
 
 

'NEVIDÍM, ŽE BYCH SI NĚKOHO DÁVAL,' ŘÍKÁ HRADECKÝ HRDINA BEDNÁŘ 

1. 4. 2017, Hradecký deník – Byl mužem, který rozhodl. Hradecký kapitán Jaroslav Bednář dal 

vítěznou branku druhého střetnutí semifinále play off hokejové extraligy proti Kometě Brno.  

KONEČNĚ POZNAT NEPOZNANÉ: HOKEJISTÉ HRADCE ZKUSÍ VYHRÁT V BRNĚ 

2. 4. 2017, iDNES.cz – Za čtyři hradecké sezony v extralize hokejisté Mountfieldu ani jednou taktiku 

na vítězství v Brně nenašli. Nastal v semifinálové sérii konečně čas na změnu?  

AGONIE POD ŠPILBERKEM. HRADEČTÍ HOKEJISTÉ VĚŘÍ, ŽE SE JEJICH TRÁPENÍ ZMĚNÍ V RADOST 

2. 4. 2017, ČT Sport – roku 2013, kdy začali hrát mezi elitou, hráli hradečtí hokejisté v Brně osmkrát. 

Pokaždé přitom prohráli, což už vydá za velice bolestnou sérii. Hradec nyní věří, že na Kometu v jejím 

domácím prostředí konečně vyzraje. Stav semifinálové série je před začátkem duelu 1:1.  

TĚLO RÁNO BOLÍ, NESKRÝVÁ BEDNÁŘ. ALE KDYŽ SE VYHRAJE, SLUNÍČKO SVÍTÍ I V DEŠTI 

2. 4. 2017, Sport.cz – Od listopadu má Jaroslav Bednář na krku čtyři křížky a teď se má na konci 

sezóny honit třeba s brněnským supertalentem Martinem Nečasem, jemuž je o 22 let méně. Jenže 

zatímco hrdinou prvního semifinále byl právě mladíček v dresu Komety, druhé ozdobil svým 

výkonem hradecký kapitán. 

NAŠTVANÝ HRADECKÝ BEK VYDARENÝ PO DEBAKLU: BYL TO HROZNÝ ZÁPAS 

2. 4. 2017, iSport.cz – Když se měl ohlédnout za semifinálovým duelem číslo tři, okamžitě hradecký 

obránce René Vydarený vypálil: „Rychle na to zapomenout.“ Jeho Mountfield dostal v Brně 

nařezáno 0:8. Zkolaboval, hlavně ve druhé polovině zápasu vyhořel. V sérii ale porážka pořád 

znamená jen jeden bod, Hradec ztrácí 1:2. V pondělí se hraje v Brně další zápas.  

LEPŠÍ NEŽ PROHRÁT O GÓL, HLÁSÍ DEJ PO VÝPRASKU OD KOMETY. CHCE REPARÁT 

3. 4. 2017, Hokej.cz – Bylo to jako špatný sen, ze kterého se ne a ne probudit. Po sympatickém 

výkonu a domácí výhře ve druhém semifinálovém zápase nedokázali hokejisté Hradce Králové 

navázat na povedený východočeský zápas a v duelu číslo tři padli rozdílem několika tříd. Kometa 

svému soupeři nasázela osm branek a podruhé v sérii je o krůček blíže postupu do finále. Hradec 

Králové naopak musí na debakl 0:8 co nejrychleji zapomenout a v pondělí odpoledne se porvat o 

srovnání semifinálové bitvy. 

 

 

https://hradecky.denik.cz/hokej_region/nevidim-ze-bych-si-nekoho-daval-rika-hradecky-hrdina-bednar-20170401.html
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http://hokej.cz/lepsi-nez-prohrat-o-gol-hlasi-dej-po-vyprasku-od-komety-chce-reparat/5022308


BYL TO DEN BLBEC, ALE NEMÁ CENU SE V TOM HRABAT, ŘÍKÁ KÖHLER Z HRADCE 

3. 4. 2017, iDNES.cz – V Brně po návratu do extraligy ještě nevyhráli, teď navíc dostali výprask 0:8 a 

v semifinálové sérii prohrají hokejisté Hradce s Brnem 1:2. Propadat skepsi? Kdepak! "Jsem pozitivní. 

Věřím, že série bude dlouhá a už v pondělí bude na ledě jiné mužstvo," říkal v neděli útočník 

Mountfieldu Bedřich Köhler. 

HRADECKÝ KÁPO BEDNÁŘ O REVANŠI: VČERA KOMETA ŘEZALA NÁS, DNESKA MY JE! 

