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JARŮŠEK O HRADECKÉ KRIZI: MUSÍME ZABRAT, JINAK NEVÍM, CO SE BUDE DÍT 

1. 10. 2016, Hokej.cz – Začátek sezony je pro hokejisty Mountfieldu všelijaký, jen ne růžový. Z venkovních 

zápasů pořád nedovezli ani jednu výhru. Jejich hlavní problém? Ztrácí dobře rozehrané zápasy. V Plzni vedli 

už 2:0, ale nakonec museli hasit situaci a byli rádi za bod. „Už se nám to stalo poněkolikáté, asi to máme v 

hlavách. Musíme jasně něco změnit,“ ví Richard Jarůšek, zatím nejlepší hráč týmu. 

RYBÁR VYCHYTAL OBHÁJCE TITULU. POMOHLA MI PRVNÍ LIGA, PŘIZNAL PO PREMIÉŘE 

2. 10. 2016, iSport.cz – Otec Pavol si zachytal za Slovensko na mistrovství světa a na olympiádě, před 

sedmnácti lety nastoupil i v extralize za Znojmo. Teď se příjmení Rybár do českého hokeje vrátilo. Syn Patrik je 

po tátovi, taky chytá. Při své premiéře za Hradec zničil v nájezdech Liberec a slavil výhru 3:2. „Jo, penalty 

mám rád,“ pokrčil rameny. 

RYBÁRŮV VÍTĚZNÝ DEBUT: I NA TRÉNINKU TAM NĚJAK STOJÍ, SMĚJE SE ŠIMÁNEK 

3. 10. 2016, Hokej.cz – Po třech porážkách už se hokejisté Mountfieldu potřebovali od něčeho odrazit, a 

povedlo se. Byť to nebylo za plný počet bodů. Hradečtí doma přetlačili libereckého mistra 3:2 po 

nájezdech, výhru ve své extraligové premiéře vychytal syn slavného otce Patrik Rybár. „Jsem rozchytaný z 

první ligy, ta je kvalitní. V Litoměřicích se mi dařilo, chtěl jsem na to navázat a potvrdit formu,“ hlásí 

spokojený gólman. 

NĚCO MUSÍME ZMĚNIT, BURCOVAL JARŮŠEK PO PROHŘE V PLZNI 

3. 10. 2016, iDNES.cz – Zlomit prokletí venkovních zápasů se opět nepodařilo. Přestože hradečtí hokejisté 

vedli na ledě Plzně po první třetině 2:0, nakonec museli vzít zavděk jediným bodem a na větší bodový příděl, 

než je bod, tak ze zápasů na soupeřových kluzištích stále čekají. 

HOKEJOVÝ HRADEC SI ZLEPŠIL NÁLADU, OBHÁJCE TITULU PORAZIL PO NÁJEZDECH 

3. 10. 2016, iDNES.cz – Nejprve bod z Plzně a poté z domácího zápasu s mistrovským Libercem body dva. 

Přitom v Plzni se hradečtí hokejisté v první třetině k vylepšení dosavadní rozpačité bilance rozjeli nadějně. Po 

první třetině vedli 2:0 a zdálo se, že se konečně na ledě soupeře prosadí a poprvé v sezoně vyhrají. 

HRONEK I ŠPAČEK OPUSTILI KEMPY 

3. 10. 2016, Hradecký deník – Osm českých hokejistů zamířilo z přípravných kempů klubů NHL na farmy do 

AHL či zpět do juniorských soutěží. 

MISTR PADL, TYGRY VYCHYTAL SLOVENSKÝ DEBUTANT. PARÁDA, ROZPLÝVAL SE 

3. 10. 2016, Sport.cz – Dočkal se. Hokejový brankář Patrik Rybár poznal chuť Tipsport extraligy. V dresu 

Mountfieldu HK nastoupil proti úřadujícímu mistrovi. Dvaadvacetiletý gólman se Tygrů z Liberce nezalekl, 

slavil se spoluhráči výhru 3:2 po nájezdech. „Parádní pocity,“ svěřil se pro klubové stránky mountfieldhk.cz. 

