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UŽ JE TO VÁŽNÉ, POTŘEBUJEME BODY, CÍTÍ BEDNÁŘ PŘED „FINÁLE LIGY“ 

1. 2. 2017, Hokej.cz – Jak rychle se vítezná nálada může otočit na druhou stranu... Mountfield měl po 

návratu ze Spengler Cupu parádní formu, ale ta je teď definitivně pryč. Vůbec poprvé v sezoně zapsal tři 

porážky v řadě bez jediného bodu, důvod je přitom jasný: Karlovým Varům, Vítkovicím a Spartě dal celkem 

jenom tři góly! A to je před východočeským derby, možná největším extraligovým zápasem současnosti, 

alarmující stav. 

BEDNÁŘ: MUSÍME SE VRÁTIT K RYCHLÉMU A PŘÍMOČARÉMU HOKEJI 

1. 2. 2017, ČT Sport – Hokejisté Hradce Králové vyšli po porážce se Spartou 1:2 potřetí za sebou bodově 

naprázdno a kapitán Mountfieldu Jaroslav Bednář doufá, že mužstvo zabere už v pátečním 

východočeském derby na ledě Pardubic. Čtyřicetiletý ofenzivní lídr ale ocenil, že tým podal proti rozjeté 

Spartě výborný výkon. Podle jeho slov se tým nyní musí soustředit na boj o pozice pro play-off. 

DERBY Z DRUHÉ STRANY SI NEZKUSÍ, KACETL ZŮSTÁVÁ V HRADCI 

1. 2. 2017, Hradecký deník – Vysněná posila, vládce brankoviště, nepomůže pardubickému Dynamu, aby 

dokázalo zachránit účast v hokejové extralize. Klub se nedomluvil s Hradcem Králové na příchodu Ondřeje 

Kacetla, jenž je v současnosti v Mountfieldu dvojkou. Kryje záda výbornému Patriku Rybárovi. 

STOJÍ TO TOLIK SIL, A STEJNĚ Z TOHO NENÍ ŽÁDNÝ BOD, ŠTVE BEDNÁŘE 

2. 2. 2017, iDNES.cz – Na chvíli, možná jen podvědomě, ustoupili od toho, co jim v předcházejících týdnech 

přinášelo úspěchy, a teď je stojí hodně sil, aby se k tomu dokázali vrátit a znovu začali vyhrávat. Zatím už 

podruhé marně, byť snaha je veliká. Tak vidí kapitán hradeckého Mountfieldu Jaroslav Bednář situaci týmu 

po porážce od pražské Sparty. 

'MUSÍME URVAT ŠESTKU,' BURCUJE LÍDR 

2. 2. 2017, Hradecký deník – Propadli třikrát v řadě. To není fajn série. Venku v Karlových Varech, doma s 

Vítkovicemi i Spartou. Hradečtí hokejisté jsou v extralize notně zadýchaní. 

TŘI DUELY, TŘI PROHRY, ANI JEDEN BOD. BILANCE MOUNTFIELDU JE STRAŠIDELNÁ 

2. 2. 2017, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí po 43. kole hokejové extraligy. 

ČTVRTÉ DERBY DÁVÁ HRADECKÝM HOKEJISTŮM ŠANCI ZASTAVIT ZTRÁTY 

3. 2. 2017, iDNES.cz – Hokejisty hradeckého Mountfieldu dnes čeká čtvrté derby sezony s Pardubicemi, ve 

třech předcházejících neztratili ani jediný bod, všechny vyhráli v základní hrací době. 
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'JE TO JAKO FINÁLE LIGY,' TĚŠÍ SE NA BITVU HRADECKÝ KAPITÁN BEDNÁŘ 

3. 2. 2017, Hradecký deník – Miluje velké zápasy. V pátek si zahraje ten - pro jeho současný klub - 

nejzásadnější. Jaroslav Bednář, kapitán Hradce a jeden z nejlepších útočníků hokejové extraligy, už se moc 

těší na derby v Pardubicích. „Je to jako finále ligy," vysvětloval po úterním prohraném utkání se Spartou. 