3. 4. 2017, iSport.cz – Hradec Králové je na nohou, Mountfield vrátil Kometě nedělní debakl 0:8. Sice 

ne s úroky, ale to ve vítězné kabině nikdo moc neřešil. Východočeši pokořili Brno 1:0 po nájezdech, 

v nichž kraloval dvougólový střelec Tomáš Knotek a v brance Patrik Rybár. Hradci tak nevadilo, že 

dvakrát své sólo neproměnil vůdce týmu Jaroslav Bednář.  

HRADEC SROVNAL SÉRII S KOMETOU. BITVU GÓLMANŮ ROZHODL V NÁJEZDECH KNOTEK 

3. 4. 2017, iDNES.cz – Brankářský souboj mezi Brnem a Hradcem Králové ve čtvrtém semifinálovém 

duelu po 80. minutách bez gólu musely rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich v sedmé sérii 

hostující útočník Tomáš Knotek druhým úspěšným zakončením rozhodl o vítězství Hradce Králové 1:0 

po samostatných nájezdech.  

TYČ V PRODLOUŽENÍ? MYSLEL JSEM, ŽE MĚ OMEJOU, LÍČÍ HRDINA KNOTEK 

4. 4. 2017, Hokej.cz – Podobně jako druhý domácí duel, tak i druhý souboj na ledě Brna, dokázali 

hradečtí hokejisté po předchozí porážce dotáhnout do vítězného konce. Pod Špilberkem se v 

pondělí na branku ale čekalo dlouho. Tři třetiny gól nepřinesly, stejně tak i následné 

dvacetiminutové prodloužení. Ke slovu tak přišly nájezdy, v nichž nejprve vedli domácí, dvě trefy 

Tomáše Knotka však zařídily Mountfieldu srovnání série na 2:2.  

RYBÁR PO KANONÁDĚ USNUL BEZ PRÁŠKŮ. A PAK ZMUČIL KOMETU 

4. 4. 2017, iSport.cz – Z nuly na sto. Hradec se vytáhl a brankář Patrik Rybár obzvlášť. V neděli ho 

trenéři střídali a z lavičky sledoval, jak do branky Mountfieldu padá jeden puk za druhým. V pondělí 

to byl úplně jiný příběh. „Všichni jsme podali úplně jiný výkon,“ lebedil si slovenský brankář. Při výhře 

1:0 po nájezdech exceloval.  

PĚSTÍ PŘÍMO DO TVÁŘE! CHTĚL DO TOHO JÍT, TAK TO ODNESL, ŘEKL JARŮŠEK O RVAČCE 

4. 4. 2017, iSport.cz – Jeden den prohrát 0:8 a druhý den slavit nad stejným soupeřem výhru není 

skutečně nic snadného. Hradecký Mountfield to ale dokázal, včera porazil Kometu 1:0 po 

samostatných nájezdech a předvedl charakter a sílu kabiny. V zápase, ve kterém nepadl žádný 

gól ze hry byla také k vidění pěstní výměna hostujícího Richarda Jarůška s domácím obráncem 

Tomášem Malcem. Co k ní český reprezentant řekl?  

ZAPOMÍNÁNÍ SE PODAŘILO: HRADEC SI VZAL ZTRACENOU VÝHODU ZPÁTKY 

5. 4. 2017, iDNES.cz – Bezprostředně měli za sebou den starý debakl 0:8. A v delším časovém 

horizontu možná i podvědomí, že to bylo na ledě, na kterém se stejným soupeřem poslední čtyři 

toky stále jen prohrávají.  

https://hokej.idnes.cz/kohler-ohlas-po-semifinale-hradec-brno-dxw-/hokej.aspx?c=A170403_101427_hokej_rs2
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298942/hradecky-kapo-bednar-o-revansi-vcera-kometa-rezala-nas-dneska-my-je.html
https://hokej.idnes.cz/sport-hokej-extraliga-hradec-kralove-kometa-brno-play-off-on-line-phu-/hokej.aspx?c=A170403_160927_hokej_elv
http://hokej.cz/tyc-v-prodlouzeni-myslel-jsem-ze-me-omejou-lici-hrdina-knotek/5022341
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298950/rybar-po-kanonade-usnul-bez-prasku-a-pak-zmucil-kometu.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/298983/pesti-primo-do-tvare-chtel-do-toho-jit-tak-to-odnesl-rekl-jarusek-o-rvacce.html
https://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-cyk-/hokej.aspx?c=A170405_2317247_hokej_ald


STORY O NEPRŮSTŘELNÉM PATRIKOVI. 'O DEBAKLU JSME SE NEBAVILI,' ŘEKL RYBÁR 

5. 4. 2017, Hradecký deník – Byl neuvěřitelný, s výjimkou jediné střely, která se nakonec nezapočítala 

do statistik o zápasu, ho brněnští střelci nepřekonali za osmdesát minut hry ani v sedmi sériích 

samostatných nájezdů.  

