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BABIČKA JE TAM NAHOŘE HRDÁ, VĚŘÍ POTULNY. TĚŠÍ HO VELKÁ OČEKÁVÁNÍ
1. 9. 2016, Hokej.cz – Další parádní jméno pro Tipsport extraligu ohlásili v Hradci Králové, tentokrát už
definitivně poslední. Americký centr Ryan Potulny by měl společně s Andrisem Džerinšem vyřešit otázku
prvních dvou centrů, vždyť za sebou má 126 startů v NHL i úspěšné roky v nižších zámořských soutěžích. Loni
hrál ve finském Lahti, teď okusí štaci v zemi, se kterou ho pojí rodinné kořeny. „Zaujalo mě, jak kvalitní je
česká liga, jak dobrý hokej se tady hraje,“ vypráví Potulny po prvním tréninku. Bude i díky němu Mountfield
černým koněm soutěže?

LÁKADLO! GENERÁLKA NA KLADNO I S POTULNYM
2. 9. 2016, Hradecký deník – Týden před ostrým startem extraligy si hokejisté Hradce Králové pozvali
prvoligové Kladno.

'POTULNY POTŘEBUJE ČAS,' ŘÍKÁ SÝKORA O POSILE
5. 9. 2016, Hradecký deník – Přiznává komplikace. Kouč Mountfieldu Václav Sýkora má starosti. Pět dní před
startem prvního extraligového duelu s Mladou Boleslaví se o sehranosti jeho armády nedá moc mluvit. Spíš
vůbec. Páteční porážka s Kladnem 0:1 po prodloužení pochyby prohloubila.

HRADEC ZVÝŠIL ROZPOČET A PŘEJE SI SEMIFINÁLE. ALE TAKY VÍC MLADÝCH
6. 9. 2016, Hokej.cz – Těžko se budou hokejisté Mountfieldu držet zpátky, když zase přivedli několik
zajímavých jmen a nad sebou mají navýsost ambiciózního majitele. I přesto zazněla na jejich předsezonní
tiskové konferenci mírnější slova než loni. Extraligová medaile byla tehdy pro hradeckou generalitu jasnou
metou, na kterou tým nedosáhl. „Rozhodně se ale nesmíříme s nějakým průměrem, po všech hráčích
budeme požadovat absolutní maximum,“ říká prezident klubu Miroslav Schön.

DOST BYLO ČTVRTFINÁLE. HRADEC CHCE KONEČNĚ PRONIKNOUT MEZI NEJLEPŠÍ ČTYŘKU
6. 9. 2016, ČT Sport – Znovu stejný cíl jako v předchozích sezonách vyhlašují před začátkem hokejové
extraligy v Hradci Králové. Od roku 2013, kdy se klub přestěhoval z Českých Budějovic, ztroskotal tým už
třikrát ve čtvrtfinále. Na čtvrtý pokus by se tak Východočeši konečně chtěli probít mezi poslední čtyři.

CHCEME DO SEMIFINÁLE, OPAKUJÍ PŘED SEZÓNOU V HRADCI
6. 9. 2016, Sport.cz – Stejný cíl jako v minulé sezóně v podobě postupu do semifinále vyhlašují před
začátkem hokejové extraligy v Hradci Králové. Od roku 2013, kdy jako Mountfield HK působí klub v nejvyšší
soutěži, ztroskotal třikrát ve čtvrtfinále.

MOUNTFIELD JDE DO EXTRALIGY V NOVÝCH ŠATECH
7. 9. 2016, Hradecký deník – Hradec má nového sportovního manažera, trenérský štáb i kádr. Disponuje
rozpočtem přes 100 milionů korun a historicky prodal nejvíce permanentek.

PREZIDENT PŘÁL MÍSTO CÍLŮ ZDRAVÍ, ALE HRADECKÝ ÚTOK NA SEMIFINÁLE PLATÍ
7. 9. 2016, iDNES.cz – Prezident hradeckého hokejového klubu Miroslav Schön před pátečním startem
extraligy místo striktního stanovení cíle pro sezonu přeje hráčům hlavně zdraví a věří, že s ním přijde i
vytoužené semifinále.