http://www.hokej.cz/jarusek-o-hradecke-krizi-musime-zabrat-jinak-nevim-co-se-bude-dit/5018060?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/282192/rybar-vychytal-obhajce-titulu-pomohla-mi-prvni-liga-priznal-po-premiere.html
http://www.hokej.cz/rybaruv-vitezny-debut-i-na-treninku-tam-nejak-stoji-smeje-se-simanek/5018098?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://hokej.idnes.cz/richard-jarusek-plzen-hradec-kralove-rozhovor-fqo-/hokej.aspx?c=A161003_2276771_fotbal_ten
http://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-liberec-0bc-/hokej.aspx?c=A161003_2276769_hokej_ten
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/hronek-i-spacek-opustili-kempy-20161003.html
https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/816092-mistr-padl-tygry-vychytal-slovensky-debutant-parada-rozplyval-se.html#section-artcl


HRADEC POSILUJE OBRANNÉ ŘADY, NA VÝCHOD ČECH MÍŘÍ AMERIČAN NEWTON 

4. 10. 2016, Hokej.cz – Hradecké vedení hlásí zajímavou posilu do zadních řad, dres Mountfieldu bude nově 

oblékat americký zadák Jake Newton, který naposledy působil v nejvyšší finské soutěži. Aktuálně devátý tým 

extraligové tabulky s ním podepsal smlouvu do konce probíhající sezony, k celku kouče Václava Sýkory by 

se měl Newton připojit už na čtvrtečním tréninku. 

KDYŽ SE VYHRAJE, GÓLY NIJAK NEŘEŠÍM, ŘÍKÁ EXTRALIGOVÝ DEBUTANT RYBÁR 

4. 10. 2016, iDNES.cz – Hokejový brankář Patrik Rybár, letní posila Hradce Králové, čekal osm zápasů na šanci 

si poprvé zachytat českou extraligu. Dočkal se v utkání s Libercem, v němž Hradci výrazně pomohl k výhře 

po samostatných nájezdech. 

ŠIMÁNEK SI UŽIL GÓL: 'DLOUHO NEBYLO CO SLAVIT' 

4. 10. 2016, Hradecký deník – Lopotný zápas s mistrovským Libercem rozštípl báječným nájezdem 37letý 

hradecký bard. 

TEATRÁLNÍ PÁD, ZAPLATÍŠ POKUTU! DISCIPLINÁRKA TRESTÁ REPREZENTAČNÍHO ÚTOČNÍKA 

HRADCE 

4. 10. 2016, Sport.cz – Po mladoboleslavském Petru Vampolovi trestá disciplinární komise hokejové extraligy 

v této sezóně druhého hráče za nafilmovaný pád. Stal se jím reprezentační útočník Hradce Králové Richard 

Jarůšek, který v nedělním utkání 9. kola nepřiměřeně reagoval na zákrok libereckého obránce Lukáše 

Dernera. 

BULÍK PORUŠIL SMLOUVU, V HRADCI KONČÍ. ODMÍTL HRÁT ZA LITOMĚŘICE 

5. 10. 2016, Hokej.cz – Zatímco už ve čtvrtek se k hradeckému kádru nově připojí americký zadák Jake 

Newton, kufry si překvapivě balí slovenský útočník Tomáš Bulík, jenž pod Bílou věží sehrál celkem 15 utkání. 

"Závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z hráčské smlouvy," líčí na klubovém webu generální 

manažer klubu Aleš Kmoníček. 

ZMĚNA, HOKEJOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ ZÍSKAL AMERICKÉHO OBRÁNCE NEWTONA 

5. 10. 2016, iDNES.cz – Výsledkově ne zrovna výrazný vstup královéhradeckých hokejistů do sezony se přece 

jen už nyní podepsal na složení jejich kádru. Ten se v úterý rozrostl o amerického obránce Jakea Newtona, 

který v minulé sezoně působil ve finském klubu Sport Vaasa a letošní začal v nižší zámořské soutěži ECHL za 

Idaho Steelheads. 

RYBÁR PO SUPER PREMIÉŘE: 'PENALTY MÁM RÁD' 

5. 10. 2016, Hradecký deník – Hokejový Mountfield HK možná našel specialistu na nájezdy. Slovenský 

gólman vychytal v přípravě brněnské hvězdy a teď i šampiony z Liberce. 

