
 

Doma válí: Dvě nuly v řadě 

1. 2. 2018, Hradecký deník – Podobná slova na adresu hradecké brankářské dvojky se v polsední 

době opakují. „Musím vyzdvihnout Jardu Pavelku, který zase udržel čisté konto,“ pronesl trenér 

Václav Sýkora. „Jarda nás podržel, hodně toho pochytal,“ doplnil nadřízeného útočník Jan Berger.  

Plzeň by si to musela ale zkazit sama, říká Červený o hradeckém finiši 

2. 2. 2018, iDNES.cz – Za dva zápasy stáhli náskok lídra z Plzně o šest bodů. Navíc k tomu přidali 

kvalitní výkony, které vzbuzují optimismus. Přesto i po jasné výhře 4:1 nad Spartou v Hradci tuší, že 

jejich současný finiš asi přichází pozdě. "Teoretická šance je, ale stále je to na sedm bodů a do 

konce už zbývá jen pět kol," řekl Rudolf Červený, autor prvního hradeckého gólu.  

Bergerova radost: góly a nová smlouva s Hradcem 

2. 2. 2018, iDNES.cz – Pokud se nestane v příštích dnech nic mimořádného, bude Jan Berger slavit 

příjemné devětadvacáté narozeniny. Útočník hokejového Hradce Králové totiž jde jejich oslavě 

vstříc vydařeným obdobím. V dosavadní kariéře patrně nejvydařenějším.  

Berger: Ranař, střelec, student 

2. 2. 2018, Hradecký deník – Dříve fungoval jako holka na zavolání. Hradec měl málo hokejistů, stačil 

telefon a Jan Berger dorazil. Z první ligy, v níž hrál ještě na začátku této sezony za Přerov.  

Hradec vařil Spartu, dožene Plzeň? Jen tak si to nenechá ujít, říká Graňák 

3. 2. 2018, Hokej.cz – Sparťané bojují pomalu o holé přežití, ovšem v Hradci toho moc nepředvedli. 

Nebýt darovaného gólu, klidně mohli odjíždět s nulou nejenom na kontě bodovém, ale i 

brankovém. Rozhodně to však bylo i výkonem Mountfieldu – jedním z nejlepších v sezoně.  

Jágrmánie? Ne, Bednářmánie! To je jiná dimenze, odmítá po hattricku 

5. 2. 2018, Hokej.cz – Je to pro všechny mladé hráče k zamyšlení: Podívejte se, co s vámi provádějí tihle 

veteráni! Den po sobotní exhibici (v tom nejlepším slova smyslu) Jaromíra Jágra s Petrem Nedvěděm rozzářil 

extraligu hattrick Jaroslava Bednáře. Povedl se mu jako nejstaršímu hráči v historii soutěže! 
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Sedm výher týmu, který zná úspěch. Jenom nedělat kraviny, velí Jirásek 

6. 2. 2018, Hokej.cz – Černý kůň DHL Extraligy juniorů? Hradecký Mountfield by jím klidně mohl být. 

Jak skvěle zakončil základní část, tak zahájil i nadstavbu a aktuálně má v zádech sérii sedmi vítězství 

v řadě. Hlavní favorité jsou možná jiní, ale pozor – většina kádru slavila v dorostech zlaté či stříbrné 

vavříny! „Víme, jak úspěch chutná a co pro něj musíme obětovat,“ hlásí Filip Jirásek, rovněž člen 

reprezentační devatenáctky.  

300? To je docela hezké číslo 

6. 2. 2018, Hradecký deník – Nikdo nedal v extralize tolik hattricků jako on - deset. Nikdo starší neslavil 

v jednom utkání tři branky. Jedenačtyřicetiletý Jaroslav Bednář, kapitán hokejového Hradce 

Králové, si v neděli večer pro sebe zabral hned dva rekordy elitní soutěže.  

Na pauzu s třemi body, hokejový Hradec má ke druhému místu blízko 

7. 2. 2018, iDNES.cz – Královéhradečtí hokejisté jdou na olympijskou přestávku po vítězství 3:2 v 

Mladé Boleslavi, úterní úspěch byl jejich čtvrtým tříbodovým za sebou.  

Koukal odletěl: Raškovka je v pohodě 

8. 2. 2018, Hradecký deník – V úterý večer přispěl k další výhře Hradce v extralize, druhý den 

dopoledne zabalil olympijskou bagáž a vydal se na cestu do Koreje. Hokejista Petr Koukal vyrazil na 

první olympijské hry v životě.  

Hradecká síla: Přesilovky i šéf 

8. 2. 2018, Hradecký deník – Hokejová extraliga: Jediné vítězství dělí hokejisty Hradce od jistoty 

druhého místa.  

„Líbí se mi výběr hráčů," říká hradecký šéf 

14. 2. 2018, Hradecký deník – Optimista. To je Jaroslav Bednář, bývalý reprezentant, kapitán 

hokejového Hradce a spoluhráč Petra Koukala.  

Nemyslet na medaili by bylo pod úroveň 

14. 2. 2018, Hradecký deník – Hradecký hokejista Petr Koukal netají ambice na olympijský úspěch.  

Vracející se Vydarený vyhlíží známé: Snad se to nezvrhne, říká 

20. 2. 2018, iDNES.cz – Osm posledních extraligových duelů obránce hradeckého Mountfieldu kvůli 

zranění nestihl, v úterý se vrátí do hradecké sestavy na přípravný zápas proti Trenčínu, kde má 

slovenský bek řadu kamarádů. 

Dojatý Frühauf se dočkal ovací 

20. 2. 2018, Hradecký deník – Se synkem Simonem v náručí objížděl hradeckou arénu a v očích se 

mu leskly slzy. Slovenský hokejista Peter Frühauf se v úterý vrátil v dresu Dukly Trenčín na východ 

Čech, kde strávil dva roky.  
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Hradecký brankář Pavelka: Koukalovy nájezdy? Těžko se čte, jaký zvolí 

22. 2. 2018, iDNES.cz – Při rozbruslení bezprostředně před zápasem si přidá jeden nájezd navíc. 

„Poprvé jede mezi ostatními, podruhé na konci ještě jednou jako poslední,“ říká hokejový brankář 

Jaroslav Pavelka z Hradce Králové o svém spoluhráči Petru Koukalovi.  

Koukal zářil: Věštec i střelec 

22. 2. 2018, Hradecký deník – Před rozhodujícím rozstřelem se postavil na střídačce a zahlásil ve stylu 

Roberta Záruby: „Pavel Francouz nepustil ani jeden nájezd. Jsme v semifinále olympijského turnaje!“  

Hradecký asistent Hynek před Vítkovicemi: Snad vyjde i čtvrtý zápas 

28. 2. 2018, iDNES.cz – Třikrát se v této sezoně postavili týmu Vítkovic, třikrát z toho byly tři body. Dnes 

mohou hokejisté královéhradeckého Mountfieldu potvrdit, že se jim proti tomuto soupeři v letošním 

extraligovém ročníku opravdu daří. Motivaci k tomu mají ohromnou. Pokud přivezou z Ostravy tři 

body, budou mít jistotu, že o současné druhé místo v základní části už nepřijdou. 
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