KDYŽ LEZEME PO ČTYŘECH A VYTRHÁVÁME SI NOHY ZE ZADKU, NA BRNO TO PLATÍ, ŘEKL 

BEDNÁŘ 

5. 4. 2017, ČT Sport – Na porážku dokázali zatím v semifinálové sérii s Brnem vždy odpovědět vítězně 

a po čtyřech duelech hokejisté Hradce Králové drží vyrovnaný stav 2:2 na zápasy. Podle Jaroslava 

Bednáře se ukázalo, že když Východočeši jdou do Komety agresivně a bojovně, funguje to. Kapitán 

Hradeckých tak tuší, že tento styl musí se spoluhráči praktikovat i v dalších duelech, aby měli šanci 

uspět. 

HRADECKÝ VYDARENÝ: KAŽDÁ STŘELA BOLÍ, ALE TAK SE BRNO DÁ PORAZIT 

6. 4. 2017, iDNES.cz – Po jedné ze střel soupeře, které v pondělním extraligovém čtvrtfinále zblokoval, 

ještě René Vydarený stačil odpálit puk z vlastní třetiny. Pak klekl na led a dlouho se nezvedal. Po 

chvíli ale odjel na královéhradeckou střídačku, zápas s Kometou dohrál a ve čtvrtek nastoupí k 

dalšímu.  

'MUSÍME LÉZT PO ČTYŘECH,' ZNÁ ŠÉF BEDNÁŘ RECEPT NA KOMETU 

6. 4. 2017, Hradecký deník – Sebrat vedení v sérii. To je přání i úkol pro hradecké hokejisty. Pátý duel 

semifinále s Kometou se hraje ve čtvrtek (17.20) pod Bílou věží.  

HRADECKÝ BROUSEK ŠTAJNOCH: MUSÍME HRÁT PROTI KOMETĚ VÍC NA HRANĚ 

6. 4. 2017, iSport.cz – Nebylo to ono. Mountfield doma nekousal tak jako naposledy v Brně a prohrál 

1:3 a v semifinále ztrácí 2:3 na zápasy. „Náš problém byl v tom, že jsme tentokrát nebyli dostatečně 

hladoví. To byl hlavní důvod naší porážky. Kdyby tam od nás bylo úplně to samé co ve druhém 

zápase v Brně, vypadalo by to jinak,“ uvědomoval si obránce Martin Štajnoch, který se v ostré hře 

jinak docela vyžívá. 

ZAVOLÁME JANDAČOVI, NE? STŘÍLEJÍCÍHO BEKA KREJČÍKA CHVÁLIL I SOUPEŘ BEDNÁŘ 

6. 4. 2014, iSport.cz – Kometa má v extraligovém semifinále s Mountfieldem postupový mečbol a 

zase u toho byl v hlavní roli obránce. Po hattricku Ondřeje Němce ve třetím zápase zařídil vítězství 

3:1 v páté bitvě Jakub Krejčík, autor dvou gólů. „Zavoláme trenérovi Jandačovi, jestli s ním počítá, 

ne?“ nadhodil kapitán hradeckého celku Jaroslav Bednář. I domácí obdivně mluvili o tom, co beci 

Komety umí.  

NEMASTNÉ, NESLANÉ. BÁLI JSME SE HRÁT, VÍ BEDNÁŘ. VELÍ ZVÝŠIT AGRESIVITU 

7. 4. 2017, Hokej.cz – Po vydřené výhře na brněnském ledě se hradečtí hokejisté za nerozhodného 

stavu 2:2 zase přesunuli pod Bílou věž, kde mohli před vlastními fanoušky urvat mečbol. Nestalo se 

tak, liché partie v téhle sérii zkrátka patří Kometě, která je po vítězství 3:1 krok od postupu do finále. 