JARŮŠEK PŘIJDE O DESET PROCENT PLATU 

5. 10. 2016, Hradecký deník – Hokejový útočník Richard Jarůšek dostal od disciplinární komise extraligy 

pokutu za filmování v nedělním utkání 9. kola proti Liberci. 

  

http://www.hokej.cz/hradec-posiluje-obranne-rady-na-vychod-cech-miri-american-newton/5018130?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://hokej.idnes.cz/patrik-rybar-hradec-kralove-dpk-/hokej.aspx?c=A161004_2277010_hokej_ten
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/simanek-si-uzil-gol-dlouho-nebylo-co-slavit-20161004.html
https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/816352-teatralni-pad-zaplatis-pokutu-disciplinarka-tresta-reprezentacniho-utocnika-hradce.html#section-artcl
https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/816352-teatralni-pad-zaplatis-pokutu-disciplinarka-tresta-reprezentacniho-utocnika-hradce.html#section-artcl
http://www.hokej.cz/bulik-porusil-smlouvu-v-hradci-konci-odmitl-hrat-za-litomerice/5018151?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-jake-newton-posila-dlk-/hokej.aspx?c=A161005_2277254_hokej_ten
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/rybar-po-super-premiere-penalty-mam-rad-20161005.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/jarusek-prijde-o-deset-procent-platu-20161005.html


DO LITOMĚŘIC NEJDU, OZNÁMIL BULÍK. U NÁS JSI TÍM SKONČIL, VZKÁZAL SLOVÁKOVI 

HRADEC 

5. 10. 2016, Sport.cz – Měl jít vypomoci prvoligovým Litoměřicím, s nimiž extraligový Hradec Králové 

spolupracuje, a rozehrát se v nich, jenže slovenský hokejový útočník Tomáš Bulík si postavil hlavu a tento krok 

odmítl. Reakce vedení východočeského klubu na sebe nenechala dlouho čekat - v Hradci končíš, 

rozvazujeme s tebou smlouvu! vzkázalo Bulíkovi. 

ODMÍTL HRÁT V 1. LIZE, TAK HRADEC S BULÍKEM ROZVÁZAL SMLOUVU 

5. 10. 2016, iSport.cz – Hokejový útočník Tomáš Bulík skončil v extraligovém Hradci Králové. Vedení klubu se 

slovenským hráčem rozvázalo smlouvu, protože odmítl nastoupit za prvoligové Litoměřice, se kterými 

Východočeši spolupracují. 

BULÍK DOSTAL V HRADCI PADÁKA, ODMÍTL FARMU 

6. 10. 2016, Hradecký deník – Neplníš smlouvu, končíš! Přesně takovou větu si od generálního manažera 

hradeckého Mountfieldu Aleše Kmoníčka vyslechl útočník Tomáš Bulík, který odmítl nastoupit v prvoligových 

Litoměřicích, jež jsou partnerským klubem Východočechů. 

MALÍČEK MU VISEL NA VLÁSKU, ALE HRÁL DÁL. PAK MI HO PŘIŠILI, CULÍ SE ČERVENÝ 

7. 10. 2016, Hokej.cz – Moc hezký pohled to nebyl. Hokejisté Hradce se v prodloužení rvali s Libercem o 

výhru, v jednom z tuctových střetů u mantinelu byl i útočník Mountfieldu Rudolf Červený. Ten si však ze 

souboje odnesl pořádně krvavou ránu. Jeden z libereckých hráčů mu totiž bruslí přeřízl malíček. S vážným 

zraněním Červený pokračoval ve hře, teď jej ale čeká skoro dvouměsíční klid od hokeje. Jak se to seběhlo? 

POPRVÉ S AMERICKOU POSILOU. HRADEČTÍ HOKEJISTÉ SE CHYSTAJÍ NA OLOMOUC 

7. 10. 2016, iDNES.cz – Po výsledkové stránce je určitě nejoblíbenější soupeř Hradce Králové v extralize 

Olomouc. Pravě na jejím ledě se Mountfield od 18 hodin představí. Navíc bude mít ve svých řadách novou 

posilu osmadvacetiletého amerického beka Jakea Newtona. 

