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COURCHAINE PORUŠIL SMLOUVU, DO HRADCE NEPŘIJEL! VELKÉ ZKLAMÁNÍ, ŘÍKÁ KMONÍČEK 

1. 8. 2016, Hokej.cz – Už v předchozích dnech muselo vedení Mountfieldu řešit nečekaný problém, když mu 

agent Adama Courchaina vzkázal, že kanadský útočník nechce v Hradci Králové dál hrát. Courchaine 

nebral telefony, ale čekalo se až do 1. srpna, kdy se měl zapojit do tréninku. Do Hradce nedorazil, a tak je 

víceméně jasné, že v týmu končí! „Takové jednání mi přijde naprosto zbytečné. Nevím, co si o tom mám 

myslet,“ říká generální manažer klubu Aleš Kmoníček. 

KONEC V HRADCI! COURCHAINE SE V PONDĚLÍ NEZAPOJIL DO PŘÍPRAVY 

2. 8. 2016, Hradecký deník – Stávkuje! Kanadský hokejový útočník Adam Courchaine se ve stanovený 

termín nepřipojil k přípravě extraligového Hradce Králové a v klubu podle všeho i přes platnou smlouvu  

končí. Jak Deník informoval jako první, dvaatřicetiletý hráč už dříve prostřednictvím svého zástupce vedení 

Mountfieldu vzkázal, že chce tým opustit, a s jeho představiteli nekomunikuje. 

PROČ COURCHAINE NEPŘIJEL DO HRADCE? PRÝ HO NECHTĚLI A JEDNALI NEKOREKTNĚ 

3. 8. 2016, Hokej.cz – Už dřív kanadský útočník Adam Courchaine jasně vzkázal přes svého agenta, že na 

východě Čech dál působit nechce. Navzdory platné dvouleté smlouvě. Generální manažer Aleš Kmoníček 

přesto věřil, že se Courchaine 1. srpna připojí k týmu. Mýlil se, rodák z Winnipegu pod Bílou věž nepřijel a 

hradeckého bosse tím nepotěšil. "Takové jednání mi přijde naprosto zbytečné, je to pro mě velké zklamání," 

přiznal Kmoníček v nedávném rozhovoru pro hokej.cz. 

HRADEC SE COURCHAINOVI MSTÍT NEHODLÁ. NEBUDEME DĚLAT NASCHVÁLY, TVRDÍ GM 

3. 8. 2016, iSport – Nebudou mu dělat naschvály, tvrdí v Hradci Králové, případ Adama Courchaina prý 

dospěje k rozumnému rozchodu, extraligová smlouva se rozpustí a kanadský útočník bude hrát na jiné štaci. 

STARTUJE HOKEJOVÝ SVÁTEK - MOUNTFIELD CUP! 

4. 8. 2016, Hradecký deník – V hradecké Fortuna aréně se od pátku do neděle představí dva špičkové týmy 

z KHL, domácí Hradec Králové a jejich rival z Pardubic. 

K TURNAJI: TÉMĚŘ METROVÝ POHÁR PRO VÍTĚZE 

5. 8. 2016, Hradecký deník – Nový hokejový podnik = zbrusu nový pohár pro vítěze. 

VÝCHODNÍ ČECHY VERSUS ELITA KHL. V HRADCI STARTUJE NABITÝ MOUNTFIELD CUP 

5. 8. 2016, Hokej.cz – České stadiony si letos ke své přípravě vybrala celkem osmička klubů Kontinentální 

ligy. Po fanoušcích na Spartě, v Chomutově či Brně si teď hokejovou podívanou užijí na východě Čech. A že 

se bude na co dívat! Hradec Králové totiž od pátku do neděle hostí silně obsazený Mountfield Cup, na 

kterém se kromě domácího mužstva a jeho odvěkého rivala z Pardubic představí dva z nejslavnějších týmů 

KHL – Avangard Omsk a Salavat Julajev Ufa. 

http://www.hokej.cz/courchaine-porusil-smlouvu-do-hradce-neprijel-velke-zklamani-rika-kmonicek/5016897
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/konec-v-hradci-courchaine-se-v-pondeli-nezapojil-do-pripravy-20160802.html
http://www.hokej.cz/proc-courchaine-neprijel-do-hradce-pry-ho-nechteli-a-jednali-nekorektne/5016926
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/276236/hradec-se-courchainovi-mstit-nehodla-nebudeme-delat-naschvaly-tvrdi-gm.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/startuje-hokejovy-svatek-mountfield-cup-20160804.html
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http://www.hokej.cz/vychodni-cechy-versus-elita-khl-v-hradci-startuje-nabity-mountfield-cup/5016951


MOUNTFIELD CUP STARTUJE, UKÁŽOU SE HRADEC, PARDUBICE A DVA TÝMY Z KHL 

5. 8. 2016, iDNES.cz – Ve čtvrtek se sice teploty v Hradci pohybovaly kolem nehokejové třicítky, ale v pátek 

takové horko zdaleka není. A platit to bude po celý víkend. Jako by i počasí vzalo na vědomí, že právě od 

pátku do neděle se v Hradci Králové bude odehrávat atraktivní podívaná, ke které patří spíše zima. Na 

programu totiž je Mountfield Cup, první ročník turnaje, od něhož si hradečtí pořadatelé slibují založení nové 

tradice. 

