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DIETZ SE POKLÁDAL ZA DEFENZIVNÍHO OBRÁNCE, ALE PŘES LÉTO SE ZMĚNIL 

1. 11. 2016, iDNES.cz – Hradecký hokejový obránce Stanislav Dietz se výrazně podepsal pod vítězství svého 

týmu nad Vítkovicemi, když u prvního gólu asistoval a druhý, vítězný, sám vstřelil. Odměna přišla krátce po 

zápase, Dietz byl nominován do českého národního týmu. 

Z DIETZE JE 'SKOROÚTOČNÍK' A NOVĚ TAKÉ REPREZENTANT 

1. 11. 2016, Hradecký deník – V minulé sezoně čněl jako věž v hradecké defenzivě. Všímal si soupeřů, snažil 

se jim znechutit hru. Prostě defenzivní pracant, muž na černou hokejovou práci. Jenže dnes je to jinak. 

Stanislav Dietz je druhým nejproduktivnějším obráncem celé hokejové extraligy. 

PROGRAM NAŠLAPAL PRESTIŽNÍ POHÁR 

3. 11. 2016, Hradecký deník – V pátek 14. října to začalo. V neděli třicátého skončilo. Hokejisté Hradec 

Králové mají  za sebou program ve stylu sprintera Usiana Bolta. Za sedmnáct dnů odehráli osm 

extraligových utkání - to je nevídaná porce. 

POTULNY SI MŮŽE HLEDAT ANGAŽMÁ 

7. 11. 2016, Hradecký deník – Vedení i trenérům hokejového Mounfieldu HK došla trpělivost a dny 

amerického útočníka Ryana Potulnyho v hradeckém týmu jsou zřejmě sečteny. 

ODSUN POMOHL. KDO BY TO ČEKAL, ŘÍKÁ RYBÁR 

9. 11. 2016, Hradecký deník – Je největším překvapením v sestavě hradeckého Mountfieldu. Brankář Patrik 

Rybár pro sebe zabral místo mezi tyčemi. Perfektní výkony by rád potvrdil i ve středečním derby v 

Pardubicích. 

TÁTA, BÝVALÁ SLOVENSKÁ JEDNIČKA, SYNA Z BRÁNY VYHÁNĚL. ON SE NEDAL 

9. 11. 2016, Hradecký deník – Geny nezapřeš. To platí také v případě Patrika Rybára. Otec současné 

hradecké brankářské jedničky je totiž hokejový pojem. 

ČTYŘICÁTNÍK BEDNÁŘ SLAVIL VÝHROU! BYLI JSME PODSTATNĚ LEPŠÍ, ŘÍKÁ O DERBY 

10. 11. 2016, Hokej.cz – Dvacet bodů, taková už je propast mezi oběma východočeskými rivaly. Také v 

derby hned po přestávce potvrdil Hradec Králové aktuální nadvládu, i když měl namále. Výhra 4:3 ale 

znamenala povedenou oslavu pro dvojici jeho opor – vedle 23. narozenin gólmana Patrika Rybára završil 

Jaroslav Bednář kulatou čtyřicítku! „Už jsem přišel dřív za naším pokladníkem a vyplatil se, abych to 

nedramatizoval,“ usmíval se hradecký kapitán. 

  

http://hokej.idnes.cz/stanislav-dietz-hradec-kralove-hokej-rozhovor-fqv-/hokej.aspx?c=A161101_2283020_hokej_ten
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/z-dietze-je-skoroutocnik-a-nove-take-reprezentant-20161101.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/program-naslapal-prestizni-pohar-20161103.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/potulny-si-muze-hledat-angazma-20161107.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/odsun-pomohl-kdo-by-to-cekal-rika-rybar-20161109.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/tata-byvala-slovenska-jednicka-syna-z-brany-vyhanel-on-se-nedal-20161109.html
http://www.hokej.cz/ctyricatnik-bednar-slavil-vyhrou-byli-jsme-podstatne-lepsi-rika-o-derby/5018980?t=701m4ehq5o5ts033g0690rgn2xzlq3sgf6sv66ljx0h4igvebewqkgd