HRADEC BUDE MÍT MENŠÍ KOTEL. JE TO ZÁMĚR, ZLOBÍ SE FANOUŠCI 

3. 2. 2017, Hradecký deník – O padesát méně fanoušků, nyní jen dvě stě, se vejde při dnešním derby do 

sektoru příznivců Hradce. Jde o přání policie. 

HRADEČTÍ FANOUŠCI BAVÍ INTERNET. ROZTÁHLI CHOREO V KOTLI PARDUBIC! 

4. 2. 2017, Hokej.cz – Absolutní dominancí hokejistů Mountfieldu ve východních Čechách skončila letošní 

základní část, nejspíš i celá sezona. V pátek vyhráli i čtvrté derby a Pardubicím nedovolili ani bod. Všechno 

navíc husarským kouskem „korunovali“ jejich příznivci. Vmísili se na proslulou Jižní tribunu a ta pak ani 

nevěděla, že zvedá nad hlavy hradecké choreo... 

FANOUŠCI HRADCE ŘÁDILI. VNIKLI DO KOTLE PARDUBIC A ROZTÁHLI CHOREO 

4. 2. 2017, iSport.cz – Tohle se (ne)povedlo. Páteční východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem 

Králové (1:4) v rámci 44. kola hokejové Tipsport extraligy bylo opět plné emocí, ale fanoušci hostujícího 

celku posunuli laťku výš. Během zápasu se totiž vplížili do kotle Pardubic a mezi domácími fanoušky roztáhli 

transparent: „Měníme fandění na jižní tribuně. Nic než Hradec!“ Domácí nad tímto faulem zřejmě mávnuli 

rukou, naopak hostující fanoušci počínání svých kolegů ocenili. Ať už kotelníci Dynama plánují odvetu, nebo 

ne, s jistotou lze říct, že si svůj sektor příště lépe ohlídají. 

HRADECKÝ KAPITÁN ŠIMÁNEK O ZÁPASOVÉ NÁLOŽI: ÚNAVA JE VŽDYCKY O HLAVĚ 

5. 2. 2017, iSport.cz – Poprvé v sezoně Hradec porazil Litvínov. Po třech porážkách ho složil 3:1. „Od začátku 

do konce jsme makali. Podali jsme výborný týmový výkon. Byl to poslední zápas té náročné zápasové série, 

sil jsme neměli třeba tolik, ale získali jsme důležité body,“ chválil svůj tým Jiří Šimánek. Mountfield má za 

sebou devět zápasů během 19 dní. Výhrou se dotáhl na třetí Spartu. 

MÁME NABITÝ TÝM, ŘÍKÁ DRSŇÁK PICARD. ZAPRACUJE NA DĚKOVAČKÁCH? 

6. 2. 2017, Hokej.cz – Hledali jste střelce s čuchem na góly? Hledali jste ochránce hvězd, s nímž bude bolet 

každý souboj? Mountfield jako by soupeřům říkal: My jsme našli hráče, který splňuje obojí! Kanaďan 

Alexandre Picard patří mezi nejplatnější extraligové posily – naposledy složil dvěma góly Litvínov a v 

osmnácti zápasech nasbíral už čtrnáct bodů. Svou hrou ale pomohl Hradci i k dalším úspěchům a 

aktuálnímu čtvrtému místu. 

HOKEJOVÝ HRADEC PŘED PAUZOU ZABRAL. CÍL JE JASNÝ: URVAT ŠESTKU 

6. 2. 2017, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu jdou na dnes začínající reprezentační přestávku po 

dvou výhrách, které získali v závěru minulého týdne a které je v tabulce nadále drží na čtvrtém místě. 