LETOS SE VLAK ROZJEL, SNAD TO PŘENESEME DO EXTRALIGY, PŘEJE SI BEDNÁŘ
8. 9. 2016, iDNES.cz – Nový kapitán hradeckého Mountfieldu Jaroslav Bednář nevylučuje, že v pátek
začínající sezona bude v jeho profesionální kariéře poslední. O to větší chuť má dovést tým k úspěchu.

POSLEDNÍ ROK? SPÍŠ ANO, ČTYŘICET UŽ JE NA POVÁŽENOU, HLÁSÍ BEDNÁŘ
9. 9. 2016, Hokej.cz – Už 22 let zpátky začínal Jaroslav Bednář v tehdy ještě čerstvé české extralize. Teď ale
sám cítí, že se nachází na sklonku kariéry. A v Hradci Králové, kde se stejně jako doma na Slavii propracoval
ke kapitánskému céčku, by ji nerad ukončil s prázdnýma rukama. „Ještě než skončím, chtěl bych ten pátý
titul zvednout,“ přiznává ambiciózně. No, to by byl od hokejistů Mountfieldu husarský kousek.

BEDNÁŘ JE V RÁŽI, ČERVENÉMU HROZÍ DEMONTÁŽÍ PRAŽSKÝCH ZNAČEK
9. 9. 2016, Hradecký deník – V ráži je na ledě. Byl i při rozhovoru. JAROSLAV BEDNÁŘ, kapitán Mountfieldu
HK, třeba naoko vyhrožuje spoluhráči z lajny, že pokud se v sezoně neobjeví na dvou reprezentačních
akcích, přijde o pražské značky na autě.

HRADEČTÍ HOKEJISTÉ ZAČÍNAJÍ SEZONU S TÍM, S KÝM MINULOU SKONČILI
9. 9. 2016, iDNES.cz – V hlavách hokejistů současného hradeckého mužstva, kteří u toho v březnu byli, je
možná zklamání z nevydařeného závěru minulé sezony ještě někde zasuté. S výjimkou jediného. Útočník
Richard Jarůšek, jedna z největších letních posil, totiž v březnu naopak jako hráč Mladé Boleslavi slavil
historický postup svého tehdejšího týmu do semifinále.

TŘI DŮVODY MIZERNÉHO ZAČÁTKU HRADCE
13. 9. 2016, Hradecký deník – Dva zápasy, jeden bod. Hradecký hokej prožívá nejhorší začátek sezony po
návratu do extraligy před třemi lety.

GÓL Z ROHU? KRÁSNÝ, CULÍ SE ŠIMÁNEK. KACETLA ZKASÍRUJE ZA PRVNÍ NULU
14. 9. 2016, Hokej.cz – Dva zápasy, jeden bod. Na poplach to určitě ještě nebylo, přesto hradecký
Mountfield prožil doposud nejhorší vstup do extraligy. Trenéři ale nezmatkovali, i napotřetí poslali do hry
úplně stejnou sestavu a především druhý útok kolem Jiřího Šimánka se jim u výhry 4:0 nad Energií odvděčil.
„Už bylo na čase, aby nám to trochu zahrálo. Ale nepřikládal bych tomu větší důraz, musíme to potvrdit v
dalších zápasech,“ ví Richard Jarůšek.

HRÁLI JSME UŽ O HODNĚ, PŘIPUSTIL JARŮŠEK PO PRVNÍ VÝHŘE V SEZONĚ
15. 9. 2016, iDNES.cz – Dva zápasy nic, ale dlouhé čekání na první gól z toho v případě Richarda Jarůška
nebylo. Letní posila hradeckého Mountfieldu se gólově prosadila v utkání, v němž východočeský tým porazil
Karlovy Vary a ve 3. kole soutěže získal první výhru.

'POTULNY? TEĎ UŽ MU TO PŮJDE,' TVRDÍ JARŮŠEK
16. 9. 2016, Hradecký deník – Bylo to po prvních dvou utkáních velké téma. Od druhé lajny Ryana
Potulnyho se čekalo mnohem víc. Proti Karlovým Varům ale česko-americká trojka zabrala. Při výhře 4:0
dala dvě branky. Tu třetí Richard Jarůšek.

