
 
 

NA CESTĚ. KDYŽ HOKEJISTÉ HRADCE KRÁLOVÉ KŘIŽUJÍ EVROPU 

1. 9. 2017, iDNES.cz – Ve čtvrtek pozdě večer zakončili hokejisté hradeckého Mountfieldu první ze 

dvou zápasů, na které se v ten samý den vydali. A od pátečního rána jsou na cestě na další. Z 

anglického Nottinghamu, kde ve třetím vystoupení v letošním ročníku Ligy mistrů prohráli 3:4 v 

prodloužení, se přesunují do Turku. Tam dorazí v pátek večer a v sobotu odpoledne je tam čeká 

duel s tamním TPS.  

POMSTA SE NEZDAŘILA, VE FINSKU SE UKÁŽE ELITNÍ SESTAVA MOUNTFIELDU 

2. 9. 2017, Hradecký deník – Chtěli vrátit Panterům z Nottinghamu domácí prohru (2:4), ale to se 

hradeckým hokejistům v dalším zápase Ligy mistrů nepodařilo. Ve čtvrtek večer padli na ledě 

Angličanů 3:4 po prodloužení.  

Z TRIPU SE HRADEČTÍ HOKEJISTÉ VRÁTILI JEN S BODEM, TEĎ VOLÁ EXTRALIGA 

4. 9. 2017, iDNES.cz – Pokud by na závěr přípravy na extraligu a její blížící se start platilo často 

používané, že když se v přípravě nedaří, sezona bude dobrá, tak mají královéhradečtí hokejisté 

zaděláno na slušné výsledky. Poslední své tři zápasy, které jí předcházely, totiž v evropské konkurenci 

prohráli.  

OBHÁJIT BRONZ? TO BY BYL ALIBISMUS. CHCEME VÍC, ZNÍ Z HRADCE 

5. 9. 2017, Hokej.cz – Čtyřikrát v řadě se v základní části umístili mezi první šestkou, poslední sezona 

už pro ně měla bronzovou tečku. Mountfield je na extraligové mapě stále významějším hráčem, a 

na tomto trendu nechce nic měnit ani nyní. Hradec přes léto ještě posílil kádr, zvýšil rozpočet a 

prodal o čtvrtinu víc permanentních vstupenek, teď oficiálně vyhlásil své ambice: Nespokojí se s 

ničím menším než finálovou účastí.  

KOUKAL: PŘESUNU DO HRADCE NELITUJI, TÝM MÁ NA TITUL 

5. 9. 2017, ČT Sport – Petr Koukal získal tři extraligové tituly s Pardubicemi, nyní se ale bude o další 

triumf snažit v týmu regionálního rivala. Bývalý kapitán Dynama posílil Hradec Králové a po 

pětiletém působení v KHL se tak vrátil do české extraligy. S Mountfieldem pomýšlí na vylepšení 

historického bronzu z poslední sezony.  

BEDNÁŘ: CHTĚL BYCH JEŠTĚ JEDNOU ZVEDNOUT POHÁR A POTICHU ODEJÍT 

6. 9. 2017, Hokej.cz – Odrážím se od sezony k sezoně, ta další bude spíš poslední, protože čtyřicet 

let už je na pováženou. Tak mluvil před rokem Jaroslav Bednář. Pro celou Tipsport extraligu je skvělou 

zprávou, že tenhle pan hokejista svá slova nedodržel. Hradecký kapitán startuje svůj 24. 

profesionální ročník a v ambiciózním týmu se mu bez úspěchu končit nechce... 

https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-v-lize-mistru-dg4-/evropa.aspx?c=A170901_084047_evropa_rou
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/pomsta-se-nezdarila-ve-finsku-se-ukaze-elitni-sestava-mountfieldu-20170902.html
https://hokej.idnes.cz/liga-mistru-hradec-kralove-d0z-/evropa.aspx?c=A170904_349665_evropa_ten
http://hokej.cz/obhajit-bronz-to-by-byl-alibismus-chceme-vic-zni-z-hradce/5025066
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/360533-koukal-presunu-do-hradce-nelituji-tym-ma-na-titul/
http://hokej.cz/bednar-chtel-bych-jeste-jednou-zvednout-pohar-a-potichu-odejit/5025083


ROZPOČET PŘES 100 MILIONŮ MÁ POMOCI PŘEKONAT BRONZ 

6. 9. 2017, Hradecký deník – Devět posil, některé exkluzivní, má zajistit Hradci historický úspěch 

v extralize.  

