyři roky v extralize, čtyři účasti v play-off. Hradec Králové nyní navíc pokořil 

další metu - postup do semifinále.  

JSI SLABINA, RÝPALI DO RYBÁRA. 'PATRIK JE NÁŠ SVATEJ,' ODMÍTL LÍDR 

23. 3. 2017, Hradecký deník – Všelijaká protivenství musel překonat. A překonal. Brankář Patrik Rybár 

byl zásadní postavou na hradecké cestě do semifinále hokejové extraligy.  

 

 

https://hradecky.denik.cz/hokej_region/chceme-sezonu-jeste-protahnout-rekl-brankar-rybar-20170321.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/297779/bednar-po-postupu-vypada-to-na-brno-proti-komete-hraju-rad.html
https://hokej.idnes.cz/sykora-s-hynkem-dal-povedou-hokejisty-hradce-kralove-p0p-/hokej.aspx?c=A170322_214741_hokej_par
http://hokej.cz/novacek-prepsal-hradeckou-historii-rad-jsem-soucasti-uspechu-hlasi-rybar/5022053
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/351003-kapitan-bednar-dovedl-hradec-na-ctvrty-pokus-do-semifinale/
https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-hokej-rozbor-dp3-/hokej.aspx?c=A170323_2314189_hokej_ald
https://hokej.idnes.cz/hokejiste-hradce-kralove-v-semifinale-extraligy-fue-/hokej.aspx?c=A170322_221055_hokej_par
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/jsi-slabina-rypali-do-rybara-patrik-je-nas-svatej-odmitl-lidr-20170323.html


'PRÁVĚ ZAČÍNÁME,' HLÁSIL BOSS PO POSTUPU. MÁ TÝM NA TITUL?  

23. 3. 2017, Hradecký deník – Jsou mezi čtyřmi nejlepšími, zlomili prokletí posledních tří let. Mohou 

hradečtí hokejisté zaútočit na pohár pro mistra?  

VYČISTÍME HLAVY A PŮJDEME NA TO, TĚŠÍ SE BRANKÁŘ RYBÁR NA SEMIFINÁLE 

24. 3. 2017, iDNES.cz – Brankář Patrik Rybár si na rozdíl od většiny spoluhráčů může ke svým 

sportovním úspěchům přidat i skutečnost, že hned první sérii play-off, v níž za Hradec nastoupil, s 

týmem vyhrál.  

'NESMÍME SE USPOKOJIT, TY TENDENCE TU JSOU...' 

24. 3. 2017, Hradecký deník – Měl by být taťka, mentor, rádce mladších dravců. To splňuje, jenže 

vedle toho Jaroslav Bednář, čtyřicetiletý kamarád nesmrtelného Jaromíra Jágra, bodovou produkcí 

velmi výrazně pomohl hradeckým hokejistům do semifinále play off extraligy.  

BARDI NEKONČÍ. BEDNÁŘ POKRAČUJE V MOUNTFIELDU, SKUHRAVÝ V ENERGII 

27. 3. 2017, Hokej.cz – Mají už hodně za sebou, ale hokej pořád milují a dávají mu maximum. Jaroslav 

Bednář (na snímku) a Václav Skuhravý v sezoně potvrdili výtečnou výkonnost, oba ostřílení bardi by 

měli mezi mantinely Tipsport extraligy zůstat i nadále. Bednář podle všeho prodlouží spolupráci s 

hradeckým Mountfieldem o jeden rok, Skuhravý už kontrakt v kapse má. Platí do konce dubna 

příštího roku. 

'S KOMETOU HRAJU RÁD,' TĚŠÍ SE NA TŘASKAVOU SÉRII KAPITÁN BEDNÁŘ 

27. 3. 2017, Hradecký deník – Ve středu to vypukne! Hradec Králové se poprvé v historii pustí do 

bojů v semifinále hokejové extraligy. Na východ Čech dorazí vedle Liberce největší favorit soutěže 

- Kometa Brno.  