CO JE?! KŘIČEL PAVLÍK. MÁLEM JEJ OKRADLI O PREMIÉROVÝ GÓL V EXTRALIZE
16. 9. 2016, Hokej.cz – V mužském hokeji se teprve rozkoukává. Nastupuje ve čtvrté formaci Hradce Králové,
a tak je jasné, že jeho hlavním úkolem není střílet branky. Nyní se mladý útočník Mountfieldu Radovan Pavlík
poprvé trefil v Tipsport extralize. Jeho premiérový zásah na ostravském ledě poslal hostující celek do vedení,
jenže Vítkovice dvěma góly skóre otočily a Pavlíkova trefa tak v konečném součtu přišla vniveč. Přitom
původně nebyla jeho branka uznána, rozhodčí ji posvětili až na základě videa.

Z POTULNYHO PŘESTÁVÁ BÝT TULÁK, 'DVOJKA' SE ZVEDÁ
16. 9. 2016, Hradecký deník – Americko-česká lajna Hradce Králové vstřelila Karlovým Varům dvě branky, v
pátek chtějí být podobně úspěšní ve Vítkovicích (17).

TŘI VELKÉ TRUMFY MOUNTFIELDU A PARDUBIC
18. 9. 2016, Hradecký deník – Také při Mountfield Cupu měli hokejisté Hradce nad Pardubicemi výrazně
navrch. V boji o turnajový titul je porazili vysoko 6:2, když zápas rozhodli smrští čtyř branek ve třetí třetině. I v
extralize mají s Dynamem plusovou bilanci. Nejlepším střelcem v novodobé historii derby je hradecký Jiří
Šimánek se sedmi góly.

VÝCHODOČESKÝ HOKEJOVÝ SVÁTEK JE TU, HRADEC PŘIVÍTÁ PARDUBICE
18. 9. 2016, iDNES.cz – Je to tu! Vždy dlouho dopředu očekávané derby mezi nesmiřitelnými hokejovými
rivaly z Hradce Králové a z Pardubic vstoupí v letošní sezoně do prvního dějství. Začne v neděli v hradecké
Fortuna aréně v 17.10.

HRADEC VE VÝCHODOČESKÉM DERBY ROZDRTIL PARDUBICE 8:2
18. 9. 2016, ČT Sport – Souboj rivalů, které úvod letošní sezony nezastihl v oslnivé formě, jednoznačně vyzněl
pro domácí Mountfield. Svěřenci trenéra Sýkory bleskově zareagovali na úvodní trefu Kauta, třemi přesnými
zásahy během dvou minut bleskově otočili skóre a od té doby drželi otěže prestižního duelu pevně ve svých
rukou. Konečné skóre 8:2 vypovídá o jejich naprosté dominanci mnohé.

BEDNÁŘ ZNIČIL PARDUBICE ČTYŘMI BODY: HLAVNĚ NA KONCI NIC NEODFLÁKNOUT
18. 9. 2016, iSport.cz – Trochu stačilo hrábnout do sestavy a Hradec ukázal sílu. V útočné fázi doslova
explodoval. Velké manévry proti Pardubicím řídil veterán Jaroslav Bednář. Mountfield vyhrál 8:2,
devětatřicetiletý útočník si připsal čtyři body za gól a nahrávku. „Dohráli jsme zápas tak, jak jsme
potřebovali,“ lebedil si.

OSMIČKA V DERBY? HRAJEME PRO LIDI, VŠICHNI JSME SI TO UŽILI, ZÁŘÍ BEDNÁŘ
19. 9. 2016, Hokej.cz – Začátek sezony nebyl ze strany Mountfieldu nijak závratný. Jenže hokejisté u svých
fanoušků všechny ztráty vykoupili tím, co předvedli v neděli. Pardubice smetli 8:2, což je výsledek, jaký
historie východočeských derby nepamatuje! „Odehráli jsme výborný zápas. Hodně jsme se cpali do brány,
stříleli, byli agresivní,“ pochvaluje si hrdina duelu Jaroslav Bednář.

HRADEC BAVILA DEMOLICE PARDUBIC. VŠECHNO JSME CPALI DO BRÁNY, TĚŠILO BEDNÁŘE
19. 9. 2016, Sport.cz – Byla to demolice Pardubic na ledě jejich největšího rivala. Derby nebylo vůbec
poprvé v extraligové historii vyprodané, ale přineslo v Hradci Králové jasné vítězství Mountfieldu. Jeho
vítězná domácí série proti týmu ze sousedního města tak čítá už pět utkání a konečné skóre 8:2 je nejvyšší,
jaké vůbec kdy ze soubojů těchto soupeřů vzešlo.