LEGENDA SJEDNOTILA EXTRALIGU: LITVÍNOV CHVÁLIL HRADEC, HLINKOVÁ HÁZELA BULY 

6. 2. 2017, iSport.cz – Pětačtyřicáté kolo hokejové Tipsport extraligy se neslo v duchu vzpomínek a charity. V 

rámci projektu Legenda pomáhá totiž všechny kluby nastoupily v dresech bez reklam a s podobiznou 

bývalého legendárního hokejisty a trenéra Ivana Hlinky na hrudi. Dresy následně poputují do aukce, jejichž 

výtěžek pomůže bývalým hokejistům, kteří se ocitli ve finančních problémech. 
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HRADECKÝ PICARD: MUSELI JSME SI V ŠATNĚ NĚCO ŘÍCT, TÝM SE PAK SEMKNUL 

7. 2. 2017, iDNES.cz – Přesně takového hráče hradecký Mountfield potřeboval. Nejenže Kanaďan Alexandre 

Picard v každém utkání nevypustí jediný souboj a je postrachem pro soupeře, on je k tomu ještě nadmíru 

produktivní, když má po osmnácti odehraných zápasech v hradeckém dresu na svém kontě čtrnáct bodů. 

DERBY JAKO DOPING. HRADCI DODALO VERVU 

7. 2. 2017, Hradecký deník – Jako energetická tyčinka či rovnou jako doping zafungovalo pro hradecké 

hokejisty vítězství v derby s Pardubicemi. 

STADION POVSTAL, LEGENDA HLINKA SPOJILA SOUPEŘE 

7. 2. 2017, Hradecký deník – Vyrostl v klubu nedělního soupeře hradeckých hokejistů. Je hlavní tváří jeho 

historie. Jenže přesah Ivana Hlinky je mnohem rozsáhlejší. 

CHOREO V KOTLI SOUPEŘE?! PŘEVEZLI JSME VÁS, VZKÁZALI Z HRADCE DO PARDUBIC 

8. 2. 2017, iSport.cz – Na výsledek posledního derby mezi Pardubicemi a Hradcem se brzy zapomene. Ale 

na to, co provedli fans Mountfieldu? Tahle story bude ještě dlouho žít. Napochodovali na hrdou jižní tribunu, 

slavný pardubický sektor pro stání, a rozbalili tam vlastní choreo. Domácí příznivci jim nevědomky ještě 

pomáhali. „Podvedli jste nás,“ zní z Dynama. „Ne, převezli jsme vás,“ hlásí fanoušci Hradce. 

KANAĎAN PICARD: HRADECKÝ MIX JE OK 

9. 2. 2017, Hradecký deník – Zapadl do skládačky, jež má hokejovému Hradci pomoci (minimálně) do 

semifinále extraligového play off. Kanaďan Alex Picard je důležitým článkem mužstva. 

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI BLÁZNA ALEXE 

9. 2. 2017, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí po 45. kole hokejové extraligy. 

MOUNTFIELD CUP V LÉTĚ NAPÍŠE DRUHÝ DÍL, DO HRADCE PŘIJEDE I SPARTA 

10. 2. 2017, Hokej.cz – Přípravu na probíhající sezonu oživil hradeckým hokejistům skvěle obsazený 

Mountfield Cup, na němž se potkali s Omskem, Ufou a Pardubicemi. Letos turnaj pod Bílou věží napíše druhý 

díl a stávající čtyřku doplní finalista CHL, pražská Sparta. Špičková akce se bude konat od 4. do 6. srpna 

2017. Hradecký klub uvažuje nad tím, že by se rozšířila i do jiných měst, Prahy a Pardubic. 

BEDNÁŘ HVĚZDOU MĚSÍCE! TOP 10? MĚŘÍTKO, ZDA NA TO POŘÁD MÁM, TVRDÍ 

13. 2. 2017, Hokej.cz – Hvězdou měsíce ledna se na úkor plzeňského střelce Dominika Kubalíka a 

pardubického beka Nicholase Schause stal královéhradecký kapitán Jaroslav Bednář. Zkušený hráč má za 

sebou výjimečné období, během tří zápasů v lednu dokázal dokonce zapsat deset bodů. V rozhovoru pro 

hokej.cz říká, že sbírat body ho i ve čtyřiceti letech pořád nabíjí, je po nich stále hladový. „Motivuje mě 

to,“ hlásí tahoun Mountfieldu. 