HRADEC CHCE ZAÚTOČIT NA TITUL. DOSÁHNOU VÝCHODOČEŠI NA VYSNĚNÉ FINÁLE?  

7. 9. 2017, ČT Sport – Hradec Králové v uplynulé sezoně dosáhl na bronz a o nejvyšší příčky chce v 

nové sezoně bojovat znovu. Jeho ambice jsou tentokrát dokonce ještě vyšší. Zatímco realizační tým 

zůstal na východě Čech beze změn, kádr opustilo jedenáct hráčů. Do týmu vedeného koučem 

Václavem Sýkorou zamířilo devět nových posil, které by měly východočeskému klubu pomoci v 

ataku na titul. Nejvýraznější posilou je pardubický odchovanec Petr Koukal, který zamířil zpět do 

extraligy z KHL.  

HRADECKÝ KOUČ SÝKORA: NÁROKY NA VÝSLEDKY BUDOU VYŠŠÍ A HRÁČI TO VĚDÍ 

8. 9. 2017, iDNES.cz – Hokejový kouč Václav Sýkora ve své trenérské kariéře podobnou situaci už 

několikrát zažil a úspěšně ustál. Pokud se mu to podaří i letos v hradeckém Mountfieldu, mohl by si 

do svého bohatého hokejového životopisu připsat další výrazný úspěch.  

ŠÉFOVO ODCHÁZENÍ: JEŠTĚ JEDNOU ZVEDNOUT POHÁR 

8. 9. 2017, Hradecký deník – Hokejová extraliga: Jaroslav Bednář vstoupí do poslední sezony. Chce 

zažít hradecký triumf.  

JÁGRA NE, MÁME BEDNÁŘE, ŘÍKÁ ŠÉF HRADCE. CO SI MYSLÍ O LIZE MISTRŮ?  

8. 9. 2017, iSport.cz – Je nejviditelnější, nejhlasitější figurou hradeckého klubu. Nejde jen o to, že 

zastává roli prezidenta. Hřmotný hlas Miroslava Schöna kabina dobře zná. I proto se tým snaží počet 

zpackaných partií stlačit na minimum, šéfovy námitky totiž mají říz. Také se však za mužstvo umí 

postavit jako málokdo, což hráči oceňují. Tvrdě se vymezuje vůči chybujícím sudím, za což inkasuje 

pokuty od disciplinárky. „Následky si ponesu dál,“ dává spoluvlastník Mountfieldu HK najevo, že 

neuhne.  

KOUKAL HŘÍMÁ NAD MIZERNÝM LEDEM. NESKUTEČNÉ, NECHÁPE POSILA HRADCE 

9. 9. 2017, iSport.cz – Po pěti letech strávených v KHL se odhodlal k návratu domů. O kousek dál, 

než obvykle. Petr Koukal poděkoval za nabídku Pardubic a přistál v Hradci Králové. S ním světový 

šampion z roku 2010 absolvoval marnou vyjížďku do Liberce, kde Mountfield v pátečním prvním kole 

nestačil a padl 0:3. Útočníkovo největší překvapení? Stav hrací plochy. A nejde jen o Liberec.  

HRADEC JE NA DNĚ! MUSÍME SE CHYTNOUT ZA RYPÁK, SOPTÍ BEDNÁŘ 

11. 9. 2017, Hokej.cz – Chceme víc, s takovým mottem vstupovali hradečtí hokejisté do sezony. Ale 

určitě nemysleli víc porážek a bezkrevných výkonů, jaký předvedli doma proti Kometě. Po prvních 

dvou kolech je Mountfield bez bodu na posledním místě tabulky!  

 

 

https://hradecky.denik.cz/hokej_region/rozpocet-pres-100-milionu-ma-pomoci-prekonat-bronz-20170906.html
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/extraliga/360572-hradec-chce-zautocit-na-titul-dosahnou-vychodocesi-na-vysnene-finale/
https://hokej.idnes.cz/hradec-hokej-vaclav-sykora-rozhovor-d7z-/hokej.aspx?c=A170908_350582_hokej_tof
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/sefovo-odchazeni-jeste-jednou-zvednout-pohar-20170908.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/312682/jagra-ne-mame-bednare-rika-sef-hradce-co-si-mysli-o-lize-mistru.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/312769/koukal-hrima-nad-mizernym-ledem-neskutecne-nechape-posila-hradce.html
http://hokej.cz/hradec-je-na-dne-musime-se-chytnout-za-rypak-sopti-bednar/5025158


KÖHLER PO DRUHÉ PORÁŽCE: CO NÁM ZBÝVÁ? NEZTRÁCET DALŠÍ BODY 

11. 9. 2017, iSport.cz – Hradec dostal lekci. Už druhou. Na začátku extraligy se potkal s oběma 

finalisty a skončil s nepořízenou. Po porážce v Liberci si ho podala Kometa. U něj doma vyhrála 4:2. 