JARŮŠEK SESTŘELIL V NÁJEZDECH LÍDRA: POTŘEBUJEME ALE UŽ VYHRÁT ZA TŘI BODY 

9. 10. 2016, iDNES.cz – Proměnil rozhodující nájezd, když si troufl jet podruhé poté, co v první sérii neproměnil. 

Díky tomu si hradecký Mountfield mohl do tabulky podruhé za sebou připsat vítězství, dokonce na lídrem z 

Třince. Přesto by Richard Jarůšek už konečně rád slavil tříbodovou výhru, Mountfield na ni totiž čeká už šest 

zápasů a v tabulce mu výhra nahoru příliš nepomohla. 

JARŮŠEK POLOŽIL TŘINEC A RÝPL SI DO RADIVOJEVIČE: NIKDO OD NICH NEPLAKAL 

9. 10. 2016, iSport.cz – V Tipsport extralize se rýsuje interesantní partie mezi Branko Radivojevičem a 

Richardem Jarůškem. Zatím na mediálním poli. Pánové si na dálku posílají výživné vzkazy. Slovenský hráč 

mistrovského Liberce po poslední bitvě v Champions League s Färjestadem si liboval, že Švédové nesimulují, 

že nemají v kádru žádného Jarůška. Čím narážel na trest pro Jarůška za filmování ze vzájemného střetu. V 

neděli večer mu hradecký útočník odpověděl… 

JARŮŠEK SŤAL LÍDRA: NEMĚLI ŽÁDNÉ RADIVOJEVIČE, TAKŽE NIKDO NEPLAKAL 

10. 10. 2016, Hokej.cz – Titul remízových králů v Tipsport extralize patří hokejistům Mountfieldu. Nastavení 

rozhodovalo jejich zápas už pošesté, po třech porážkách obrátili vlnu na svoji stranu a výhra nad dosud 

vedoucím Třincem pro ně byla třetí v řadě. Fanouškům ale „dopřáli“ drama až do šesté série nájezdů. 

https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/816683-do-litomeric-nejdu-oznamil-bulik-u-nas-jsi-tim-skoncil-vzkazal-slovakovi-hradec.html#section-artcl
https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/816683-do-litomeric-nejdu-oznamil-bulik-u-nas-jsi-tim-skoncil-vzkazal-slovakovi-hradec.html#section-artcl
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/282435/odmitl-hrat-v-1-lize-tak-hradec-s-bulikem-rozvazal-smlouvu.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/bulik-dostal-v-hradci-padaka-odmitl-farmu-20161006.html
http://www.hokej.cz/malicek-mu-visel-na-vlasku-ale-hral-dal-pak-mi-ho-prisili-culi-se-cerveny/5018184?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://hokej.idnes.cz/olomouc-hokej-0do-/hokej.aspx?c=A161007_091921_hokej_ald
http://hokej.idnes.cz/hradec-jarusek-0p5-/hokej.aspx?c=A161009_215442_hokej_rou
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/282815/jarusek-polozil-trinec-a-rypl-si-do-radivojevice-nikdo-od-nich-neplakal.html
http://www.hokej.cz/jarusek-stal-lidra-nemeli-zadne-radivojevice-takze-nikdo-neplakal/5018252?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu


TRENÉRE, MŮŽU JET? A 'RUMCAJS' JARŮŠEK ROZHODL 

11. 10. 2016, Hradecký deník – Hradecký útočník žádal Václava Sýkoru o svolení k druhé penaltě. Tu provedl 

úchvatně a zařídil Třinci druhou porážku v sezoně. 

JEĎ SI NA HORY! 'NECHCI SE O KÝHOSOVI BAVIT,' ODPÁLKOVAL TÉMA KNOTEK 

11. 10. 2016, Hradecký deník – Hele, budu stavět na jiných hráčích. Jestli chceš, klidně se sbal a vyraž na 

hory! Uff. Bylo pár hodin před startem jarního play off. Tomáš Knotek se právě z úst Vladimíra Kýhose 

dozvěděl, že v Hradci Králové si do konce sezony neškrtne. V neděli se jejich osudy protkaly znovu. Kouč 

přijel pod Bílou věž s Třincem. 