PŘEŽRANOST HOKEJISTŮ? VIDÍM JI U HRÁČŮ MIMO NHL A KHL, ŘÍKÁ ŠÉF MOUNTFIELDU 

27. 3. 2017, iSport.cz – Je hokejová extraliga plná hráčů, kteří za smluvní mzdu neodvádí adekvátní 

práci, jak o tom pro deník Sport promluvil nyní už bývalý trenér Mladé Boleslavi František Výborný? 

Šéf hradeckého Mountfieldu Miroslav Schön si to tak úplně nemyslí. "Nesouhlasím tak docela," říká 

boss klubu, který se konečně probojoval do semifinále.  

HRADEC CHCE DÁL. SNAD BUDE KOMETA NEROZEHRANÁ, DOUFÁ PLÁNĚK 

28. 3. 207, Hokej.cz – Svůj hlavní úkol splnili, to je bez debat. Hokejisté Mountfieldu konečně prolomili 

čtvrtfinálové prokletí, přešli přes Litvínov a celému Hradci spadl velký kámen ze srdce. Teď by ale 

rád přidal další krok: Ve středu doma zahájí třaskavé semifinále s Kometou! „Ambice máte vždycky 

ty nejvyšší. Budeme hrát tak, abychom postoupili do finále,“ hlásí obránce Martin Pláněk.  

BEZ SILÁCKÝCH ŘEČÍ. PŘED BITVOU O FINÁLE JE KLID 

28. 3. 2017, Hradecký deník – Už ve středu to vypukne. Hokejisté Hradce Králové úvodním duelem 

(17.20) rozehrají ostře sledovanou semifinálovou sérii s Kometou Brno.  

https://hradecky.denik.cz/hokej_region/prave-zaciname-hlasil-boss-po-postupu-ma-tym-na-titul-20170323.html
https://hokej.idnes.cz/patrik-rybar-c96-/hokej.aspx?c=A170323_2314191_hokej_ald
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/nesmime-se-uspokojit-ty-tendence-tu-jsou-20170324.html
http://hokej.cz/bardi-nekonci-bednar-pokracuje-v-mountfieldu-skuhravy-v-energii/5022166
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/s-kometou-hraju-rad-tesi-se-na-traskavou-serii-kapitan-bednar-20170327.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298295/prezranost-hokejistu-vidim-ji-u-hracu-mimo-nhl-a-khl-rika-sef-mountfieldu.html
http://hokej.cz/hradec-chce-dal-snad-bude-kometa-nerozehrana-doufa-planek/5022193
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/bez-silackych-reci-pred-bitvou-o-finale-je-klid-20170328.html


LEPŠÍ TRENÉRY JSME NIKDY NEMĚLI, TVRDÍ HRADECKÝ GENERÁLNÍ MANAŽER 

28. 3. 2017, iDNES.cz – Pod Bílou věží se bude poprvé hrát extraligové semifinále, klíčovou zásluhu 

na historickém úspěchu hradeckých hokejistů má podle generálního manažera Aleše Kmoníčka 

trenérský kolektiv, v čele s hlavním koučem Václavem Sýkorou. „Je to nejlepší realizační tým, jaký 

jsme kdy měli.“  

O POSTUP DO FINÁLE BUDOU V ROLI JEDNIČEK BOJOVAT ČTYŘI BRANKÁŘI ZE SLOVENSKA 

28. 3. 2017, ČT Sport – Branky všech účastníků semifinálových klání poprvé v historii hájí slovenští 

gólmani. O finálovou účast se v roli jedniček poperou - hradecký Patrik Rybár, Marek Čiliak z 

Komety, Ján Laco v dresu Chomutova a za Liberec se do branky postaví extraligový matador Ján 

Lašák.  

