
 
 

HRADECKÝ ŠÉF KMONÍČEK: ASI BUDEME MUSET SÁHNOUT K TREJDŮM 

1. 10. 2017, Hokej.cz – Žádné hráčské ani trenérské zemětřesení ještě letošní Tipsport extraliga 

nenabídla, ale to je vždy jen otázkou času. Daleko k němu zjevně nemá hradecký Mountfield. Jeho 

našlapaný tým se nemůže rozjet, zatím zůstalo jen u velkých slov bez odpovídajících výkonů a 

výsledků.  

ČERVENÝ ZAVRŠIL OBRAT MOUNTFIELDU. DÍKY BOHU ZA RYBKU, CHVÁLIL BRANKÁŘE 

1. 10. 2017, iSport.cz – Nebyl to přesvědčivý výkon. Na druhou stranu, Hradec má všechny body, 

což je pro něj v tuhle chvíli klíčové. „Vůbec se nám nedaří, to je asi vidět. Ale ve třetí třetině jsme do 

toho dali maximum a podařilo se nám výsledek otočit,“ vykládal po výhře nad Mladou Boleslaví 2:1 

útočník Mountfieldu Rudolf Červený. Jeho přesilovková trefa z 57. minuty znamenala pro Hradec 

dávku euforie.  

JAKO FOTBALOVÁ SPARTA. NEDAŘÍ SE NÁM, SNAD SE ODRAZÍME, DOUFÁ ČERVENÝ 

2. 10. 2017, Hokej.cz – Pokud jim chybělo sebevědomí, pak by je měl takový obrat nakopnout víc 

než cokoli jiného. Hokejisté Mountfieldu v zápase s Mladou Boleslaví prohlubovali svou krizi, postupně 

šli dolů a dolů a z tribun se ozývalo „My chceme Hradec!“ Ale když chyběla hokejovost, nakonec 

zafungovala aspoň bojovnost a Východočeši na poslední chvíli skóre otočili.  

KONEČNĚ PRVNÍ GÓL. HRADEČTÍ HOKEJISTÉ NEMUSELI DOTAHOVAT STAV 0:1 

2. 10. 2017, iDNES.cz – Až do 8. kola čekali hokejisté hradeckého Mountfieldu na extraligový zápas, 

v němž v této sezoně vstřelí gól jako první! Dočkali se ve Zlíně, ale k jejich smůle jim to na vítězství 

nestačilo. „Dali jsme jen jeden gól a na ten se nemůže vyhrávat,“ posteskl si jeho autor Rudolf 

Červený.  

RYBÁR PO NÁVRATU DO BRANKY: NEDAŘÍ SE, BOJOVNOSTÍ SE TO ALE OTOČÍ 

3. 10. 2017, iDNES.cz – Do hradecké branky se po dlouhé pauze zaviněné zraněným kotníkem vrátil 

Patrik Rybár a vypadá to, že stejně jako loni ve výborné formě. Za hokejový Hradec odchytal dvě 

utkání, ve kterých inkasoval pouze dvě branky.  

HROZBA ZMĚN ZABRALA, PŘESTO KAŽDÝ VIDÍ: HRADEC NEHRAJE DOBŘE 

3. 10. 2017, Hradecký deník – Ve třetí třetině zariskovali a zlomili soupeře. Pobrali tři body, ale i sami 

hradečtí hokejisté vědí, že v extralize, ač jsou považováni za jednoho z jejích favoritů, balancují na 

ostré hraně.  
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ANGLIČANÉ V CHL SLAVÍ HISTORICKÝ POSTUP, PŘIPOJÍ SE K NIM HRADEC?  

4. 10. 2017, Hokej.cz – Hodně nečekaně se v Lize mistrů vyvíjí hradecká skupina F! V čele je s 

obrovským náskokem anglický Nottingham, jenž si po výhře nad finským Turku zajistil historický 

postup do osmifinále soutěže. Šanci má pořád také poslední Hradec Králové, ten však musí 

zvládnout obě střetnutí se švýcarským Bernem. První z nich je pod Bílou věží na programu už ve 

středu 4. října od 18 hodin. 