GREGORC: DERBY MEZI PARDUBICEMI A HRADCEM JE PRO MĚ POŘÁD TROCHU EMOČNÍ 

ZÁPAS 

10. 11. 2016, ČT Sport – Hokejový obránce Blaž Gregorc v létě po třech letech opustil extraligové Pardubice 

a zamířil do sousedního Hradce Králové, východočeské derby tak pro něj získalo ještě větší náboj. A zatím se 

mu v něm daří. V prvním se gólem a asistencí podílel na vysoké královéhradecké výhře 8:2, v Pardubicích 

byl autorem rozhodující branky. 

OBRÁNCE PLÁŠIL NÁSLEDUJE FRÜHAUFA DO EXTRALIGY. ZKUSÍ TO V OLOMOUCI 

10. 11. 2016, iDNES.cz – Hokejový Mountfield Hradec Králové pustil na měsíční hostování obránce Karla 

Plášila. Bek, jenž od začátku sezony pendloval mezi sestavou Mountfieldu a jeho farmou v Litoměřicích, se 

stal posilou extraligové Olomouce. 

HRADECKÝ GREGORC: STÁLE JSME VĚŘILI, PROTO JSME VÍTĚZNÝ GÓL TAKÉ DALI 

11. 11. 2016, iDNES.cz – Když v minulých sezonách stál na druhé straně hřiště, ani jednou se v derby do 

branky soupeře netrefil. Po třech letech strávených v Pardubicích Blaž Gregorc přestoupil ke konkurenci do 

Hradce a hned ve druhém vzájemném zápase sezony dal gól. Stalo se tak právě v Pardubicích a 

Gregorcův gól rozhodl o výhře Hradce v poměru 4:3. Hradec tak ovládl i druhé rivalské derby této sezony. 

HOKEJISTÉ HRADCE SI VYLEPŠILI BILANCI, DERBY JIM NYNÍ JDE 

10. 11. 2016, iDNES.cz – Hokejisté Hradce si nyní každým zápasem s Pardubicemi upevňují pozici úspěšnějšího 

z rivalů, po svém příchodu na východ Čech před více než třemi lety ovládl extraligové derby poosmé v 

základní hrací době a kdyby se k tomu přidaly i úspěchy v prodloužení či v samostatných nájezdech, toto 

číslo by se zakulatilo na rovných deset. 

VLASTENEC V HRADCI! ŠIMÁNEK SE TREFIL DO SVÉ BRÁNY PODRUHÉ V ROCE 

11. 11. 2016, iSport.cz – Obyčejně sbírá vítězné trefy, Jiří Šimánek patří v tomto směru mezi nejlepší v historii 

extraligy. Ale v pátek večer se do kronik zapsal jinak. A nebude na to v dobrém vzpomínat. V jeho podání 

to byl ukázkový vlastní gól, kterým v 52. minutě poslal Litvínov ke konečné výhře 3:0. Co je zajímavé… 

PĚT DŮVODŮ, PROČ HRADEC NIČÍ DYNAMO 

11. 11. 2016, Hradecký deník – I druhé derby v sezoně vyhrál Hradec Králové. Postavení v tabulce extraligy 

mu navíc Pardubice musejí závidět. Proč vládne Mountfield hokejovému regionu? 

ŠIMÁNEK SI DAL DRUHÝ VLASTŇÁK! RADŠI BYCH TO ZAŠLÁPL, KROUTÍ HLAVOU 

12. 11. 2016, Hokej.cz – Zápas blbec? Možná. Spíš ale zápas, ve kterém se hradeckým hokejistům zkrátka nic 

nepovedlo a Litvínov naopak stvrdil obrovskou pohodu. Pod Bílou věží naprosto po zásluze vyhrál 3:0. Zmar 

Mountfieldu dokonal poslední gól, který si dal Jiří Šimánek sám – v ponechané výhodě přes celé hřiště do 

prázdné brány! A že se mu to nepovedlo poprvé... 