ŠÉF MOUNTFIELDU: PROČ JE BEDNÁŘ JAKO JÁGR A ÁČKO MÁ JEDEN ZÁCHOD 

29. 3. 2017, iSport.cz – Tři roky po sobě měl těžké jaro, hradecký Mountfield hned na prvním zátarasu 

padl. Vstup do semifinále extraligového play off vyšel až letos, po odstranění příliš hodného 

Litvínova. Kdo za změnou zvyklostí stojí? „Náš vůdce Jarda Bednář,“ vypálí Miroslav Schön, šéf klubu. 

A s pýchou oznamuje, že 40letého kapitána udrží v týmu i nadále. „Plácli jsme si na další sezonu,“ 

mne si ruce.  

MYŠLENKY NA ÚSPĚCH V HRADCI. UDĚLALI JSME POUZE PRVNÍ KROK, ŘÍKÁ SÝKORA 

29. 3. 2017, iDNES.cz – Při angažmá ve Finsku pomohl vychovávat reprezentanty. V ruské KHL měl v 

Petrohradu na povel hvězdy světového hokeje. Doma dosáhl na dva extraligové tituly. Za 

čtyřiašedesátiletým trenérem Václavem Sýkorou je řada úspěchů.  

ČTVEŘICE NEJLEPŠÍCH JDE DO BOJŮ O FINÁLE. NA ÚVOD HRADEC HOSTÍ KOMETU 

29. 3. 2017, ČT Sport – Startuje souboj o postup do finále, série semifinálových bitev zahájí utkání 

Hradce Králové proti soupeři z Brna. Zatímco Kometa patří s 11 mistrovskými tituly k nejúspěšnějším 

českým klubům, Mountfield by už jen postupem do finále opět vylepšil historické maximum 

Východočechů. V základní části se dařilo lépe Brnu, které ze čtyř vzájemných utkání uspělo třikrát.  

TŘI SOUBOJE SEMIFINÁLE ANEB KDO MŮŽE ROZHODNOUT STŘET MOUNTFIELD - KOMETA 

29. 3. 2017, Hradecký deník – Vypjaté bitvy Hradec versus Kometa. Už je to tady zase, a to dokonce 

v semifinále hokejové extraligy.  

SEDM LÁKADEL SÉRIE HRADEC - KOMETA: BEDNÁŘ VS. KVAPIL. KDO ROZZUŘÍ RIVALA? 

29. 3. 2017, iSport.cz – Písmena HK v názvu hradeckého Mountfieldu značí Hradec Králové, můžou 

však být i šifrou pro nadcházející semifinále Generali play off. Hradec-Kometa, to je dvojice, kterou 

pojí víc než jen dnes začínající série. Slovenští brankáři, nestárnoucí lídři, vyvážené kádry plné 

zkušeností i talentu a hlavně velký hlad po úspěchu na obou stranách vzbuzuje dojem, jako kdyby 

se o postup do finále utkaly dva odlitky jednoho originálu. Mountfield proti Kometě, to je první ze 

dvou semifinálových sérií letošního extraligového play off. Představuje velký tahák a zároveň rébus, 

který může dopadnout jakkoliv.  

https://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-ales-kmonicek-dcd-/hokej.aspx?c=A170326_201545_hokej_tof
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/351352-o-postup-do-finale-budou-v-roli-jednicek-bojovat-ctyri-brankari-ze-slovenska/
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298274/sef-mountfieldu-proc-je-bednar-jako-jagr-a-acko-ma-jeden-zachod.html
https://hokej.idnes.cz/vaclav-sykora-hokej-hradec-kralove-rozhovor-fmr-/hokej.aspx?c=A170326_185846_hokej_tof
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/351349-ctverice-nejlepsich-jde-do-boju-o-finale-na-uvod-hradec-hosti-kometu/
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/tri-souboje-semifinale-aneb-kdo-muze-rozhodnout-stret-mountfield-kometa-20170329.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298376/sedm-lakadel-serie-hradec-kometa-bednar-vs-kvapil-kdo-rozzuri-rivala.html


HRÁL ZA KOMETU, FANDIL JÍ. TEĎ JI CHCE JARŮŠEK S HRADCEM SKOLIT 

29. 3. 2017, iDNES.cz – Richard Jarůšek nijak netají, že pro něj, rodilého Brňáka, je to zvláštní situace. 