BOJ O PLAY OFF SLIBUJE DRAMA... 

15. 2. 2017, Hradecký deník – To to letí… Už jen sedm kol zbývá do konce základní části hokejové extraligy. 

Blázinec jménem play off se nezadržitelně blíží - předkolo odstartuje za tři týdny. 
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KNOTEK SLOŽIL SPARTU: PŘESILOVKY S BEDNÁŘEM? CO VÍC SI PŘÁT! 

16. 2. 2017, Hokej.cz – Už už se zdálo, že hradečtí hokejisté svou šanci na výhru ve šlágru kola na Spartě ztratí 

v přesilovkách. Dlouho se jim vůbec nedařily, v jedné dokonce inkasovali a čelili i dalšímu brejku. Až z té 

šesté zařídil Tomáš Knotek 20 sekund před druhou pauzou klíčové vyrovnání, pak využil ještě jednu a 

Mountfield urval třetí místo. 

S FRUSTROVANÝM SPARŤANEM BEDNÁŘ SOUCÍTIL A PAK HO NA DÁLKU I KONEJŠIL: TO 

BODOVÁNÍ JE TVOJE! 

16. 2. 2017, Sport.cz – Zase ukázal, jak moc je pro hokejový Hradec Králové i ve svých čtyřiceti letech 

nesmírně platný. Mountfield se ve středečním extraligovém šlágru o třetí flek na ledě Sparty v přesilovkách 

dlouho trápil, jenže pak vzal Jaroslav Bednář všechno do svých rukou a dvěma asistencemi vymyslel góly 

pro Tomáše Knotka. I proto zůstává Bednář v závěru základní části soutěže jedním z aspirantů na vítěze 

kanadského bodování. 

BEDNÁŘ: PRO TAKOVOU VÝHRU JSME NA SPARTU NEJELI, TO SI MUSÍME PŘIZNAT 

17. 2. 2017, iDNES.cz – Reprezentační přestávku mu zkrátila nemoc, ale když po ní Jaroslav Bednář vyrazil k 

zápasu, znát na něm nebyla. Hradecký kapitán svému týmu pomohl k výhře 5:2 na ledě Sparty nejen 

dobrým výkonem, ale také asistencemi u dvou branek svého týmu. V obou případech při přesilových 

hrách. 

KNOTKOVO ČEKÁNÍ NA PRVNÍ HATTRICK SKONČILO, ODNESLA TO PLZEŇ 

17. 2. 2017, iDNES.cz – Tak přece se dočkal! Hradecký útočník Tomáš Knotek čekal v extralize sedm let na 

chvíli, kdy bude slavit svůj první hattrick. Jeho tři góly byly základem výhry Východočechů nad Plzní 6:3. 

Tříbodové výhry nad tímto soupeřem se dočkali dokonce po téměř dvou letech. 

PO ŽIVOTNÍM DUELU ÚTOČNÍK SLIBUJE: 'PŮJDEME ZA VÝHROU' 

17. 2. 2017, Hradecký deník – Má za sebou extra večer, první dvoubodový zápas v extraligové kariéře. Lukáš 

Nedvídek, útočník hradeckého Mountfieldu, se ve středu vytáhl v chrámu hokeje. V pražské O2 Aréně 

pomohl gólem a asistencí porazit pyšnou Spartu 5:2. 

JARŮŠEK NACHYSTAL KNOTKOVI HATTRICK: AŤ SI NEMYSLÍ, ŽE TO VYBOJOVAL SÁM! 

18. 2. 2017, Hokej.cz – Kde se to v něm vzalo? Nevinná tvář připomínající Harryho Pottera teď vytáhla 

kouzelnické schopnosti jako dosud nikdy v extralize. Jindy opomíjený bojovník Tomáš Knotek se po 

reprezentační pauze pasoval do role hlavního tahouna Hradce Králové, za dvě utkání nastřílel pět gólů! 