Výsledek to neříká tak úplně jasně, ale Mountfield byl výhře daleko na světelné roky. „Mít nulu po 

dvou zápasech, není vůbec dobré, to si nemaluje žádný mančaft. Ale co nám zbývá? Zkrátka 

zapomenout a už ty body neztrácet,“ říká útočník Bedřich Köhler.  

DUO LÍDRŮ SE ROZPADLO, KOUČ BUDE HLEDAT JINÉ SPOJENÍ 

12. 9. 2017, Hradecký deník – Zdálo se, že to bude ideální kooperace, která bude držet hradecký 

tým. Dva matadoři, šéfové mužstva, excelentní hokejisté. Jenže v prvních dvou kolech extraligy se 

ukázalo, že duo Petr Koukal - Jaroslav Bednář spolu nefunguje.  

KDYŽ PENÍZE NEJSOU VŠE. PROČ JE BOHATÝ TÝM PLNÝ POSIL BEZ BODU?  

14. 9. 2017, iDNES.cz – Jsou odehraná teprve tři kola a nemusí to vůbec nic znamenat. Přesto jsou 

to dva extrémy. Na jedné straně Chomutov, který měl v létě obrovské finanční problémy, na té 

druhé bohatý Hradec Králové s nejvyššími ambicemi. Výsledek? První jsou bez ztráty bodu v čele 

extraligy, druzí, ač nakoupili řadu hvězd a soupisku plní hromada zkušených hráčů, jsou stále bez 

bodu a na chvostu tabulky. 

TŘI PROHRY? STANE SE, DŮLEŽITÉ JE NASTARTOVAT SE, VÍ HRADECKÝ ČERVENÝ 

14. 9. 2017, iDNES.cz – Ač útočník hradeckých hokejistů Rudolf Červený svůj letošní extraligový 

střelecký účet v Litvínově nezvýšil, je v týmových statistikách po třech kolech s jedinou vstřelenou 

brankou na děleném 1. místě.   

OD SOUPEŘE PŘIŠEL TVRDÝ SOUD: HRADEC NEPŘEDVEDL NIC 

14. 9. 2017, Hradecký deník – „Statistika nuda je,“ zpívá se ve slavné písničce. „Má však cenné 

údaje,“ pokračuje známý text. Čísla vypovídají také o tragickém vstupu hradeckých hokejistů do 

extraligové sezony.  

POZNÁMKA PAVLA KRÁLE: VÝCHODISKEM JE DŘINA 

14. 9. 2017, Hradecký deník – Hokejová extraliga po 3. kole - postřehy a analýzy.  

POMŮŽE NULOVÉMU HRADCI POHOVOR S BEDNÁŘEM? BYL DŮRAZNÝ, ŘEKL ŠÉF KLUBU 

14. 9. 2017, iSport.cz – V Hradci Králové stoupá napětí. Tamní extraligový tým čeká extrémně důležitý 

program 4. a 5. kola. Po překvapivě marném, neziskovém počínání s Libercem (0:3), Kometou (2:4) 

a Litvínovem (0:3) nesmí přijít další nuly. Přitom na východ Čech si to mašírují rozjařená Plzeň (pátek) 

a našlápnutý Třinec (neděle). Víkend pravdy, jak vyšitý… „Stále jsem trpělivý, má trpělivost však není 

bezedná,“ pravil pro iSport.cz klubový prezident Miroslav Schön.  