ČEŠI V HRADCI NALOŽILI RUSŮM. BEDNÁŘ SI CENIL SKALPU UFY I PLNÉ HALY 

5. 8. 2016, iSport – Bravo českým extraligovým klubům. Jistě, jen mírné, aby se jim z toho nezamotala hlava, 

přece však. Na výborně obsazeném Mountfield Cupu v Hradci Králové se úvodní den tuzemským 

zástupcům náramně vyvedl. Po vítězství Pardubic nad Omskem 3:2 v prodloužení se večer parádně 

představil domácí výběr, který našvihanou Ufu setřel 3:1. „Vážíme si toho, všichni vědí, s kým jsme hráli. Pro 

nás je to obrovská pocta a důležitá výhra,“ usmíval se po bitvě kapitán vítězů Jaroslav Bednář. 

SKOLIT UFU? PRO BEDNÁŘE OBROVSKÁ POCTA. OMSK MU PŘIPOMENE TITUL 

6. 8. 2016, Hokej.cz – Plná hala a první vítězný korálek, byť zatím jenom na šňůře přípravných zápasů. 

Hradečtí hokejisté se v pátek ukázali ve výborném světle, na Mountfield Cupu zatočili s ruskou Ufou. A tučný 

podpis pod výsledkem 3:1 obstaral nově složený první útok s kapitánem Jaroslavem Bednářem. „Taky nás 

párkrát podržel Ondra Kacetl, za tři body jsme doopravdy rádi. S pokorou si toho vážíme,“ říká hradecký 

tahoun. 

MLADÍK PAVELKA VYCHYTAL OMSK: KONEČNĚ! NIKDO Z NÁS TO NEPOLOŽIL 

7. 8. 2016, Hokej.cz – Hradec Králové zatím na domácím Mountfield Cupu válí. Ve dvou dnech dokázal 

porazit oba zvučné soupeře z Kontinentální ligy, po Ufě si vyšlápl i na Omsk, přestože prohrával už o dva 

góly! K zisku poháru má tak nejblíž. „Nesmíme usnout na vavřínech, i s Pardubicemi to bude dobrý a 

vyhrocený zápas. Určitě budeme chtít vyhrát,“ říká brankář Jaroslav Pavelka. Ten vychytal vůbec svou první 

výhru za hradecký extraligový A-tým. 

PALBA JE U KONCE, CO BUDE S COURCHAINEM? CHCEME SE DOMLUVIT, ZNÍ Z HRADCE 

7. 8. 2016, Hokej.cz – Mediální přestřelka mezi Mountfieldem a nyní už podle všeho bývalým zástupcem 

útočníka Adama Courchaina Martinem Neoralem zdá se, skončila. Alespoň to vyplývá z prohlášení 

generálního manažera královehradeckého klubu Aleše Kmoníčka. „Opakuji, že se chceme s hráčem 

domluvit na přijatelných podmínkách jeho uvolnění,“ tvrdí šéf východočeského klubu. 

MOUNTFIELD CUP OVLÁDL HRADEC, V LETNÍM DERBY SRAZIL PARDUBICE 

7. 8. 2016, Hokej.cz – Nabitý Mountfield Cup uzavřelo letní východočeské derby mezi Hradcem Králové a 

Pardubicemi. Zlom skvělé a dlouho nadmíru vyrovnané bitvy přišel v závěru. Ten Dynamu totálně nevyšel, 

naopak Hradečtí v rozmezí necelých šesti minut zasypali svého rivala čtyřmi góly a díky vítězství v derby si 

zajistili také triumf na skvěle obsazeném turnaji. Pardubice skončily poslední, oba české kluby přesto 

dokázaly, že jsou schopny držet krok i s ruskými velikány. V jejich odpoledním souboji po dramatickém 

průběhu utkání nakonec zvítězil Omsk s Dominikem Furchem v brance. 