HRADECKÝ DRAGOUN SI VYŠLÁPL NA GULU, DOSTAL TREST. PŘIJDE O ZÁPAS NA SPARTĚ 

13. 11. 2016, Hokej.cz – Disciplinární komise Tipsport extraligy se na základě podnětu litvínovského klubu 

zabývala zákrokem Michala Dragouna na Jiřího Gulu. Hradecký útočník to v úvodu pátečního zápasu 

přehnal s důrazem, zasáhl soupeře do oblasti hlavy a krku a teď za to pyká. Disciplinárka Dragounovi 

vystavila stopku na jedno soutěžní utkání, přijde tak o pikantní duel na Spartě. 
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HRADECKÉ ESO V BRANCE ZASTAVILO SPARTU. PO PAUZE TOHO MÁM PLNÉ ZUBY, ŘÍKÁ 

13. 11. 2016, iDNES.cz – Tohle vyšlo náramně. Hradečtí trenéři v neděli sparťany zaskočili, když do branky 

nasadili gólmana Ondřeje Kacetla. V minulé sezoně byl oporou, v tomto ročníku hokejové extraligy se mezi 

tři tyče postavil poprvé od 30. záři a devětadvaceti úspěšnými zákroky vymazal sparťanské střelce. 

BEDNÁŘ: PASIVNÍ HOKEJ MI NESEDÍ, ALE MUSÍM SE PŘIZPŮSOBIT 

13. 11. 2016, iSport.cz – Hradecký Mountfield vyhrál v nedělním utkání 20. kola hokejové Tipsport extraligy na 

Spartě 3:2 a svým dílem k tomu přispěl útočník Jaroslav Bednář. „Odfárali jsme to,“ ulevil si zkušený forvard. 

Klíčový náskok si Východočeši uhráli už v první třetině, ve které dali všechny své góly. Pak vedení už silou 

vůle ubránili. 

BULÍK DEFINITIVNĚ KONČÍ V MOUNTFIELDU A MÍŘÍ NA SLOVENSKO. MÁ POSÍLIT TRENČÍN 

14. 11. 2016, Hokej.cz – Zvláštní příběh plný zvratů a změn, to bylo letošní spojení Tomáše Bulíka s 

Mountfieldem. Slovenský útočník začal sezonu v Hradci Králové, ovšem počátkem října odmítl odejít do 

Litoměřic, s nimiž extraligový klub spolupracuje, a zdálo se, že někdejší slovenský reprezentant ve 

východočeském klubu skončil. Zhruba po deseti dnech byl Bulík zpátky s tím, že se unáhlil, teď se loučí 

znovu. Tentokrát už definitivně. 

„ISAAC“ NEWTON PRVNÍM GÓLEM SKOLIL SPARTU: SUPER! ALE CHTĚL JSEM HO DŘÍV 

14. 11. 2016, Hokej.cz – I jedna třetina někdy může stačit k výhře. To poznali hokejisté Mountfieldu, kteří na 

Spartě rychle dali tři góly a pak už se víceméně jenom bránili. Těsné vedení ale uhlídali a potvrdili, že dřívější 

venkovní útrapy jsou teď minulostí. Vítězství 3:2 nemohlo být sladší pro Jakea Newtona – americký obránce 

se trefil v české soutěži poprvé, a hned to byl gól rozdílový. 

ŠIMÁNEK SI DAL PODRUHÉ VLASTENCE. SNAD UŽ SE MI TO PŘÍŠTĚ NEPOVEDE, ŘEKL 

14. 11. 2016, iDNES.cz – Musel si vzpomenout na moment, který se stal přesně na den před 11 měsíci. 

Hokejový útočník Hradce Králové Jiří Šimánek si podruhé v roce dal vlastní gól při signalizované výhodě 

přesilové hry. „Kdyby ten gól rozhodl o výsledku, byl bych asi hodně naštvaný. Tak snad už se mi to příště 

nepovede,“ řekl Šimánek. 