 

 

https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/312964/kohler-po-druhe-porazce-co-nam-zbyva-neztracet-dalsi-body.html
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/duo-lidru-se-rozpadlo-kouc-bude-hledat-jine-spojeni-20170912.html
https://hokej.idnes.cz/hokej-extraliga-hradec-kralove-problemy-start-extraligy-pem-/hokej.aspx?c=A170913_191456_hokej_tof
https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-rudolf-cerveny-dkn-/hokej.aspx?c=A170914_085417_hokej_rou
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/od-soupere-prisel-tvrdy-soud-hradec-nepredvedl-nic-20170914.html
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/poznamka-pavla-krale-vychodiskem-je-drina-20170914.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/313278/pomuze-nulovemu-hradci-pohovor-s-bednarem-byl-durazny-rekl-sef-klubu.html


TRÁPENÍ HRADCE? MĚLI JSME ŠPATNĚ NASTAVENÉ HLAVY, ŘÍKÁ TRENÉR SÝKORA 

15. 9. 2017, iSport.cz – Třikrát nula je nula. Hradec nezískal po třech zápasech do extraligové tabulky 

jediný bod a před sebou má náročný víkend, nejdřív Plzeň, pak Třinec. Další ztráty? Radši nemyslet. 

Trenér Václav Sýkora tímhle směrem odmítá uvažovat: „Propadat panice by bylo úplně to nejhorší, 

co by se mohlo stát, my musíme pracovat. Ale samozřejmě, úplně čistou hlavu tady teď nemá asi 

nikdo.“  

KOUKALOVI SPADL KÁMEN ZE SRDCE: TAKHLE BY TO MĚLO VYPADAT!  

16. 9. 2017, Hokej.cz – Vsadit klidně i na ošklivý hokej, odpíchnout se od maličkostí, ale hlavně fárat. 

Mountfield věděl, že jedině tak se může dostat z krize, která ho zastihla v prvních kolech. A právě 

díky tomu v prodloužení zlomil skvěle našlápnutou Plzeň. „Doufám, že to už trochu zklidníme,“ 

oddechuje Petr Koukal, jenž se za Hradec trefil v extralize poprvé.  

KUKUMBERG ZAVINIL GÓL, PAK CHYBU NAPRAVIL: NESMÍME SE PŘESTAT RVÁT 

16. 9. 2017, iSport.cz – Stáhnout černá sukna z oken. Hradec bral první výhru v sezoně, když porazil 

Plzeň 4:3 po prodloužení. V tabulce už netrůní s nulou. „Všichni jsme moc dobře věděli, o co nám 

jde. Byl to pro nás klíčový zápas, žádné velké zaváhání jsme si už nemohli dovolit. Dva body jsou 

z hlediska psychiky hrozně důležité,“ oddechl si útočník Roman Kukumberg. Jeho gól 3 sekundy 

před koncem druhé třetiny na 2:2 odpálil nejlepší výkon jeho týmu od startu ročníku.  

ČEPICE NA LED, DRUHÝ HATTRICK! NĚJAKOU SI SCHOVÁM, HLÁSÍ KÖHLER 

18. 9. 2017, Hokej.cz – Z nejhoršího jsme venku, cítí teď hradečtí hokejisté. Po třech zápasech je tížila 

nula na bodovém kontě, o víkendu ale dvakrát vyhráli a už se jim dýchá o něco líp. Především tedy 

díky Bedřichu Köhlerovi. Bitvu s Třincem otočil úplně sám, Mountfield spasil čistým hattrickem!  

KONEČNĚ BODY! ODDECHL SI HRADECKÝ KOUKAL PO VÝHŘE NAD PLZNÍ 

18. 9. 207, iDNES.cz – Konečně dal za Hradec v hokejové extralize gól. A několik minut se svými 

spoluhráči živil naději, že bude hlavně vítězný, Mountfield v té chvíli nad Plzní vedl 3:2. Jenomže na 

to, aby Petr Koukal mohl slavit první výhru, si musel počkat až do prodloužení.  

BÍDA HRADECKÝCH ZAČÁTKŮ. V PĚTI PRVNÍCH TŘETINÁCH ANI JEDNA TREFA 

19. 9. 2017, iDNES.cz – Jaké to je, když dáte v zápase gól jako první a soupeř pak musí dohánět váš 

náskok? Tuto otázku hradeckým hokejistům v této sezoně zatím nepokládejte, je zbytečná. V pěti 

zápasech, které zatím odehráli, totiž vždy šel do vedení soupeř.  

ÚTOČNÍCI KÖHLER A MARCINKO DOSTALI POKUTY ZA NAFILMOVANÉ PÁDY 

19. 9. 2017, iDNES.cz – Hokejoví útočníci Bedřich Köhler z Hradce Králové a Tomáš Marcinko z Třince 

dostali od disciplinární komise extraligy pokutu za nesportovní chování v nedělním vzájemném 

duelu 5. kola extraligy. Za nafilmované pády oba zaplatí pokutu ve výši deseti procent základního 

měsíčního platu.  