  

http://hokej.idnes.cz/mountfield-cup-startuje-ukazou-se-hradec-pardubice-a-dva-tymy-z-khl-1fg-/hokej.aspx?c=A160805_2264282_hokej_par
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/276529/cesi-v-hradci-nalozili-rusum-bednar-si-cenil-skalpu-ufy-i-plne-haly.html
http://www.hokej.cz/skolit-ufu-pro-bednare-obrovska-pocta-omsk-mu-pripomene-titul/5016967
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http://www.hokej.cz/mountfield-cup-ovladl-hradec-v-letnim-derby-srazil-pardubice/5016996


SRAZIT RUSKOU ŠPIČKU? PARÁDA! ZÁŘÍ KACETL. ALE Z HRUŠKY ZPÁTKY DOLŮ 

8. 8. 2016, Hokej.cz – Škoda, že se ještě nepočítají body do tabulky, nebo se rovnou nehraje play off. Přesně 

to si říkají hradečtí fanoušci. Jejich tým totiž předvedl na přípravném, leč skvěle obsazeném Mountfield 

Cupu parádní výkony a obrovitý pohár pro vítěze nikomu nepůjčil. Porazit Ufu, Omsk a na závěr i v derby 

Pardubice, to je pořádně hlasitá vizitka všem extraligovým soupeřům! „Je to krásný, ale hlavní bude, co 

předvedeme potom v lize,“ dobře ví Ondřej Kacetl, který si vysloužil cenu pro nejlepšího gólmana turnaje. 

Za dva zápasy inkasoval jen třikrát. 

KRÁL JARŮŠEK BYL V ŠOKU, POPLETLI MU JMÉNO 

9. 8. 2016, Hradecký deník – Útočník Hradce Králové rozčísl derby s Pardubicemi dvěma góly a smekl před 

Jaroslavem Bednářem. 

DRUHÝ ROČNÍK MC BUDE, HLÁSÍ SE ŘÍHŮV SLOVAN 

10. 8. 2016, Hradecký deník – Aleš Kmoníček, generální manažer pořádajícího Hradce Králové, byl z 

víkendového turnaje nadšený. 

ČTYŘI ZÁPASY, ČTYŘI VÝHRY. HRADEČTÍ HOKEJISTÉ V PŘÍPRAVĚ DÁL VÁLÍ 

11. 8. 2016, iDNES.cz – Hokejisté Hradce Králové stále nenašli během přípravy na novou sezonu přemožitele. 

Ve svém čtvrtém letním startu porazili ve čtvrtek těsně Olomouc 4:3. Druhou porážku ze tří dosavadních 

vystoupení si naopak připsal obhájce titulu Liberec, jemuž vrátila předchozí prohru Mladá Boleslav. Kometa 

Brno, která bude mít do extraligové sezony ty nejvyšší ambice, podlehla Chabarovsku. 

JARŮŠEK ROZHODL DERBY A SMÁL SE BEDNÁŘOVI: VYPADAL, ŽE KAŽDOU CHVÍLI USNE 

11. 8. 2016, Hokej.cz – Už před začátkem posledního play off bylo veřejným tajemstvím, že Richard Jarůšek 

přesídlí z Mladé Boleslavi do Hradce Králové. A že svému budoucímu zaměstnavateli ukončil sezonu? To mu 

fanoušci hodně rychle zapomněli. Teď je vousatý forvard ještě „uplatil“ tím nejlepším možným způsobem: 

Právě jeho dva góly rozhodly derby s Pardubicemi a vlastně i celý Mountfield Cup. 

KNOTEK VYČAROVAL GÓL VE TŘECH! VŠECHNO JE JEDNOU POPRVÉ, SMĚJE SE 

12. 8. 2016, Hokej.cz – Pomalu už extraligovým evergreenem se stává duel dvou Knotků (na fotce). 

Vzhledem ke vzájemné bilanci jejich týmů většinou stojí na vítězné straně hradecký Tomáš, a i když teď o 

body nešlo, právě on rozhodl souboj s Janovou Olomoucí málo vídaným kouskem: Gólem v oslabení tří proti 

pěti, ještě navíc minutu před koncem! 

RUSOVÉ CHTĚJÍ DO HRADCE ZNOVU, HLÁSÍ SE I SLOVAN. A CO NĚKDO Z AMERIKY? 

14. 8. 2016, Hokej.cz – Týden uplynul od vítězství Hradce Králové na Mountfield Cupu, což z pohledu 

domácího klubu znamenalo vlastně jen třešničku na dortu. Víkend pod Bílou věží se totiž povedl po všech 

stránkách a pořadatelé už teď spřádají plány na druhý ročník. „Že jsme takovou akci zvládli, je pro nás 

hnacím motorem pracovat dál,“ potvrzuje ředitel turnaje Robert Horyna. 

ZMĚNY V HRADCI KONČÍ: COURCHAINE JDE DO MAĎARSKA, STÁLE SE HLEDÁ CENTR 

23. 8. 2016, iDNES.cz – Necelé tři týdny před startem nového extraligového ročníku je o kádru hradeckého 

Mountfieldu prakticky rozhodnuto, změn už během závěru přípravy moc nepřijde. 