MOUNTFIELD PORAZIL ŠVÝCARSKÉHO MISTRA A PŘIBLÍŽIL SE PLAY OFF LIGY MISTRŮ 

4. 10. 2017, Hokej.cz – Hradec Králové doma porazil úřadujícího švýcarského šampióna SC Bern 5:4 

a stále drží naději na účast v osmifinále Ligy mistrů. K postupu do play off bude potřebovat vítězství 

v úterní odvetě.  

ŠIMÁNKOVO PROBUZENÍ ODNESL HVĚZDNÝ BERN: PŘISTOUPILI K TOMU JAKO MY 

5. 10. 2017, Hokej.cz – Tak chtějí postoupit, nebo ne? Kolem účinkování Mountfieldu v Lize mistrů už 

toho bylo napsáno dost, každopádně teď Hradečtí získali jedině plusové body. Porazili totiž Bern, 

švýcarského mistra a jeden z nejlepších týmů v Evropě. Hlavně díky dvěma gólům Jiřího Šimánka, 

který letos extraligové štěstí zatím hledá marně.  

MOUNTFIELD POSILUJE. NA HOSTOVÁNÍ PŘICHÁZÍ LÁTAL Z MLADÉ BOLESLAVI 

5. 10. 2017, iSport.cz – Útočník Martin Látal míří na hostování z Mladé Boleslavi do Hradce Králové. 

Mountfield získal devětadvacetiletého hráče zatím do 10.ledna, pokud s ním budou na východě 

Čech spokojeni, může zde odchovanec Kladna působit až do konce sezony.  

9+11 PROTI CHOMUTOVU? VŮBEC NEVÍM, ASI HODNĚ SOLÍM, SMĚJE SE BEDNÁŘ 

6. 10. 2017, iSport.cz – Petr Koukal před ním smeknul. Doslova. Ve 45. minutě ho pobídl Jaroslav 

Bednář nádhernou křižnou přihrávkou a útočník Mountfieldu pohotovým štouchancem poslal puk 

potřetí za záda chomutovského Jána Laca. Byla z toho nakonec vítězná trefa, protože hradecký 

tým vyhrál 3:2. A Bednář díky dvěma asistencím potvrdil pověst největšího likvidátora Pirátů. Proti 

nim se mu daří náramně, ve vzájemných zápasech už si připsal prý 20 bodů. jen o tom dosud 

nevěděl.  

NAŠE HRA UŽ VYPADÁ LÉPE, KVITOVAL KOUKAL VÝHRU HRADCE 

6. 10. 2017, Sport.cz – Hokejisté Hradce Králové si v desátém kole extraligy odvezli tři body z 

Chomutova, když o vítězství 3:2 rozhodli ve třetí třetině. A hráči Mountfieldu zároveň naznačili, že se 

po rozpačitém začátku sezóny přece jen zlepšují. Momentálně jsou na šestém místě tabulky. 

TŘI GÓLY V CHOMUTOVĚ JSOU ZLATÉ, ALE POŘÁD TO NENÍ ONO, VÍ BEDNÁŘ 

7. 10. 2017, Hokej.cz – Hradec Králové před sezonou avizoval vysoké cíle se zlepšením loňského 

bronzu. Tomu však neodpovídal start v lize, jelikož první tři utkání Východočeši prohráli a až poté 

začali sbírat body. V desátém kole Tipsport extraligy si Mountfield připsal cenný skalp 

chomutovských Pirátů, které porazil 3:2, k čemuž dvěma asistencemi přispěl kapitán Jaroslav 

Bednář.  
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HRADEC TLESKAL DEJOVI. PĚKNÉ GESTO, NECHAL TADY VŠECHNO, ŘÍKÁ KÖHLER 

9. 10. 2017, Hokej.cz – Šest výher z posledních osmi zápasů a šesté místo. Mountfieldu už se na 

extraligovou tabulku dívá o dost lépe, proti Vítkovicím zapsal dokonce první čisté konto sezony. 

„Podle mě jsme odehráli nejlepší zápas,“ říká Bedřich Köhler, který při vítězství 2:0 zapsal gól a 

asistenci.  