AMERIČAN POTULNY SE V HRADCI LOUČÍ, MÍŘÍ DO EBEL. NAJDE FORMU V LINCI? 

15. 11. 2016, Hokej.cz – Hokejisté Hradce Králové se už proti Plzni obejdou bez útočníků Tomáše Bulíka a také 

Ryana Potulného, který nenaplnil očekávání tamního vedení, v posledních střetnutích se už nevešel ani do 

sestavy a začal si tak hledat nové angažmá. Americký hokejista v Hradci Králové končí, jeho další kroky s 

největší pravděpodobností míří do rakouského Lince. 

V HRADCI SE NEPÍSKÁ. DOMÁCÍ HRAJÍ TRAGICKY, PŘESTO FANOUŠCI APLAUDUJÍ 

15. 11. 2016, iSport.cz – Je to na poměry české hokejové extraligy nezvyklý, ale v Hradci Králové naprosto 

normální jev. Domácí hráči mohou hrát pod psa, hůř než odboráři, přesto je cestou do kabin vždy vyprovází 

potlesk, velké díky fanoušků. Už o tom dávno vědí i hráči soupeře, kulisa ve Fortuna Areně je neobyčejná. 

Stejně jako při úterní prohře s Plzní 1:4. 
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AMERIČAN NAŠEL CHEMII A V ARÉNĚ UDEŘIL 

15. 11. 2016, Hradecký deník – Pro někoho je třináctka nešťastné číslo. Jake Newton, americký obránce ve 

službách hokejového Hradce Králové, má po nedělním zápase na ledě pražské Sparty dozajista jiný názor. 

Právě ve třináctém utkání v české extralize dal svoji první branku, a ta byla navíc vítězná. Mountfield vyhrál 

v O2 areně 3:2. 

KONEC NAPODRUHÉ, BULÍK JDE DO TRENČÍNA 

15. 11. 2016, Hradecký deník – Už jednou byl na odchodu, ale po rozepři s vedením nakonec dál hrál v 

hradeckém dresu. Nyní již hokejový útočník Tomáš Bulík končí definitivně. S Mountfieldem se dohodl na 

okamžitém ukončení smlouvy, nově bude působit v Trenčíně. 

SÝKORA PO DALŠÍM DOMÁCÍM KOLAPSU: MRZÍ MĚ TO KVŮLI FANOUŠKŮM 

16. 11. 2016, Hokej.cz – Venku boří, doma hoří. Hradečtí hokejisté jako by přeladili na opačný režim, neboť 

zatímco dřív na cizích stadionech nevyhrávali a před svými fanoušky moc bodů neztráceli, teď je všechno 

naopak. Minulý týden vykradl jejich led Litvínov a teď předvedli hodně nepovedený výkon i proti Plzni. Až 

minutu před koncem museli odvracet ostudu – druhou nulu na straně vstřelených branek. 

HRADECKÝ ŠTAJNOCH: JAKO BYCHOM SI MYSLELI, ŽE DOMA TO PŮJDE ÚPLNĚ SAMO 

18. 11. 2016, iDNES.cz – Další domácí prohru zaznamenali hokejisté Hradce Králové, když 1:4 podlehli Plzni. O 

jediný gól hradeckého týmu se tentokrát postaral slovenský obránce Martin Štajnoch. 

PŘEHRÁLI MISTRA, NEMAJÍ NIC. MŮŽE NÁM TO VLÍT ŠŤÁVU, VĚŘÍ ŠIMÁNEK 

19. 11. 2016, Hokej.cz – Hokejisté Mountfieldu zase ukázali, že venku poslední dobou umí. Na půdě Liberce 

sice bleskově prohrávali o dva góly, jenže od druhé třetiny úřadujícího mistra jasně přehráli a sahali po 

ukončení jeho parádní šňůry osmi vítězství. Odměny se však nedočkali, domácí čaroděj Will dovolil gól 

jenom Bedřichu Köhlerovi. „Musíme být v koncovce šikovnější, ale tím nechci nijak snižovat jeho 

výkon,“ pokyvuje autor jediné hradecké trefy. 