  

http://www.hokej.cz/srazit-ruskou-spicku-parada-zari-kacetl-ale-z-hrusky-zpatky-dolu/5016999
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http://www.hokej.cz/jarusek-rozhodl-derby-a-smal-se-bednarovi-vypadal-ze-kazdou-chvili-usne/5017048
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HRADEC PŘEHRÁL BRNĚNSKOU KOMETU A USPĚL V PŘÍPRAVĚ I POŠESTÉ 

23. 8. 2016, iDNES.cz – Hokejisté Hradce Králové uspěli i v šestém zápase v přípravě na nový ročník extraligy, 

když doma zdolali Kometu Brno 3:1. V dalších soubojích účastníků nejvyšší soutěže zvítězily Karlovy Vary v 

Litvínově 3:2 a Olomouc vyhrála ve Zlíně 5:3. Chomutov doma porazil švýcarský druholigový celek Martigny-

Verbier 6:2. 

KRÉDO 1. LAJNY: HRAJ HOKEJ, JAK NEJLÍP UMÍŠ! 

25. 8. 2016, Hradecký deník – Hradecká Džerinšova úderka srovnala i Brno. Dvěma góly se o to postaral 

křídelník Rudolf Červený. 

HOKEJISTÉ HRADCE KRÁLOVÉ V SEDMÉM PŘÍPRAVNÉM ZÁPASE POPRVÉ PADLI 

25. 8. 2016, iDNES.cz – Až v sedmém přípravném utkání na nový ročník extraligy našli hokejisté Hradce 

Králové přemožitele, když prohráli v Olomouci 1:3. Pošesté v řadě odešla poražena ambiciózní Kometa Brno, 

jež prohrála na ledě prvoligových Českých Budějovic 1:3. 

HRÁL NHL, TEĎ SI VYZKOUŠÍ EXTRALIGU. AMERICKÝ CENTR POTULNY POSÍLÍ HRADEC 

26. 8. 2016, Hokej.cz – Vedení hradeckého Mountfieldu v posledních týdnech intenzivně jednalo o příchodu 

zkušeného centra. A našlo. Pod Bílou věž míří americký útočník Ryan Potulny, který se ve východočeském 

klubu upsal na jeden rok. "Věříme, že splní naše očekávání a bude pro nás jedním z klíčových hráčů," hlásí 

generální manažer Aleš Kmoníček v tiskové zprávě. 

HOKEJISTY HRADCE KRÁLOVÉ POSÍLÍ AMERICKÝ ÚTOČNÍK RYAN POTULNY 

26. 8. 2016, Sport.cz – Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí americký útočník Ryan Potulny. 

Jedenatřicetiletý hráč, který má na kontě přes sto startů v zámořské NHL, podepsal s Mountfieldem roční 

smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu. 

HOKEJISTY HRADCE POSÍLÍ AMERICKÝ ÚTOČNÍK RYAN POTULNY 

27. 8. 2016, Hradecký deník – Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí americký útočník Ryan Potulny. 

Jedenatřicetiletý hráč, který má na kontě přes sto startů v zámořské NHL, podepsal s Mountfieldem roční 

smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu. 

PRVNÍ PROHRA HRADCE. BULÍK: UKÁZALO SE, ŽE NESMÍME USNOUT NA VAVŘÍNECH 

27. 8. 2016, Hokej.cz – Královéhradecký Mountfield se před startem nového extraligového ročníku zdál být 

takřka bezchybný. Recept na východočeský celek nenašly týmy z KHL, ani soupeři z extraligy. První porážka 

přišla až v sedmém přípravném utkání, kdy tým kouče Sýkory zamířil na Hanou. Prohra 1:3 by však mola mít 

na Hradec Králové pozitivní odezvu. „Prohra nám ukázala, že nemůžeme usnout na vavřínech, musíme se 

vzbudit a makat dál,“ nabádá útočník Tomáš Bulík. 

POSLEDNÍ PŘÍRŮSTEK MOUNTFIELDU: AMERICKÝ CENTR RYAN POTULNY! 

28. 8. 2016, Hradecký deník – Finito! Mountfield HK zkompletoval kádr. V pátek pozdě večer oznámil příchod 

rodáka z Grand Forks Ryana Potulnyho. 

http://hokej.idnes.cz/pripravy-na-extraligu-06l-/hokej.aspx?c=A160823_214044_hokej_rou
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https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/805977-hokejisty-hradce-kralove-posili-americky-utocnik-ryan-potulny.html#section-artcl
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/hokejisty-hradce-posili-americky-utocnik-ryan-potulny-20160827.html
http://www.hokej.cz/prvni-prohra-hradce-bulik-ukazalo-se-ze-nesmime-usnout-na-vavrinech/5017305
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/posledni-prirustek-mountfieldu-americky-centr-ryan-potulny-20160829.html
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