POMOHLO NÁM, ŽE JSME PŘEŽILI OSLABENÍ, MÍNÍ HRADECKÝ HYNEK 

9. 10. 2017, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu za sebou mají nejúspěšnější týden této 

sezony. Po středeční výhře 5:4 v Lize mistrů totiž v jeho závěru dvakrát vyhráli i v extralize. Vítkovice 

v neděli porazili 2:0.  

FANOUŠCI HRADCE VYTÁHLI PEPRNOU ODMĚNU. JÁ TO NEVIDĚL, SMÁL SE KÖHLER 

9. 10. 2017, iSport.cz – Hradecký kotel zkusil motivovat své hráče po svém. Když hráli naposledy 

doma s Plzní, vytáhli obří choreo s blondýnou ve spodním prádle a vzkazem: „Vyhrajte a uvidíme, 

co ukáže příště.“ Tenkrát to klaplo, Mountfield uspěl a proti Vítkovicím přišla slíbená odplata. „Já ale 

tenkrát vůbec nevěděl, že v hledišti něco takového bylo,“ smál se útočník Bedřich Köhler, který 

pomohl teď srazit Vítkovice při výhře 2:0 gólem a nahrávkou.  

HRADEC VYRAZIL PRO POSTUP V LIZE MISTRŮ BEZ MNOHA ZKUŠENÝCH HOKEJISTŮ 

10. 10. 2017, iDNES.cz – Ve hře je postup do vyřazovací části soutěže. Navíc ho hokejový Mountfield 

má ve svých rukách, i jen dvoubodová výhra ho do play-off posune. Avšak večer ve švýcarském 

Bernu, kde hradecký tým sehraje poslední zápas základní skupiny Ligy mistrů, mu bude řada opor 

chybět. Především těch nejzkušenějších.  

HRADECKÝ KÖHLER O ZLEPŠENÍ: KDYŽ SE VYHRÁVÁ, ČLOVĚK SI ZAČNE VĚŘIT 

10. 10. 2017, iDNES.cz – Svými šesti vstřelenými góly je Bedřich Köhler střeleckým tahounem 

hradeckého Mountfieldu v cestě na ligové příčky, na kterých chce být. Svoji formu potvrdil i v 

zápase s Vítkovicemi, k brance v něm přidal i asistenci.  

STOIK RYBÁR JE ZPĚT: (SKORO) NEPŘEKONATELNÝ 

10. 10. 2017, Hradecký deník – Ano, jsou za ním jen čtyři zápasy. Jenže statistiky hradeckého 

gólmana Patrika Rybára po návratu po zranění jsou naprosto ohromující. I jeho zásluhou hokejisté 

Mountfieldu vyhráli třikrát v řadě a stoupají tabulkou extraligy.  

POTŘETÍ ROZPÁRANÝ BISHOP? ASI NOSÍ MASKU MOC UTAŽENOU, PŘEMÍTÁ SEDLÁČEK 

11. 10. 2017, iDNES.cz – Když na videu sledoval, jak americký gólman Ben Bishop dostal pukem do 

masky a následně se s krvavým šrámem sesunul na ledovou plochu, zatrnulo mu. Možná si vybavil 

nepříjemné vzpomínky. I Jakub Sedláček, momentálně brankář Hradce Králové, před časem zažil 

podobný moment. Proč v hokeji ke krvavým nehodám i přes kvalitní masky stále dochází?  
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LIGU MISTRŮ ČEKÁ DLOUHÁ CESTA, MYSLÍ SI HRADECKÝ ÚTOČNÍK ČERVENÝ 

12. 10. 2017, iDNES.cz – Se svými vesměs mladšími spoluhráči si užili atmosféru zápasu, na který přišlo 

hodně přes 13 000 diváků, což byl zvlášť pro mladé hokejisty zážitek, se kterým se v kariéře mockrát 

nepotkali. Nezalekli se jí, přesto postup do vyřazovací části Ligy mistrů domů do Hradce Králové 

nepřivezli. V Bernu, kde se v hale nejnavštěvovanějšího hokejového týmu Evropy tolik lidí sešlo, 

Mountfield 2:5 prohrál.  