HOKEJOVÝ 'POTĚR' MOUNTFIELDU OVLÁDL VÍKENDOVÝ TURNAJ 

20. 11. 2016, Hradecký deník – Žákovský hokejový tým Mountfieldu Hradec Králové minulý víkend zvítězil v 

turnaji „O pohár senátora Malého". V systému každý s každým se utkali právě královéhradečtí lvi, Bílí Tygři z 

Liberce, Letci z Letňan a HC Příbram. 

KRÁSNÝ GÓL! ALE UDĚLALI JSME Z TOHO ZBYTEČNÉ DRAMA, MRZÍ ČERVENÉHO 

21. 11. 2016, Hokej.cz – Po dvou domácích porážkách už hokejisté Mountfieldu nutně potřebovali 

fanouškům ukázat lepší tvář. Proti Olomouci se jim to z velké části povedlo. Utrápeného soka dvě třetiny 

téměř k ničemu nepustili, ale v závěru museli být rádi, že tlak Mory neskončil vyrovnáním. Vítezným gólem 

byl nakonec ten třetí v podání Rudolfa Červeného – a že šlo o velkou parádu! 

ÚCHVATNÉ SÓLO. A ČERVENÝ ROZHODL 

22. 11. 2016, Hradecký deník – Hradecký hokejista krásnou akcí rozložil obranu Olomouce a dal vítězný gól. 
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PIKANTNÍ MĚSÍČNÍ VÝMĚNA: KACETL POSÍLÍ DYNAMO, BÁRTA MÍŘÍ DO HRADCE 

23. 11. 2016, Hokej.cz – Vedení obou východočeských rivalů nejsou spokojena s výkony a výsledky svých 

týmů, i proto sáhla k dalšímu okysličení kádru. A je z toho velmi pikantní vzájemný trejd. Pardubice získaly na 

hostování do 21. prosince brankáře Ondřeje Kacetla, Hradec Králové na stejné období útočníka Michala 

Bártu. Oba kluby o hráčské výměně informovaly na svých webových stránkách. 

PIKANTNÍ VÝMĚNA NA VÝCHODĚ ČECH: HRADECKÝ KACETL JDE NA HOSTOVÁNÍ DO 

PARDUBIC 

23. 11. 2016, ČT Sport – Extraligový brankář Ondřej Kacetl z Hradce Králové bude měsíc hostovat v 

Pardubicích. Opačným směrem putuje útočník Michal Bárta. Východočeské kluby o tom informovaly na 

webových stránkách obou týmů. 

VÝMĚNA S RIVALEM, JEDNIČKA Z HRADECKÉ BRANKY KACETL JDE DO PARDUBIC 

24. 11. 2016, iDNES.cz – Kdyby se vypisovaly sázky na to, kdo z hokejistů hradeckého Mountfieldu bude ještě 

před polovinou základní části vyměněn jinam, Ondřej Kacetl by měl hodně velký kurz. Právě tento gólman 

totiž do nové sezony vstupoval v pozici jasné jedničky, až za ním se o místo dvojky měli rvát Jaroslav Pavelka 

a Patrik Rybár. 

MASKU MUSEL PŘELEPIT. PARDUBICE? ŠOK TO NENÍ, PIKANTNÍ JO, VÍ KACETL 

24. 11. 2016, iSport.cz – Už tady chytal. Ale tápal, nevěděl. V téhle šatně ještě nikdy nebyl. „Tudy se jde k 

ledu?“ ptal se brankář Ondřej Kacetl u pardubické kabiny. Město znal jako soupeř, v derby se mu taky proti 

Dynamu docela slušně dařilo, prohrál jen jednou. Jenže nastala nová situace, na měsíc nepatří Hradci, ale 

právě Pardubicím. První zápas ho čeká v pátek proti Vítkovicím. 