DRAGOUN MÍŘÍ DO HRADCE, BAČA POSÍLÍ SLAVII. BULÍK SE UNÁHLIL, HLÁSÍ NÁVRAT 

12. 10. 2016, Hokej.cz – Vedení hradeckého Mountfieldu hlásí další změny v kádru! Na zvýšenou marodku v 

útočných řadách Východočeši reagují příchodem zkušeného slávistického kanonýra Michala Dragouna, 

opačným směrem putuje z důvodu vyššího zápasového vytížení slovenský zadák Martin Bača. Poslední 

novinkou je návrat útočníka Tomáše Bulíka, jenž se přesune do Litoměřic. Hradec o změnách informoval v 

tiskové zprávě. 

PŘÍPAD POTULNY: FAJN KLUK, ALE HOKEJISTA? 

12. 10. 2016, Hradecký deník – Americký útočník se v Hradci Králové šíleně trápí. Pokud se v dalších týdnech 

nezlepší, v hokejovém klubu skončí. 

UŽ ZASE! MOUNTFIELD MARODÍ... DO ZLÍNA NEJEDE PĚTICE HOKEJISTŮ 

14. 10. 2016, Hradecký deník – Trochu cynicky by se chtělo říct: už je to tady… Tak jako každý rok. Hradec 

Králové trápí při výšlapu tabulkou početná marodka. Do pátečního utkání ve Zlíně (17.30) nezasáhne pětice 

hráčů. Trenéři budou sestavu látat jak krejčová ponožky. 

NEUZNANÝ GÓL SOUPEŘE? BEDNÁŘ: BUDE TO ZNÍT BLBĚ, ALE PRO MĚ BYL JASNÝ 

16. 10. 2016, iDNES.cz – Bez dvou dnů měsíc čekali hokejisté Hradce Králové na tříbodové vítězství. Přišlo až v 

posledním zápase úvodní čtvrtiny základní části proti Chomutovu (3:2), bylo třetí v sezoně a aby těch trojek 

nebylo málo, třemi asistencemi, tedy při všech gólech, k nim přispěl Jaroslav Bednář. 

KRÁSNÉ GESTO! POTULNY SE ROZJÍŽDÍ, FANOUŠCI MU VYJÁDŘILI PODPORU 

17. 10. 2016, Hokej.cz – Že jeho jméno v Tipsport extralize patří do seznamu (zatím) nejméně vydařených 

příchodů, to je čistá pravda. Ryan Potulny se v Hradci Králové pořád dostává do tempa, úvod sezony mu 

nevyšel ani zdaleka tak, jak by si všichni představovali. Fanoušci na něj ale nezanevřeli: Na zápas s 

Chomutovem přinesli americké vlajky a ukázali, že za ním stojí. A Potulny se jim odvděčil gólem! 

SUDÍ V AKCI. CHOMUTOVU NEUZNALI V HRADCI GÓL. NECHÁPU, DIVIL SE I BEDNÁŘ 

17. 10. 2016, iSport.cz – V Hradci Králové padaly velké šutry z rozhicovaných duší fanoušků. Mountfield 

vyválčil teprve třetí tříbodový nášup, když Chomutov porazil 3:2. Pravda, Piráti docílili čtyř tref, ale dvě jim 

nebyly uznané a nedělní večer můžou označit za těžce ztrátový, protože celou třetí třetinu domácího soka 

mleli. Ale do nastavení nedošli a svoji křivdu mohli obrátit leda proti sobě. A proti rozhodčím. 