 

https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/313326/trapeni-hradce-meli-jsme-spatne-nastavene-hlavy-rika-trener-sykora.html
http://hokej.cz/koukalovi-spadl-kamen-ze-srdce-takhle-by-to-melo-vypadat/5025265
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/313444/kukumberg-zavinil-gol-pak-chybu-napravil-nesmime-se-prestat-rvat.html
http://hokej.cz/cepice-na-led-druhy-hattrick-nejakou-si-schovam-hlasi-kohler/5025305
https://hokej.idnes.cz/ohlas-hokej-hradec-trinec-petr-koukal-dwz-/hokej.aspx?c=A170918_352602_hokej_tof
https://hokej.idnes.cz/hradec-hokej-prvni-tretiny-ddd-/hokej.aspx?c=A170919_352841_hokej_tof
https://hokej.idnes.cz/bedrich-kohler-tomas-marcinko-tzresty-simulovani-fsp-/hokej.aspx?c=A170919_151925_hokej_rou


VOPELKA PO PŘERUŠENÍ HRADECKÉ SÉRIE: SRÁŽEJÍ NÁS ŠPATNÉ ZAČÁTKY 

25. 9. 2017, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu přerušili sérii tří vítězných zápasů, v 7. kole 

extraligy totiž na svém ledě podlehli 2:3 pražské Spartě.  

BEDNÁŘ O KRIZI HRADCE: OZVU SE, KDYŽ SE NĚKDO FLÁKÁ. OJEBÁVÁ TÍM I DALŠÍ 

25. 9. 2017, iSport.cz – Jeden krok dopředu, dva zpátky. Hradecký hokej se zacyklil ve vlnách 

podivně proměnlivých výkonů. Po nedělní porážce 2:3 se Spartou se do kabiny vrátil těžký vzduch. 

„Alibismus,“ padalo až nebezpečně často z úst Jaroslava Bednáře. Měl na mysli projev svého 

týmu. „Jestli si tady půlka mužstva myslí, že jsou hotovými hráči do zahraničí, opak je pravdou,“ 

krabatil čelo.  

NAŠTVANÝ BRANKÁŘ SEDLÁČEK PO PROHŘE SE SPARTOU: ZÁPAS JSME JÍ DAROVALI 

25. 9. 2017, iSport.cz – Po třech výhrách si hradecký brankář Jakub Sedláček mohl ukroutit hlavu. 

Tolik brutálních chyb! Mountfield svému gólmanovi podle počtu přečíslení proti Spartě evidentně 

hodně věřil. Jeho zkušební kontrakt se chýlí ke konci, zraněná jednička Patrik Rybár, kterého přišel 

zastoupit, už zamířil na lavičku. „Podepsal jsem do října, uvidíme, co bude pak, jestli nějaká nabídka 

přijde, nebo ne,“ neláme si aktuálně hlavu s tím, co bude dál. Vytáčela ho porážka 2:3. Té byl plný.  

BRIGÁDA POKRAČUJE, SEDLÁČEK VYTVOŘÍ SILNÉ DUO S RYBÁREM I V ŘÍJNU 

26. 9. 2017, Hradecký deník – Když kouč hradeckých hokejistů Václav Sýkora dostane otázku, zda 

by chtěl mít v týmu nastálo silnou brankářskou dvojici Patrik Rybár - Jakub Sedláček, vždy se usměje 

a odpoví: „To by bylo ideální řešení, ale nezáleží to jen na mně…“ Teď má jistotu, minimálně ještě 

v říjnu Sedláček v klubu zůstane.  

HOKEJOVÝ HRADEC SE UKÁŽE VE ZLÍNĚ. PŘIŠEL UŽ RYBÁRŮV ČAS?  

29. 9. 2017, iDNES.cz – V nedělním extraligovém duelu se Spartou už seděl brankář Patrik Rybár na 

střídačce. Poprvé od svého zranění. V pondělí svým výkonem výrazně pomohl k výhře prvoligových 

Litoměřic v Třebíči. A v pátek ve Zlíně?  

HRADEC DUMÁ, JAK DÁT PRVNÍ GÓL ZÁPASU 

29. 9. 2017, Hradecký deník – V minulém zápase už udělali první krok. Tedy spíš krůček. V pátek 

budou chtít otřesnou bilanci začátků zápasů v nové sezoně hokejové extraligy změnit.  
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