JARŮŠEK SE KONEČNĚ TREFIL. AŤ JE PÁTEK TŘINÁCTÉHO ČASTĚJI, SMĚJE SE 

14. 10. 2017, Hokej.cz – Hokejistům Jihlavy se před vlastními fanoušky daří. V posledních třech 

zápasech na Horáckém zimním stadionu neztratili ani jeden bod. Na tuto potěšující bilanci chtěli 

navázat i v duelu s Hradcem Králové. Domácí dlouho udržovali plamínek naděje, nakonec ale 

nevstřelili ani gól a prohráli 0:2.  

CÍL HRADCE PŘED DERBY S PARDUBICEMI? NAVÁZAT NA MINULOU SEZONU 

15. 10. 2017, iDNES.cz – Hokejisty hradeckého Mountfieldu v neděli čeká v tomto extraligovém 

ročníku první derby s Pardubicemi. Pokusí se v něm navázat na svoji úspěšnou bilanci z minulé 

sezony.  

EMOCE? „URČITĚ BUDOU,“ VÍ KOUKAL 

15. 10. 2017, Hradecký deník – Jeho letní příchod do Hradce vzbudil emoce v pardubickém táboře. 

Fanoušci Dynama mu měli za zlé, že po návratu z Ruska nezvolil návrat do červenobílých barev, ale 

kývl sousednímu Mountfieldu.  

BEDNÁŘ VELEL DEMOLICI PARDUBIC. RYBÁR ZAMKNUL HRADECKOU BRANKU A ZAHODIL KLÍČ 

15. 10. 2017, Sport.cz – Byla to hra kočky s myší. Hokejisté hradeckého Mountfieldu nadělili Pardubicím 

šestigólový debakl a připsali si nad extraligovým rivalem ze sousedního města už šestou výhru za 

sebou.  

SEDMISTOVKU OSLAVIL JÍZDOU V DERBY. UTEKLO TO RYCHLE, SMĚJE SE BEDNÁŘ 

16. 10. 2017, Hokej.cz – Marné jsou snahy Pardubic, východním Čechám dál vládne jejich severní 

rival. Mountfield vyhrál ve vzájemných zápasech už pošesté v řadě, navrch suverénním výsledkem 

6:0. Zodpovědnost na sebe vzal Jaroslav Bednář – ve svém 700. extraligovém utkání dal dva góly a 

přidal nahrávku.  

RYBÁR ÚTOČÍ NA ČELO HISTORICKÝCH TABULEK, DŮLEŽITĚJŠÍ JSOU PRO NĚJ ALE VÍTĚZSTVÍ 

16. 10. 2017, ČT Sport – Východočeské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, které skončilo 

jednoznačným výsledkem 6:0, mělo dvě hvězdy. V hradecké ofenzivě řádil matador Jaroslav 

Bednář, který si zpříjemnil 700. extraligový zápas dvěma góly a asistencí. V brance se zase činil jeho 

spoluhráč Patrik Rybár. Slovenský fantom s maskou si připsal třetí čisté konto za sebou a v dalším 

utkání proti Liberci může pomýšlet na zápis do historických tabulek. Kromě série v neprůstřelnosti ho 

ale více těší fakt, že se Hradci daří, a spíše než osobní rekord chce natáhnout vítěznou sérii mužstva.  
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HOKEJ V ČÍSLECH: RYBÁR (ASI) NEHRAJE NA GÓLY. CO MU POMÁHÁ V NEPRŮSTŘELNOSTI 

17. 10. 2017, Hokej.cz – Tenhle díl naší statistické rubriky by se měl jmenovat spíš „hokej v čísle“. 

Jedná se totiž o jediné: o nulu. Hradecký brankář Patrik Rybár si z ní dělá své poznávací znamení. 

Rozhodl se zřejmě, že góly už jednoduše pouštět nebude… Pojďte na jeho skvostnou sérii bez 

inkasování mrknout z více pohledů.  