Naopak Mountfield dělí jediná prohra od konce sezony. "Musíme si nyní odpočinout a v sobotu 

podat úplně jiný výkon," velí hradecký kapitán Jaroslav Bednář před sobotní bitvou číslo šest. 

https://hradecky.denik.cz/hokej_region/story-o-neprustrelnem-patrikovi-o-debaklu-jsme-se-nebavili-rekl-rybar-20170405.html
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/351786-kdyz-lezeme-po-ctyrech-a-vytrhavame-si-nohy-ze-zadku-na-brno-to-plati-rekl-bednar/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/hokej/351786-kdyz-lezeme-po-ctyrech-a-vytrhavame-si-nohy-ze-zadku-na-brno-to-plati-rekl-bednar/
https://hokej.idnes.cz/rane-vydareny-hradec-kralove-rozhovor-dh6-/hokej.aspx?c=A170406_2317490_hokej_ten
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/musime-lezt-po-ctyrech-zna-sef-bednar-recept-na-kometu-20170406.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/299212/hradecky-brousek-stajnoch-musime-hrat-proti-komete-vic-na-hrane.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/299211/zavolame-jandacovi-ne-strilejiciho-beka-krejcika-chvalil-i-souper-bednar.html
http://hokej.cz/nemastne-neslane-bali-jsme-se-hrat-vi-bednar-veli-zvysit-agresivitu/5022408


HRADCI VYPRŠEL ČAS NA CHYBU. BUĎ V BRNĚ VYHRAJE, NEBO JE FINÁLE FUČ 

8. 4. 2017, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu dnes musí v Brně vyhrát. Pokud se jim to 

nepodaří, jejich finálový sen se minimálně o rok odloží a sezona jim skončí. Pokud ano, máme se v 

pondělí v Hradci na co těšit, hrálo by se tu rozhodující sedmé semifinále.  

TLAK BUDE NA KOMETĚ, ZŮSTÁVÁ V KLIDU HRADECKÝ ÚTOČNÍK KNOTEK 

8. 4. 2017, iDNES.cz – Podruhé za sebou odpovídal po semifinálovém zápase s brněnskou Kometou 

jako jediný střelec svého týmu. Jenomže na rozdíl od předcházejícího chybělo hradeckému 

útočníkovi Tomáši Knotkovi to nejpodstatnější: radost z výhry.  

ZKLAMANÝ BEDNÁŘ. BRONZ BY NEBYLA ÚTĚCHA, PŘIZNAL KAPITÁN MOUNTFIELDU 

8. 4. 2017, iSport.cz – Byly to těžké poslední kroky hradeckého kapitána. Jaroslav Bednář dal televizní 

rozhovor a pomalu pochodoval do hradecké kabiny. Tam čekal zbytek týmu. Bylo maximálně slyšet, 

jak padá pot z unavených hráčů na zem. Víc nic. Vládlo ticho. Smutné a hrobové. Mountfield 

prohrál v šestém semifinále na ledě Komety 1:2 po prodloužení a sezona pro něj skončila. A kabina 

čekala na svého šéfa.  

SEMIFINÁLE? PRO MĚ NEÚSPĚCH, ŘÍKÁ KÁPO BEDNÁŘ. CHVÁLÍ SKVĚLOU PARTU 

9. 4. 2017, Hokej.cz – Hradecký Mountfield byl dlouhou část šestého semifinále blízko vyrovnání a 

navrácení série do Hradce, kde by se rozhodovalo. Brno ale dokázalo ve třetí části nastartovat svoje 

motory a dorovnat. Ubránilo dlouhé vyloučení zasahující do začátku prodloužení a poté se tři minuty 

před koncem první nastavené dvacetiminutovky prosadil Zohorna, který Kometu poslal do finále. 

Pro Mountfield sezona končí. 

ODMĚNA ZA BRONZOVÝ ÚSPĚCH, HRADEC KRÁLOVÉ JDE DO LIGY MISTRŮ 

11. 4. 2017, iDNES.cz – Sami tomu už pomoci nemohli, ale vyšlo to. Hokejový Hradec Králové je od 

nedělního večera, kdy Liberec v extraligovém semifinále vyřadil Chomutov, poprvé v historii 

účastníkem Ligy mistrů. Do nové podoby soutěže, v níž se bude od podzimu hrát, vyrazí jako držitel 

bronzových extraligových medailí.  

'POTŘEBUJEME ŠIRŠÍ I KVALITNĚJŠÍ KÁDR,' NETAJÍ ŠÉF. KDO ODEJDE? 

11. 4. 2017, Hradecký deník – Ač hokejový Hradec dosáhl na historický úspěch, na třetí místo 

v extralize, v týmu se budou hýbat ledy.  

JAK SI TRENÉR SÝKORA PRODLUŽUJE KARIÉRU: PRÁCE V HRADCI MĚ NAPLŇUJE 

14. 4. 2017, iDNES.cz – Zklamání z vyřazení v extraligovém semifinále hlavního kouče hradeckého 

Mountfieldu Václava Sýkoru ještě úplně nepřešlo. Pár dnů poté, co jeho týmu brněnská Kometa 

definitivně zakončila sezonu, ale dochází na slova, která řekl hned po posledním, šestém zápase.  