„Prostě se ten zápas tak sešel,“ culí se poté, co hattrickem sestřelil Plzeň a ještě vylepšil svůj výkon ze Sparty. 

MĚL BÝT HVĚZDOU NHL, TEĎ CHCE S HRADCEM EXTRALIGOVÝ TITUL 

19. 2. 2017, iDNES.cz – Když vás vyberou v první desítce draftu NHL, jsou očekávání jasná. Bude z vás nová 

hvězda týmu, nejlépe celé soutěže. Ne vždy však tato formulka funguje. Jednou mladík nezvládne přechod 

mezi dospělé, jindy ho zabrzdí zranění. Druhá varianta je přesný případ hradeckého Alexandra Picarda. 

JARŮŠEK: 'HLAVNĚ SE DÍVÁME POD SEBE' 

19. 2. 2017, Hradecký deník – Po čtyřech výhrách přišel neúspěch. Hokejisté Hradce nestačili na Liberec, 

lídra extraligy.  
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HOŘKÁ VOLBA: ŽENY K PLOTNĚ? NE! DO KOTLE A NA VÝJEZDY 

23. 2. 2017, Hokej.cz – Rodina Matějčkových má hokejovou příslušnost v genech. Otec byl brankářem, jeho 

syn se s hokejkou na led postavil ve čtyřech letech a hraje dodnes. Jablko v případě dcery pak padlo hned 

vedle stromu. Lehce se však odkutálelo – mezi fanoušky. V rámci projektu Hořká volba vám představujeme 

nejobětavějšího z fanoušků Hradce Králové – Nikolu Matějčkovou. Právě ona pro svůj klub a vůbec celý 

hokej boří předsudky o tom, kdo patří nebo nepatří na hokej. Dnes stojí hrdě v kotli i v čele organizovaných 

klubových výjezdů, jehož je centrem. 

HRADEC MÁ NEJ FANYNKU A BUBENICI 

23. 2. 2017, Hradecký deník – Ve třinácti letech poprvé vyrazila na výjezd s hradeckými hokejovými 

fanoušky. To už je deset let, dnes je Nikola Matějčková váženou členkou kotle a dokonce jednou z bubenic. 

OLOMOUC SROVNALA V ČASE 59:59! BOD SI ZASLOUŽILA, CHVÁLÍ KNOTEK 

25. 2. 2017, Hokej.cz – Ztratit tříbodovou výhru sekundu před koncem? To pořádně naštve. Hradec vedl nad 

Olomoucí po dvou třetinách už 3:1 a nezdálo se, že by mu soupeř měl triumf zkomplikovat. Nakonec byl 

opak pravdou, ale Mountfield slavil alespoň v prodloužení a definitivně si pojistil čtvrtfinále. „Cíl jsme splnili, 

teď chceme být do čtvrtého místa, abychom začínali doma,“ hlásí autor vítězné trefy Tomáš Knotek. 

HRADECKÝ KÖHLER: ASI KAŽDÝ SLEDUJE, CO SE DĚJE V TABULCE 

27. 2. 2017, iDNES.cz – Kvůli drobnému zranění z poloviny závěrečné třetiny v Třinci nedohrál. Přesto se 

Bedřich Köhler do jeho historie mohl výrazně zapsat, kdyby ve 12. minutě proměnil šanci, kterou mu připravil 

jeho spoluhráč z útoku Džerinš, šli by Hradečtí podruhé v zápase do vedení. Jenomže Köhler brankáře 

Hrubce nepřekonal. 

AKCE ZLÍN: JDE O ČTVRTÉ MÍSTO I BEDNÁŘŮV TRIUMF 

28. 2. 2017, Hradecký deník – Přijede sok, který hraje o život. Navíc je nepříjemný v jakékoli situaci. Hokejisty 

Hradce Králové nečeká v posledním domácím utkání základní části extraligy nic jednoduchého. Na jejich 

stadion v úterý dorazí Zlín, jenž usiluje o postup do předkola play off. 
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