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MOUNTFIELD MÁ V HRADCI SVÉHO BÉDU 

1. 9. 2015, Hradecký deník – Dlouhých sedm let otravoval soupeře v dresu Zlína. Letos v létě se Bedřich Köhler 

(30) rozhodl pro radikální změnu. Skočil po nabídce Mountfieldu. „Konečně máme ve svém týmu Bédu," se 

smíchem pravil po podpisu kontraktu spolumajitel klubu Miroslav Schön v narážce na populárního maskota 

zahrádkářského gigantu Mountfield Bédu Trávníčka. 

IHNACAKOVI PŘIBALILI DO TAŠKY ČINKY. S KABINOU SE SŽÍVÁM, SMĚJE SE 

1. 9. 2015, iDNES.cz – Hokejový útočník Brian Ihnacak si v Hradci Králové měsíc zvyká na nové prostředí a 

náročný styl hry, které po hráčích trenéři vyžadují. Třicetiletý centr se s tím ale pere se ctí a naznačuje, že by 

mohl být opravdovou posilou. Nejen na ledě. 

V BÁGLU MĚL ČINKY. IHNACAK POZNÁVÁ ČESKOU KABINU 

1. 9. 2015, Hradecký deník – Kanadský rodák a majitel italského pasu umně pracuje na své popularitě mezi 

fanoušky hradeckého hokeje. Proti Straubingu zářil. Výřečný chlapík, který se narodil v Kanadě a vlastní italský 

pas, umně pracuje na své popularitě mezi fanoušky hradeckého hokeje. Brian Ihnacak (30) byl hvězdou 

nedělní přípravné partie s německým Straubingem, kterou Mountfield dovedl k vítězství 4:1. 

BUDE Z HRONKA NOVÝ ŽIDLICKÝ? PŘED DVĚMA LETY JSEM HRÁL V ÚTOKU! HLÁSÍ 

2. 9. 2015, Hokej.cz – Špičkových obránců má český hokej nedostatek, ale talenti se pořád najdou. Jeden z 

nich se jmenuje Filip Hronek, je odchovancem Hradce Králové a poslední dobou dal o sobě pořádně vědět. 

Účastník jarního mistrovství světa osmnáctek je blízko uplatnění v extralize dospělých, o víkendu dostal první 

příležitost ve dvacítce a zhostil se jí výborně. Bek s ofenzivními předpoklady bránil i útočil, střelecky se prosadil 

proti Finům i Rusům! "V této kategorii jsem hrál poprvé, byla to výborná zkušenost," pochvaluje si. 

POSÍLENÝ HRADEC KRÁLOVÉ CHCE V HOKEJOVÉ EXTRALIZE DO SEMIFINÁLE 

4. 9. 2015, Sport.cz – Hokejisté Hradce Králové se chtějí v extralize opět zlepšovat a cílem pro ně bude 

postup do semifinále. Mountfield sice přišel v létě o nejproduktivnějšího hráče Tomáše Mertla, ale kádr se 

mu podařilo posílit. Mezi ofenzivními akvizicemi je hlavní hvězdou Jaroslav Bednář ze Slavie, do defenzívy 

získal klub Karla Pilaře ze Sparty. 

MOUNTFIELD POSÍLIL A ZÍSKAL AKADEMII. KONEČNĚ BY RÁD DO SEMIFINÁLE 

4. 9. 2015, Hokej.cz – Dvakrát za sebou si v suchém tričku zajistili přímý postup do čtvrtfinále, což jim řada 

klubů mohla jenom závidět. Posílený kádr ale letos velí hokejistům Mountfieldu, aby už nakoukli dál. A 

výsledkově nepříliš povedená letní příprava? Na to už si i hradečtí fanoušci dávno zvykli. Teď si v případě 

svého klubu zvykají i na zvýšenou prestiž v oblasti mládežnického hokeje. 