  

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/trenere-muzu-jet-a-rumcajs-jarusek-rozhodl-20161011.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/jed-si-na-hory-nechci-se-o-kyhosovi-bavit-odpalkoval-tema-knotek-20161011.html
http://www.hokej.cz/dragoun-miri-do-hradce-baca-posili-slavii-bulik-se-unahlil-hlasi-navrat/5018294?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/pripad-potulny-fajn-kluk-ale-hokejista-20161012.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/uz-zase-mountfield-marodi-do-zlina-nejede-petice-hokejistu-20161014.html
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-jaroslav-bednar-rozhovor-dxa-/hokej.aspx?c=A161016_221347_hokej_tof
http://www.hokej.cz/krasne-gesto-potulny-se-rozjizdi-fanousci-mu-vyjadrili-podporu/5018438?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/283453/sudi-v-akci-chomutovu-neuznali-v-hradci-gol-nechapu-divil-se-i-bednar.html


PROČ MÁ HOKEJOVÝ HRADEC MÁLO BODŮ? CHYBĚJÍ TŘÍBODOVÉ VÝHRY 

18. 10. 2016, iDNES.cz – Propadák to není, ale že by první čtvrtina základní části hokejové extraligy přinesla 

Hradci Králové výraznější spokojenost, tak to určitě také ne. 

PLÁNĚK O NEWTONOVI: 'MUSÍM SI HO HLÍDAT' 

18. 10. 2016, Hradecký deník – Hradecký bek strávil proti Chomutovu (3:2) na ledě téměř dvacet minut, po 

zranění se vrátil do role klíčového zadáka. 

OBRÁNCE ČÁP ÚTOČNÍKEM: SŽÍVÁM SE, ALE MUSÍM ZABRAT NA ŠIKOVNOSTI 

19. 10. 2016, Hokej.cz – Nelehkou pozici mají hokejisté hradeckého Mountfieldu před první reprezentační 

pauzou. Vzhledem ke dvěma vloženým předehrávkám si ani na chvilku neodpočinou, porce osmi zápasů 

během 17 dnů jim přijde vhod o to méně, s jakou marodkou se potýkají. Absenci několika důležitých 

forvardů pomáhá „zalepit“ i jeden nečekaný muž, tedy Zdeněk Čáp. Klasicky obránce, který teď ale hraje v 

útoku, a dokonce stoupá sestavou! 

OBRÁNCE ČÁP STÁLE VYPOMÁHÁ V HRADECKÉM ÚTOKU, UŽ HRÁL VE TŘETÍM 

20. 10. 2016, iDNES.cz – Měla to být z nouze ctnost na co nejkratší dobu, ale zatím pokračuje spíše opačně. 

Místo toho, aby se v sestavě hradeckých hokejistů obránce Zdeněk Čáp z útoku už mohl vrátit na svůj post, 

v Litvínově si polepšil - ze čtvrté útočné řady se totiž posunul do třetí. 

JANDAČ ZAŘADIL DO TÝMU I HRADECKÉHO JARŮŠKA 

20. 10. 2016, Hradecký deník – Trenér Josef Jandač pozval do hokejové reprezentace před turnajem Karjala 

čtyři nováčky, všechny z extraligy. 

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA: HRADEC BRZDÍ TAKÉ STRACH 

20. 10. 2016, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí po 13. kole hokejové extraligy. 

OBRÁNCE V ÚTOKU, MLADÍCI V SESTAVĚ. HRADEC NIČÍ PŘED SLOŽITÝM VÍKENDEM 

MARODKA 

21. 10. 2016, Hradecký deník – Zádrhel před dalšími dvěma zápasy hokejové extraligy musí řešit trenéři 

hradeckého Mountfieldu. Soupis marodných a zraněných hráčů je i dál velmi rozsáhlý. Čítá šest, povšechně 

velmi zajímavých jmen. „Musíme si pomoci dalšími hráči, které máme  k dispozici," řekl hlavní kouč Václav 

Sýkora. 

ŠIMÁNEK CHYTIL DVA GÓLY! JAKO NA BANDY, ALE CHYBĚLA MI LAPAČKA, SMĚJE SE 

22. 10. 2016, Hokej.cz – Boleslavští hokejisté v repríze jarního čtvrtfinále zase ukázali, že na Hradec umí. Po 

skvělém obratu z prvního kola vyhráli tentokrát 3:1, ale nervy to byly až to posledních vteřin. Mountfield chtěl 

dohnat nejtěsnější manko a sáhl k power play, ve které měli Bruslaři několik šancí na rozhodnutí. Ztroskotali 

však hlavně na Jiřím Šimánkovi, který si neohroženě stoupl do brány! 