DERBY UKÁZALO JINÉHO BEDNÁŘE. UŽ SE NEŽENE ZA GÓLY, MILUJE JE VYMÝŠLET
20. 9. 2016, Hradecký deník – Zase ukázal, jak výjimečným hokejistou je. Mountfield rozmontoval v derby
Pardubice 8:2 a Jaroslav Bednář byl u poloviny hradeckých branek. Jednu vstřelil, na další tři přihrál. Super
výkon kapitána!

BEDNÁŘ PO VÍTĚZNÉM DERBY: POBAVILI JSME DIVÁKY, A O TO JDE
20. 9. 2016, iDNES.cz – Do derby s Pardubicemi vstupoval Jaroslav Bednář po výsledkově nevydařeném
startu do sezony, kdy měl Hradec ze čtyř zápasů pouze jedno vítězství. V tom se ale vše otočilo, Hradec
rozdrtil Pardubice 8:2 a Bednář si připsal jeden gól a tři asistence.

KUDRNOVA ROZLUČKA SPOJILA RIVALY. FANTAZIE, BYL JSEM NAMĚKKO, PŘIZNÁVÁ
22. 9. 2016, Hokej.cz – Na ledě i v ochozech si oba východočeské tábory nic nedarují. Samotné nedělní
derby ovšem nebylo tím jediným, na co fanoušci v Hradci Králové přišli. Před utkáním jim naposledy
poděkoval Jaroslav Kudrna, jenž v březnu pověsil brusle na hřebík a teď se s hráčskou kariérou rozloučil
oficiálně. Domácímu odchovanci, který velkou část kariéry strávil v Pardubicích, aplaudovali dokonce i
rozhodčí.

KUDRNA: 'MĚL JSEM HUSÍ KŮŽI A NA KRAJÍČKU'
22. 9. 2016, Hradecký deník – Hokejový útočník Jaroslav Kudrna měl u rozlučky s kariérou „všechny svoje
holky".

CO PŘIJDE PO DERBY? VENKU TO HRADCI NEJDE
23. 9. 2016, Hradecký deník – Hokejisté Mountfieldu HK v pátek hrají na ledě Litvínova (17.30). Na cizím
stadionu prohráli deset z posledních jedenácti zápasů.

LOUČÍCÍ SE KUDRNA: POMLÁTIT SE NA LEDĚ BYLO PRO MĚ ASI JEDNODUŠŠÍ
23. 9. 2016, iDNES.cz – Před hokejovým derby Hradec Králové - Pardubice nastoupil Jaroslav Kudrna znovu
na ledovou plochou. Na rozdíl od nedávné minulosti bývalý útočník domácího týmu na hřišti nezůstal a po
slavnostním rozloučení s kariérou se vydal do hlediště.

STRAŠLIVÝ PECH PAVELKY. GÓL NA 2:2 BYL K VZTEKU
26. 9. 2016, Hradecký deník – Poprvé šel v extralize do branky od první minuty. Psychicky náročnou chvíli
ustál bravurně. V Litvínově si gólman Jaroslav Pavelka (23) zapsal 40 úspěšných zákroků.

IHNAČÁK SE VRÁTIL DO HRADCE. A SPARTĚ VYSTŘELIL VÝHRU. JIDÁŠI, SLYŠEL
28. 9. 2016, iDNES.cz – Když sparťanský útočník Brian Ihnačák vstřelil druhý gól Hradci na jeho ledě, od
domácích fanoušků si vyslechl skandované: „Jidáši, Jidáši.“ Domácí diváci tak reagovali na jeho letní
odchod z Mountfieldu.

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA: CHCE TO SRDCE (FRÜHAUFA)!
29. 9. 2016, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí po 7. kole hokejové extraligy.

HRADECKÝ VÍKEND PRAVDY PŘIVÁDÍ DO SESTAVY BORCE Z FARMY A PŘEHÁZÍ ÚTOKY
30. 9. 2016, iDNES.cz – První změna přišla už před třetí třetinou úterního zápasu s pražskou Spartou a
vyplynula ze situace. Mountfield totiž po dvou dvacetiminutovkách prohrával 0:3 a moc jiných možností jak
oživit hru týmu než změny ve složení jednotlivých pětek, se trenérům nenabízelo.
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