BEDNÁŘ: CHYBY SE DAJÍ NAJÍT VŽDYCKY, ALE POZITIVA UŽ PŘEVAŽUJÍ 

17. 10. 2017, iDNES.cz – Útočník Jaroslav Bednář ještě před třemi týdny těžce přijímal výkony, jakými 

se hokejisté Hradce Králové prezentují.  

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA: HRADEC JE JINÁ LIGA 

17. 10. 2017, Hradecký deník – Je to provokativní názor, jenže podložený. Vždyť i pardubický kouč 

Miloš Holaň po nedělní tryzně svého týmu v Hradci přiznal: „Soupeř vyhrál zaslouženě, byl 

jednoznačně lepší.“  

245 MINUT BEZ GÓLU! PECKA, ALE JE TO I ŠTĚSTÍ, HLÁSÍ ČARODĚJ RYBÁR 

18. 10. 2017, Hokej.cz – Dřív uměl Mountfield vyhrávat na dva góly, pak přišly ofenzivní časy. Ale 

teď? Teď je zase zpátky pevná obrana, v čele s „panem nulou“. Patrik Rybár sahal proti Liberci po 

čtvrtém čistém kontu v řadě, to mu nakonec zmařil Tyler Redenbach. S 245 minutami a 27 

sekundami bez inkasování se i tak dostal na druhé místo historických tabulek.  

RYBÁROVI REKORD UTEKL, ALE HRADCI NE 

19. 10. 2017, Hradecký deník – Patriku Rybárovi, opoře v masce, rekord v délce neprůstřelnosti unikl, 

ale hokejový Hradec ho (především) jeho zásluhou má.  

JÍZDA VEDENÁ DUEM RYBÁR - BEDNÁŘ POKRAČUJE 

20. 10. 2017, Hradecký deník – První byl zase skvělý, Brno deptal klidnými zákroky. Druhý přispěl 

k výhře klasicky - gólem a nahrávkou. Brankář Patrik Rybár a kapitán Jaroslav Bednář se obsadili do 

hlavních rolí při sedmém vítězství hokejového Hradce v řadě.  

BEDNÁŘ NEDAL TRESTNÉ STŘÍLENÍ, ALE ROZHODL V PŘESILOVCE. VZAL JSEM TO NA SEBE, VĚŘIL JSEM 

SI, ŘEKL 

20. 10. 2017, Sport.cz – Hokejisté Mountfieldu dokázali poprvé od přestěhování z Českých Budějovic 

do Hradce Králové uspět v základní části extraligy na brněnském kluzišti a vítěznou šňůru zápasů v 

řadě protáhli na sedm. Na čtvrtém místě tabulky se dotáhli na druhou Kometu i třetí Třinec a pouze 

jediný bod je dělí od vedoucí Plzně.  
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VINCOUR TREFIL RYBÁRA A STRHLA SE MELA. BÁL JSEM SE O SEBE, ŘEKL BRANKÁŘ 

21. 10. 2017, iSport.cz – Ne jenom tvrdým střelám, ale taky jednomu pořádně ostrému nárazu musel 

čelit hradecký brankář Patrik Rybár při zápase Kometa-Mountfield (1:2) v Brně. Tři minuty před 

koncem do něho důrazně najel domácí útočník Tomáš Vincour, což vyvolalo hromadnou potyčku, 

oceněnou tresty na obou stranách. Včetně deseti minut osobního trestu pro Rybára, protože ani on 

neudržel nervy na uzdě. Závěr byl zkrátka hodně vyhrocený.  

HRADECKÝ GRAŇÁK VĚDĚL: NÁSKOK 3:0 ZKRESLOVAL DĚNÍ NA LEDĚ. NEODRÁŽEL REALITU 

22. 10. 2017, iSport.cz – Velká série je u konce. Hradec padl po sedmi výhrách v řadě doma 

s Litvínovem po nájezdech 4:5, byť měl v půlce utkání luxusní tříbrankový náskok. „Je potřeba si 

přiznat, že ani za stavu 3:0 jsme ale nehráli dobrý hokej a musíme děkovat Patriku Rybárovi, že toho 

dost pochytal. Stav zkresloval dění na ledě, neodrážel úplně realitu a pak se to bohužel potvrdilo,“ 

upřímně vyprávěl obránce Dominik Graňák.  