„Kometa je klubem, kde jsem začínal, a pro mě je to návrat domů. Mám tam rodiče, kamarády,“ 

říká hokejový útočník hradeckého Mountfieldu před středečním prvním duelem semifinálové série 

extraligového play-off, v němž Hradec narazí na Brno.  

'MÁME CO NAPRAVOVAT,' VÍ HRADECKÝ ÚTOČNÍK DEJ 

29. 3. 2017, Hradecký deník – Vstup do prvního semifinále v historii hokejistům Hradce Králové 

nevyšel a podlehli Kometě Brno 0:2. Útočník Rastislav Dej doufá, že se Mountfield podobně jako ve 

čtvrtfinále proti Litvínovu po úvodní prohře na vlastním ledě zlepší a zabojuje o finále.  

SEMIFINÁLE NAČALA LÉPE KOMETA VÍTĚZSTVÍM 2:0 NAD HRADCEM 

29. 3. 2017, ČT Sport – Hokejisté Brna uspěli při vstupu do semifinálové série extraligy na ledě Hradce 

Králové a zvítězili 2:0. Vítěznou branku vstřelil ve 43. minutě osmnáctiletý útočník Martin Nečas a čtyři 

vteřiny před koncem dovršil výsledek při power play Marek Kvapil. Gólman Marek Čiliak udržel 

poprvé v letošním play-off čisté konto.  

BYL TO ZÁPAS BLBEC, ŠTVALO BEDNÁŘE. RYBÁRA PRÝ VIDĚL POPRVÉ ZPOCENÉHO 

29. 3. 2017, iSport.cz – Náladu neměl dobrou, aby také ano. Hradecký Mountfield podlehl Kometě 

v prvním extraligovém semifinále 0:2, jeho formace byla u vítězného gólu Brna. „Naše lajna tam 

dnes neměla vůbec nic,“ štvalo kapitána Jaroslava Bednáře.  

ČILIAKA MUSÍME ZAMĚSTNAT, VÍ JARŮŠEK. POMSTU DŽERINŠE VYMĚNIL ZA VÝHODU 

30. 3. 2017, Hokej.cz – Moc chtěli vykročit pravou, hokejisté Mountfieldu svedli s Kometou 

dramatickou vyrovnanou bitvu. Leč na úvod semifinále padli, rozhodoval v podstatě jediný gól. 

Zatímco na straně soupeře se s trochou štěstí prosadil Martin Nečas, Východočeši neskórovali ani 

jednou. "Měli jsme tam šance, já konkrétně tyčku. Bohužel, nic nám tam nespadlo. Kometě jo. Sice 

bruslí, jenže to se nedá nic dělat. Soupeř se dostal do vedení, my se pak strašně moc snažili vyrovnat. 

Ale nepovedlo se," lituje Richard Jarůšek (na snímku).  

Z HRADCE PŘED DRUHÝM SEMIFINÁLE S KOMETOU ZNÍ VAROVÁNÍ: UMÍME TO LÉPE!¨ 

30. 3. 2017, iSport.cz – Pro Hradec vlastně nic nového. První zápas na svém ledě prohrál ve čtvrtfinále 

s Litvínovem a semifinále s Kometou začal stejně, když ve svém království padl 0:2. „Jsme schopni 

lepšího výkonu,“ komentoval výsledek trenér Václav Sýkora. „Určitě můžeme hrát lépe, hlavně 

přesilovky musíme zvládat jinak,“ přidal se útočník Richard Jarůšek před dnešní odvetou.  

HOKEJOVÝ HRADEC ZVÍTĚZIL 3:0 A SROVNAL SEMIFINÁLE S BRNĚNSKOU KOMETOU 

30. 3. 2017, iDNES.cz – Stačily dvě využité přesilovky a v semifinálové sérii mezi Hradcem Králové a 

Brmem je srovnáno na 1:1 na zápasy. Domácí hokejisté se radují z vítězství 3:0, rozdílový gól vstřelil 

kapitán Východočechů Jaroslav Bednář. Bitva o postup do finále české extraligy se přesouvá za 

nerozhodného stavu do moravské metropole.  