TABULKA KLAME, HRADEC JE NA HRANĚ 

24. 11. 2016, Hradecký deník – Jsou na pátém místě tabulky, tedy v elitní šestce, které se netýká předkolo 

play off. Jenže tabulka extraligy v tomto případě klame. Hokejisté Hradce Králové rozhodně nejsou před 

našlapaným příštím měsícem v komfortní pozici. 

ZE SPALOVAČE HRDINOU. TAKOVÝ HOKEJ SE LIDEM MUSÍ LÍBIT, ŘÍKÁ KUKUMBERG 

26. 11. 2016, Hokej.cz – První proti pátému, to byl zápas Třince s Hradcem Králové. A zase potvrdil, že když se 

tihle soupeři potkají, obvykle se fanoušci mají na co dívat! Mountfieldu vystřelil cenné dva body v 

prodloužení Roman Kukumberg, který čekal na gól dva měsíce, přestože šancí od té doby sbíral spoustu. 

„Musíme to zkusit stabilizovat, abychom hráli dobře jak doma, tak venku. Hlavní je, že pořád sbíráme 

body,“ říká slovenský útočník. 

NOVÉ TVÁŘE PRO MOUNTFIELD. VÝCHODOČECHŮM POMOHOU SLÁVISTÉ ŠAFRÁNEK A 

FRODL 

27. 11. 2016, Hokej.cz – Dvě nové tváře míří do kabiny hradeckého Mountfieldu. Východočeský klub se 

dohodl na výpomoci z pražské Slavie, na střídavé starty vypomohou útočník David Šafránek a brankář 

Dominik Frodl. Šafránek (na snímku) se vrací do prostředí, kde hokejově vyrůstal, za Hradec Králové by měl 

poprvé nastoupit už v dnešním extraligovém duelu proti Zlínu. Frodla má klub v záloze poté, co na měsíční 

hostování do Pardubic uvolnil Ondřej Kacetla. 
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HRADEC KRÁLOVÉ ZÍSKAL NA STŘÍDAVÝ START DVA HOKEJISTY ZE SLAVIE 

27. 11. 2016, Aktuálně.cz – Hokejový Hradec Králové se dohodl s prvoligovou Slavií Praha na střídavých 

startech útočníka Davida Šafránka a talentovaného gólmana Dominika Frodla. Pětadvacetiletý Šafránek, 

jenž už v Hradci v mládežnickém věku působil, by měl v dresu Východočechů nastoupit už dnes proti Zlínu. 

Šafránek je ve Slavii asistentem kapitána a s 15 góly je nejlepším střelcem první ligy. V produktivitě druhé 

nejvyšší soutěže mu s 25 body ze 26 zápasů patří čtvrtá pozice. Dvacetiletý brankář Frodl bude během 

měsíčního hostování Ondřeje Kacetla v Pardubicích pojistkou pro případ zranění jednoho z dvojice 

hradeckých gólmanů Jaroslav Pavelka, Patrik Rybár. 

DRAGOUN A EXTRALIGA? MÁM HODNĚ PROSTORU, HLÁSÍ. MYSLEL NA HATTRICK 

28. 11. 2016, Hokej.cz – I když svou seniorskou kariéru skoro rovnoměrně rozděluje mezi dvě nejvyšší soutěže, 

Michal Dragoun zase potvrzuje, že do Tipsport extraligy patří. Hradec ho v říjnu získal ze Slavie, třiatřicetiletý 

útočník teď prožil bodově nejlepší zápas, když k bezproblémové výhře 4:1 nad Zlínem přispěl dvěma góly. To 

v extralize už delší dobu nepamatuje! „Je vidět, že gólů moc nedávám. Vzpomínky jsou horší, už taky nejsem 

nejmladší,“ říká s úsměvem. 