 

 

https://hokej.idnes.cz/hradec-hokej-cyk-/hokej.aspx?c=A170408_2318014_hokej_ald
https://hokej.idnes.cz/tomas-knotek-hokej-hradec-0yp-/hokej.aspx?c=A170408_2318015_hokej_ald
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/299405/zklamany-bednar-bronz-by-nebyla-utecha-priznal-kapitan-mountfieldu.html
http://hokej.cz/semifinale-pro-me-neuspech-rika-kapo-bednar-chvali-skvelou-partu/5022448
https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-liga-mistru-zmeny-v-tymu-fc8-/hokej.aspx?c=A170411_100244_hokej_rou
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/potrebujeme-sirsi-i-kvalitnejsi-kadr-netaji-sef-kdo-odejde-20170411.html
https://hokej.idnes.cz/trener-hradce-kralove-vaclav-sykora-rozhovor-fop-/hokej.aspx?c=A170413_095849_hokej_par


ODCHOD? KDEPAK. MOUNTFIELD CHCE ZŮSTAT V HRADCI, NEJMÉNĚ DO ROKU 2025 

15. 4. 2017, Hokej.cz – Čtyři sezony – čtyřikrát přímý postup do čtvrtfinále a teď i historické bronzové 

medaile, k tomu stále narůstající zájem fanoušků. Po přesunu z Českých Budějovic se hokejovému 

Mountfieldu v Hradci Králové daří. Proto není divu, že generální partner a poloviční akcionář projevil 

zájem prodloužit s městem smlouvu o dalších šest let.  

POSILY? HRADEC JE MEZI HOKEJISTY NYNÍ DOBRÁ ADRESA, TĚŠÍ MANAŽERA 

17. 4. 2017, iDNES.cz – Přiznává krátké posezení se svými spolupracovníky z klubu, při kterém 

nechyběl doutník. Ale že by tím pro generálního manažera hradeckého hokejového klubu Aleše 

Kmoníčka po zisku extraligového bronzu začala odpočinkovější část roku, to ani náhodou.  

ZMĚNY V HRADCI: KACETL JE NA ODCHODU, SMLOUVY NEMAJÍ DEJ NEBO ČERVENÝ 

17. 4. 2017, Hokej.cz – Po zisku bronzové medaile čekají Mountfield změny. Hradec Králové se zatím 

nedohodl na prodloužení smluv s obráncem Jakem Newtonem a útočníky Rastislavem Dejem a 

Rudolfem Červeným. Jiné angažmá si hledá brankář Ondřej Kacetl. V rozhovoru pro klubové stránky 

to uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.  

JSI ZRÁDCE, SPÍLAJÍ PARDUBIČTÍ FANOUŠCI. KOUKAL JDE DO HRADCE 

18. 4. 2017, Hradecký deník – Bude to zapeklitá otázka. Kdo bude nosit v příští sezoně číslo 42? Patrik 

Rybár, brankářská jednička a nejlepší hráč play off? Nebo Petr Koukal, superposila hradeckého 

hokejového týmu, který to letos dotáhl do semifinále play off?  

ŠIKULA KNOTEK KONČÍ, HRADEC LÁKÁ PRODUKTIVNÍHO OBRÁNCE Z KANADY 

21. 4. 2017, Hradecký deník – Z hradeckého Mountfieldu odchází jeden z hrdinů jízdy do semifinále 

play off hokejové extraligy Tomáš Knotek. V jedenácti duelech přitom nasbíral 9 bodů a kapitán 

Jaroslav Bednář o něm řekl: „Od Vánoc měl obrovský lauf a vrátil nám svůj potenciál." 

HRADCI HROZILA INSOLVENCE, MĚSTO MU POMŮŽE 5 MILIONY A ZVÝŠÍ DOTACI 

25. 4. 2017, iSport.cz – Město Hradec Králové navýší základní kapitál extraligového hokejového klubu 

Mountfield HK o tři miliony korun, aby tím pokrylo jeho kumulovanou ztrátu z minulých let a odvrátilo 

hrozbu insolvence. Stejnou sumu do základního kapitálu vloží druhý poloviční akcionář, společnost 

Mountfield. Radnice je zároveň připravena zvýšit svoji dotaci klubu o dva miliony korun. Rozhodli o 

tom dnes zastupitelé Hradce Králové. Mountfield HK v právě skončeném ročníku extraligy skončil 

na třetím místě, nejlépe v historii. 
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