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/mountfield-ma-v-hradci-sveho-bedu-20150901.html
http://hokej.idnes.cz/ihnacak-vezl-cinky-hradec-kralove-dqw-/hokej.aspx?c=A150901_091048_hokej_elv
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/v-baglu-mel-cinky-ihnacak-poznava-ceskou-kabinu-20150901.html
http://www.hokej.cz/bude-z-hronka-novy-zidlicky-pred-dvema-lety-jsem-hral-v-utoku-hlasi/5009685
http://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/704016-posileny-hradec-kralove-chce-v-hokejove-extralize-do-semifinale.html#section-artcl
http://www.hokej.cz/mountfield-posilil-a-ziskal-akademii-konecne-by-rad-do-semifinale/5009728


ŽÁDNÉ VYTÁČKY. HRADEC SI PLÁNUJE SEMIFINÁLE EXTRALIGY 

4. 9. 2015, Aktuálně.cz – Znojmo - Přípravný program extraligových celků spěje pomalu ke svému závěru. 

Týden před startem nejvyšší tuzemské soutěže jej završil i Hradec Králové, jejž čeká třetí sezona od přesunu 

extraligové licence z Českých Budějovic. 

BEDNÁŘE TRÁPILA CELÉ LÉTO ZÁDA, ALE ÚVOD EXTRALIGY NECHCE ZMEŠKAT 

4. 9. 2015, Sportovní noviny – Praha - Letní posila hokejistů Hradce Králové Jaroslav Bednář se chystá za 

týden nastoupit v úvodním utkání extraligy proti Vítkovicím, přestože jej celou přípravu na ledě trápily 

problémy se zády. Osmatřicetiletý kanonýr doufá, že se mu do startu nejvyšší soutěže podaří alespoň mírně 

dohnat tréninkové manko a zánět sedacího nervu jej už přestane limitovat. 

BEDNÁŘOVO ZRANĚNÍ? OSINA V ZADKU, REAGUJE HRADECKÝ KOUČ DRAISAITL 

4. 9. 2015, iSport.cz – Do kabiny mu štědrá kasa vedení přivála zajímavé zboží, ale zdaleka ne všechno mohl 

kouč Mountfieldu Peter Draisaitl o prázdninách řádně prozkoušet. K ruce neměl po mnoho týdnů zejména 

Jaroslava Bednáře, kterého stále souží bolavá záda a kvůli nimž nastoupil jen do tří přípravných utkání. S 

bilancí jedné gólové asistence. 

SEZONNÍ META: HRADEC CHCE DO SEMIFINÁLE! 

5. 9. 2015, Hradecký deník – Praha, Hradec Králové - Velké posily, velké plány. Mountfield HK touží po 

historickém úspěchu. „Byli jsme šestí a pátí, teď chceme výš," přeje si generální manažer hokejového týmu 

Aleš Kmoníček. 

HVĚZDU HRADCE TRÁPÍ ZÁDA. HLEDÁM, KDO MĚ VYLÉČÍ, ŘÍKÁ BEDNÁŘ 

7. 9. 2015, iSport.cz – Záda zatracená, nedají pokoj. Jaroslav Bednář v 38 letech zjišťuje, jaké to je oběhávat 

doktory a trávit týdny na marodce. Příští pátek vypálí extraliga prvním kolem a přestupový hit léta pořád není 

zcela fit. „Zatím jsem nenašel léčbu, která by zabrala,“ hlásí lehce znepokojeně nové eso v sestavě 

hradeckého Mountfieldu. 

ZÁDA V HÁJI, PŘESTO NASTOUPÍ? BĚHEM LÉTA HOKEJ NEZAPOMENEŠ, ŘÍKÁ BEDNÁŘ 

7. 9. 2015, Hokej.cz – V letní pauze byl nejen hlavní posilou hradeckého týmu, ale zařídil i jeden z 

nejsledovanějších přestupů v českých soutěžích. Jenže o prázdninách se Jaroslav Bednář zabydlel na 

marodce, ne na ledě. I se zraněnými zády se ale na novou sezonu v ambiciózním klubu těší. „Je to pro mě 

velká výzva! Na tlak jsem zvyklý, je to pro mě hnací motor. I proto jsem šel do mužstva, které má ambice,“ hlásí. 

'BEDNÁŘ JE STŘELEC OD PÁNABOHA,' ŘÍKÁ EXPERT 

9. 9. 2015, Hradecký deník – Hradec Králové - Hokejistům Hradce Králové začne za dva dny sezona, ve 

vzduchu visí pět palčivých otázek. Odpovědi na ně hledal David Pospíšil. 

V HRADCI BY MOHLO CHODIT NA HOKEJ VÍC NEŽ PĚT TISÍC LIDÍ, ŘÍKÁ MANAŽER 

11. 9. 2015, iDNES.cz – Třetí extraligová sezona po dvacetileté pauze v Hradci Králové dnes zvedne oponu. 