RANAŘ ŠTAJNOCH V BITCE SLOŽIL KÁŇU! PROVOKOVAL CELÝ ZÁPAS, ŘÍKÁ 

23. 10. 2016, Hokej.cz – Marně vzpomínali hradečtí hokejisté na osmigólový výkon, jaký předvedli v září proti 

Pardubicím. Ale výhra 5:1 nad Kometou, která dosud ani jednou neztratila všechny tři body, měla velké 

grády. Zápasu nakonec nechyběl ani pěstní souboj – jako muž proti muži se proti sobě postavili Martin 

Štajnoch s Janem Káňou. A slovenský obránce Mountfieldu potvrdil nedělní nadvládu hradeckých barev. 

http://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-hokej-0lq-/hokej.aspx?c=A161018_2280066_hokej_ald
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/planek-o-newtonovi-musim-si-ho-hlidat-20161018.html
http://www.hokej.cz/obrance-cap-utocnikem-szivam-se-ale-musim-zabrat-na-sikovnosti/5018481?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-hokej-extraliga-zdenek-cap-f1z-/hokej.aspx?c=A161020_2280541_hokej_ten
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/jandac-zaradil-do-tymu-i-hradeckeho-jaruska-20161020.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/komentar-jiriho-fejgla-hradec-brzdi-take-strach-20161020.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/obrance-v-utoku-mladici-v-sestave-hradec-nici-pred-slozitym-vikendem-marodka-20161021.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/obrance-v-utoku-mladici-v-sestave-hradec-nici-pred-slozitym-vikendem-marodka-20161021.html
http://www.hokej.cz/simanek-chytil-dva-goly-jako-na-bandy-ale-chybela-mi-lapacka-smeje-se/5018543?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://www.hokej.cz/ranar-stajnoch-v-bitce-slozil-kanu-provokoval-cely-zapas-rika/5018575?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu


FAIR PLAY VEČÍREK V HRADCI: KOVÁČIK S BULÍKEM ODVOLALI (NE)FAULY SOUPEŘE 

24. 10. 2016, Hokej.cz – Posunout lidskou čest nad zájem vyhrát zápas za každou cenu, o tom by měl sport 

být. Momenty fair play bývají i v hokejové extralize k vidění, ale nedělní zápas Hradce Králové s Kometou asi 

předčil všechno: Během druhé třetiny hokejisté na obou stranách „odmítli“ přesilovku, když opravili verdikt 

rozhodčích a přiznali, že soupeř nefauloval. Klobouk dolů! 

GENTLEMANI V HRADCI: FAUL NEBYL, ODVOLALI DVA HRÁČI VYLOUČENÍ SOUPEŘE 

24. 10. 2016, iDNES.cz – Oběma týmům šlo o hodně, přesto si jejich hráči zachovali smysl pro spravedlnost. V 

Hradci Králové v duelu 15. kola hokejové extraligy s brněnskou Kometou totiž hned dva opravili výrok sudích 

v neprospěch svého týmu. 

FAIR PLAY! BULÍK ZA STAVU 2:1 ZRUŠIL TREST: TO BY UDĚLAL KAŽDÝ 

24. 10. 2016, iSport.cz – To se jen tak nevidí. Hradec vedl na konci druhé třetiny nad Kometou 2:1. Radovan 

Pavlík šel k zemi, krev v obličeji, zásah holí. Čtyři minuty pro Martina Zaťoviče, gesto rozhodčích bylo jasné. 

Hradecký Tomáš Bulík ale za sudími dojel a přiznal se, že hůl byla jeho. Trest se nekonal. Útočník Mountfieldu 

ukázal velké sportovní srdce. 

HRADECKÝ NAVRÁTILEC BULÍK: MYSLÍM, ŽE BY SE NA MÉM MÍSTĚ PŘIZNALA VĚTŠINA 

25. 10. 2016, iDNES.cz – Vypadalo to, že Tomáš Bulík z Hradce odejde ve zlém, jenže teď je všechno jinak! 