NÁVRAT DO HRADCE? STRAŠNĚ PŘÍJEMNÝ, KVITUJE ŠAFRÁNEK DEBUT V EXTRALIZE 

29. 11. 2016, Hokej.cz – Předloni ještě napevno ve druhé lize, loni už o stupínek výš. A teď? Parádní výkony v 

dresu pražské Slavie i průběžný titul nejlepšího střelce WSM Ligy už vynesly Davidu Šafránkovi první životní 

povolání do extraligy. Debut si odbyl v dresu Mountfieldu proti Zlínu, vrátil se přitom na dobře známé místo – 

barvy Hradce Králové už hájil v mládežnických kategoriích. 

DŘÍV HRÁL NHL, TEĎ HO ZKUSÍ HRADEC. DO MOUNTFIELDU MÍŘÍ KANAĎAN PICARD 

29. 11. 2016, Hokej.cz – Vedení extraligového Mountfieldu hlásí další změnu v kádru. Do Hradce Králové míří 

kanadský útočník Alexandre Picard. Bývalý hráč zámořské NHL či AHL, který poslední čtyři sezony strávil ve 

Švýcarsku, se s klubem dohodl na měsíční zkoušce. "Hraje typický kanadský styl hokeje. Je to přímočarý a 

silový hráč, který produkuje fyzickou hru, to nám v týmu trošku chybí," přiznává hlavní trenér Václav Sýkora v 

tiskové zprávě. 

HRADEC NAŠEL DALŠÍHO ÚTOČNÍKA ZE ZÁMOŘÍ. NA ZKOUŠKU PŘICHÁZÍ PICARD, KTERÝ 

HRÁL I ZA COLUMBUS 

29. 11. 2016, Sport.cz – Královéhradecký hokejový Mountfield si po odchodu amerického útočníka Ryana 

Potulnyho do rakouského Lince pořizuje další akvizici ze zámoří. Jednatřicetileté kanadské levé křídlo 

Alexandre Picard má odehráno 67 utkání v NHL za Columbus a poslední čtyři roky působil ve švýcarských 

klubech Ženevě a Davosu Do extraligového týmu na soutoku Labe s Orlicí příchází zatím na měsíční zkoušku. 

ZÁMOŘSKÁ POSILA! HRADEC NA MĚSÍC VYZKOUŠÍ KANAĎANA S 67 ZÁPASY V NHL 

29. 11. 2016, iSport.cz – Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí kanadský útočník Alexandre Picard. 

Jedenatřicetiletý hráč, který odehrál 67 zápasů v zámořské NHL a naposledy hrál za Davos ve švýcarské lize, 

podepsal s Mountfieldem smlouvu na měsíční zkušební dobu. Klub o tom informoval na svém webu. 

UVÍTALA HO RÁNA. 'NEČEKAL BYCH, ŽE O ADVENTNÍ NEDĚLI BUDU V HRADCI,' ŘÍKÁ POSILA 

29. 11. 2016, Hradecký deník – Vrátil se na zimák, kde působil jako mladá šelma. Člen klubu Hradečtí lvi. 

David Šafránek, útočník pražské Slavie, si v neděli zahrál za hradecký Mountfield jako host na střídavý start. 
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ŠAFRÁNEK PO EXTRALIGOVÉ PREMIÉŘE: VĚŘIL JSEM, ŽE SE MŮŽU DOSTAT VÝŠ 

30. 11. 2016, iDNES.cz – Vítěznou premiéru zažil v extraligovém dresu Hradce Králové David Šafránek, který 

na východě Čech naposledy působil před šesti lety jako junior. Hráč pražské Slavie, který do Hradce Králové 

přišel na střídavý start, hned pomohl Mountfieldu k vítězství 4:1 nad trápícím se Zlínem. 

HRADEC POSÍLÍ ÚTOČNÍK PICARD, DYNAMO VYFASOVALO POKUTU 

30. 11. 2016, Hradecký deník – Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí kanadský útočník Alexandre 

Picard. 
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