 

https://hokej.idnes.cz/hradecky-richard-jarusek-pred-semifinale-fpg-/hokej.aspx?c=A170329_093717_hokej_par
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/mame-co-napravovat-vi-hradecky-utocnik-dej-20170329.html
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/351390-semifinale-nacala-lepe-kometa-vitezstvim-2-0-nad-hradcem/
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298491/byl-to-zapas-blbec-stvalo-bednare-rybara-pry-videl-poprve-zpoceneho.html
http://hokej.cz/ciliaka-musime-zamestnat-vi-jarusek-pomstu-dzerinse-vymenil-za-vyhodu/5022224
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298518/z-hradce-pred-druhym-semifinale-s-kometou-zni-varovani-umime-to-lepe.html
https://hokej.idnes.cz/hokej-semifinale-hradec-kometa-druhy-zapas-fj8-/hokej.aspx?c=A170330_143034_hokej_elv


BEDNÁŘ ROZDÁVAL RADOST I HITY. BYLI JSME HLADOVĚJŠÍ, LIBUJE SI 

30. 3. 2017, Hokej.cz – Semifinálová série Mountfieldu s Kometou zatím herně kopíruje čtvrtfinálový 

boj Hradce s Litvínovem. Východočeši po úvodním nezdaru zabrali a po skvělém výkonu porazili 

brněnského soka přesvědčivě 3:0. I díky výbornému Patriku Rybárovi a kapitánovi Jaroslavu 

Bednářovi, který parádní výkon ozdobil vítěznou trefou. "Byl jsem hladový a chtěl to urvat," přiznává 

hradecký střelec.  

STŘÍPKY Z PLAY OFF: CENTRUM SE PROMĚNILO V MRAVENIŠTĚ 

31. 3. 2017, Hradecký deník – Hokej v Hradci táhne. Ve středeční a čtvrteční podvečer se okolí 

hradeckého zimního stadionu proměnilo doslova v centrum všeho dění.  

JAKO PO SPINNINGU. ZAPOTIL JSEM SE, PŘIZNÁVÁ RYBÁR PO DALŠÍ NULE 

31. 3. 2017, Hokej.cz – Litvínovští hokejisté v něm viděli největší slabinu, ale brankář Patrik Rybár jim 

jasně ukázal, že je naopak velikou oporou hradeckého týmu. A dokazuje to také v semifinálové sérii 

s Kometou, v níž za dva zápasy dovolil Brňanům pouhý jeden gól, dalších 51 střel pochytal a 

naposledy se dokonce zaskvěl nulou. "Kluci mi celé play off skvěle pomáhají," těší Rybára po 

čtvrteční výhře 3:0.  

BEDNÁŘOVA REGENERACE: LED, PIVO, KLID. A V NEDĚLI S HRADCEM DO BRNA! 

31. 3. 2017, iSport.cz – Dejte mu puk, udělejte pro něj cestu a pak ho jeďte objímat. Tohle je Jaroslav 

Bednář, čtyřicetiletá hvězda Hradce. Jeho gól proti Kometě otevřel skóre druhého semifinále, které 

Mountfield nakonec vyhrál 3:0. „Jezdily nám nohy, to byl hlavní důvod, proč jsme vyhráli,“ rychle 

našel příčinu, co se oproti prvnímu utkání, kde se radovala brněnská parta, zlepšilo. 
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http://hokej.cz/bednar-rozdaval-radost-i-hity-byli-jsme-hladovejsi-libuje-si/5022238
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/stripky-z-play-off-centrum-se-promenilo-v-mraveniste-20170331.html
http://hokej.cz/jako-po-spinningu-zapotil-jsem-se-priznava-rybar-po-dalsi-nule/5022246
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mailto:sekretariat@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/
mailto:jan.vavrina@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/