Slovenský útočník se s klubem dohodl a přes Litoměřice se znovu vrátil do prvního týmu Mountfieldu. A v 

zápase s Kometou Brno mu gólem a asistencí pomohl k vysoké výhře 5:1. 

BYL NA DLAŽBĚ, ALE VRÁTIL SE. BULÍK ROZHODL I HRÁL FAIR PLAY 

25. 10. 2016, Hradecký deník – Usmíval se, nebylo divu. Mluvil o zápase, který se mu vydařil jako žádný jiný 

během angažmá  v Hradci Králové. Jenže útočník Tomáš Bulík se chvílemi také mírně zakabonil. „Prepáčte, 

o tom bych už nehovoril," pronesl dvakrát rodnou slovenštinou. 

MOUNTFIELD JEDINÝ V PLZNI PROHRÁL, UŽ PODRUHÉ. CO NA TO ŘÍCT? PTAL SE KÖHLER 

25. 10. 2016, iSport.cz – Výkony Mountfieldu jsou jak Kolo štěstí. Jednou trefíte stoprocentní slevu, jindy nic. V 

neděli celek z Hradce Králové pokořil jako první v sezoně v běžné hrací době Kometu. Přišlo úterý a po 

porážce 1:3 padl jako první za tři body v Plzni. Zůstává jediným týmem, který na západní frontě v tomto 

ročníku prohrál. Už podruhé. „Co na to říct? Vždycky je to o nás a o hokeji, jaký předvedeme,“ přemítal 

útočník Bedřich Köhler, který luxusně přihrál jedinému úspěšnému střelci hostů Jaroslavu Bednářovi. 

PŘÍPAD FRIGO: BEK JDE DO PLZNĚ 

27. 10. 2016, Hradecký deník – Je jedním z nejsledovanějších hokejistů Mountfieldu posledních let. Peter 

Frühauf miloval hokej  v Hradci Králové. „Tady jsme doma," říkal. Bojovník pak překonal rakovinu, vrátil se do 

hry. Jenže po minulé sezoně vedení rozhodlo, že může odejít. 

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA: HHP. CO TO JE? BRNO A PLZEŇ JE JASNĚ UKÁZALY 

28. 10. 2016, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí po 15. kole hokejové extraligy. 

  

http://www.hokej.cz/fair-play-vecirek-v-hradci-kovacik-s-bulikem-odvolali-ne-fauly-soupere/5018591?t=rsatzg8jb2rhdkv5gq10bnfhb5tmaslx7r3ajyogxfagw0dqg84cogu
http://hokej.idnes.cz/hradec-brno-hokej-gesto-fair-play-d42-/hokej.aspx?c=A161023_222848_hokej_tof
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/284101/fair-play-bulik-za-stavu-2-1-zrusil-trest-to-by-udelal-kazdy.html
http://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-bulik-0l6-/hokej.aspx?c=A161025_102041_hokej_rou
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/byl-na-dlazbe-ale-vratil-se-bulik-rozhodl-i-hral-fair-play-20161025.html
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/284292/mountfield-jediny-v-plzni-prohral-uz-podruhe-co-na-to-rict-ptal-se-kohler.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/pripad-frigo-bek-jde-do-plzne-20161027.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/komentar-jiriho-fejgla-hhp-co-to-je-brno-a-plzen-je-jasne-ukazaly-20161028.html


HRADECKÝ SPASITEL? OBRÁNCE DIETZ! TOLIK BODŮ NEPAMATUJU, PŘIZNÁVÁ 

31. 10. 2016, Hokej.cz – Pomalu a nenápadně. Hokejisté Mountfieldu se snaží prokousat tam, kde by se rádi 

viděli, a co se jim nedaří venku, to jde doma perfektně – před vlastními diváky vyhráli popáté v řadě. Tuhou 

bitvu proti Vítkovicím rozsekl z nejkrásnější akce zápasu Stanislav Dietz. Sám sebe posunul na druhé místo 

produktivity extraligových obránců, svůj tým na pátou příčku. „Když jsem viděl naše výsledky, radši jsem se 

na tabulku moc nechtěl dívat. Teď už se možná podívám,“ směje se. 
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