3:0 A HRADECKÝ KOLAPS. ŠPATNÝ VÝKON OD ZAČÁTKU, BĚDUJE DRAGOUN 

23. 10. 2017, Hokej.cz – Takhle poslední tým tabulky nehraje, uznale vzkázali fanoušci Mountfieldu 

těm litvínovským po nervydrásajícím nedělním večeru. Verva na ledě dalšího favorita prohrávala o 

tři góly, přesto nakonec slavila vítězství! Mohlo být už v šedesáti minutách, ale i dva body mají cenu 

zlata – pro Severočechy jsou letos vůbec prvními z venkovních kluzišť.  

KONEC SÉRIE? SPÍŠ MRZÍ PORÁŽKA, TVRDÍ HRADECKÝ OBRÁNCE GRAŇÁK 

24. 10. 2017, iDNES.cz – Přerušení série sedmi extraligových výher nebere hradecký obránce Dominik 

Graňák jako tragédii, porážka od Litvínova hráče štve jako každá jiná.  

KOUKAL CHYBOVAL A MOUNTFIELD V PLZNI PADL. KLUKŮM JSEM SE OMLUVIL, PŘIZNAL 

28. 10. 2017, iSport.cz – Plzeň se naučila vyhrávat i zápasy, ve kterých nepadá moc branek. Proti 

Moutfieldu uhájila těsné vítězství 1:0 i vedení v Tipsport extralize. O výsledku zápasu vedoucího celku 

se čtvrtým Hradcem rozhodla trefa ze 34. minuty, kdy Jaroslav Kracík vystihnul rozehrávku Petra 

Koukala z vlastního pásma a z otočky zavěsil do vikýře. Byl to nakonec jediný gól utkání.  

RYBÁR NÁM DODÁVÁ KLID, TĚŠÍ GRAŇÁKA. NA OLYMPIÁDU MÁ!  

29. 10. 2017, Hokej.cz – Osmnácté kolo nabídlo šlágr v podobě souboje druhého celku se čtvrtým. 

Kdo ale čekal brankově bohatý duel, ten byl na velkém omylu. Hradecký Mountfield přijel do Třince 

s defenzivní taktikou, se kterou nakonec slavil tříbodový úspěch. Hradci se povedlo vynulovat 

třinecké střelce i přesilovky, Patrik Rybár si mohl připsat další čisté konto. „Chytá opravdu spolehlivě,“ 

těší Dominika Graňáka.  

HRADECKÝ RYBÁR OPĚT S NULOU: OD DRUHÉ TŘETINY JSME DOMINOVALI 

30. 10. 2017, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu se v extralize po prohrách s Litvínovem a 

v Plzni znovu vrátili k vítězstvím. Po výborném výkonu vyhráli 3:0 v Třinci.  
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ZMĚNY V BRANKOVIŠTI MOUNTFIELDU: KONČÍ SEDLÁČEK, NA ZKOUŠCE BAROŠ 

31. 10. 2017, Hokej.cz – V kleci Mountfieldu aktuálně jasně vládne Patrik Rybár, který 

Východočechům vydatně pomohl k sérii výher a posunu do horních pater tabulky. Na dalších 

brankářských pozicích nyní dochází ke změnám. Hostování v klubu ukončil Jakub Sedláček (na 

snímku), nástup naopak hlásí Samuel Baroš. Gólman, jenž má i zkušenosti ze slovenské reprezentace, 

přichází do Mountfieldu na dvoutýdenní zkoušku. Klub o tom informuje v tiskové zprávě.  

RYBÁR BOJUJE NA DVOU LINIÍCH 

31. 10. 2017, Hradecký deník – Nejen za čest a úspěch Hradce se rve Slovák Patrik Rybár. Nejlepší 

brankář hokejové extraligy bojuje i svou vlastní malou válku. Jde mu o účast na únorové olympiádě 

v Koreji. Při neúčasti borců ze slovutné NHL rozhodně není bez šancí. 
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