Prvním soupeřem Mountfieldu budou Vítkovice, zápas začne v hradecké Fortuna aréně v 18 hodin. 

http://sport.aktualne.cz/hradec-zavrsil-pripravu-prohrou-vse-zlepsit-cilil-se-kouc/r~1d5adb2852dc11e58f1e002590604f2e/
http://www.sportovninoviny.cz/hokej/extraliga/zpravy/bednare-trapila-cele-leto-zada-ale-uvod-extraligy-nechce-zmeskat/1254793
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/245713/bednarovo-zraneni-osina-v-zadku-reaguje-hradecky-kouc-draisaitl.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/sezonni-meta-hradec-chce-do-semifinale-20150905.html
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/245861/hvezdu-hradce-trapi-zada-hledam-kdo-me-vyleci-rika-bednar.html
http://www.hokej.cz/zada-v-haji-presto-nastoupi-behem-leta-hokej-nezapomenes-rika-bednar/5009762
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/bednar-je-strelec-od-panaboha-rika-expert-20150909.html
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-vs-vitkovice-dlb-/hokej.aspx?c=A150911_2190831_hokej_ald


KLID! GÓLMANSKÁ JEDNIČKA KACETL SVOJI ROLI NEPROŽÍVÁ 

11. 9. 2015, Hradecký deník – Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Tak, a je to na něm. Ondřej Kacetl vstupuje 

poprvé v kariéře do extraligy v pozici brankářské jedničky. Stres? Ale jděte. „Beru to v klidu," nevzrušeně 

prohodil v předvečer otevíracího střetnutí. 

ŽÁDNÁ SLÁVA, ZHODNOTIL SVOJI HRADECKOU PREMIÉRU BEDNÁŘ 

11. 9. 2015, Sportovní noviny – Hradec Králové - Hokejový útočník Jaroslav Bednář se v létě stal největší posilou 

Hradce Králové, se svým prvním extraligovým vystoupením v novém dresu ale spokojený nebyl. I proto, že při 

penaltovém rozstřelu trefil jen tyč, prohráli Východočeši v 1. kole soutěže s Vítkovicemi 3:4 po nájezdech. 

VIDEO: NÁVRAT KRÁLE! HRADEC VESTOJE APLAUDOVAL BOJOVNÍKOVI FRÜHAUFOVI 

13. 9. 2015, Hokej.cz – „Jenom mu držíme palce, že to zvládne a zbaví se toho. Je jedno kdy.“ Slova 

hradeckého trenéra Petera Draisaitla z loňských Vánoc najednou dostávají docela jiný rozměr. Protože Peter 

Frühauf TO zvládl. Slovenský obránce porazil rakovinu a po necelých devíti měsících od kruté diagnózy 

naskočil zpátky do soutěžního kolotoče Tipsport extraligy. Vítej zpátky! 

KACETL? ABSOLUTORIUM, SMEKÁ „TÁTA“ KUDRNA. TYKAČKU V KABINĚ UŽ VYŘEŠIL 

15. 9. 2015, Hokej.cz – Minulé dva roky sbíral průměrně bod na zápas a v trendu zatím pokračuje i letos. 

Jaroslav Kudrna je přesně tím typem hráče, který ví, kde si má na puk počkat. Zatímco Vítkovicím dal gól 

lehkou (a vlastně zbytečnou) tečí do prázdné klece, v Olomouci skóroval rovnou zpoza branky. Hradci tak 

vystřelil první vítězství nové sezony. „Nebylo by příjemné prohrát a příští víkend mít jeden bod,“ hlásí. 

STADION VSTAL A TLESKAL NÁVRATU KRÁLE! FRÜHAUF SE VRÁTIL NA LED 

17. 9. 2015, Hradecký deník – Hradec Králové - Byla to další z dojemných chvilek spojená s Peterem Frühaufem. 

Obránce hradeckého Mountfieldu vyhnal z těla rakovinu a po devíti měsících se při domácím utkání s 

Vítkovicemi vrátil na extraligový led. Fanoušci mu připravili velkolepé uvítání. 

KUDRNA CÍLÍ NA METU 300! JEŠTĚ ZBÝVÁ PATNÁCT TREF 

18. 9. 2015, Hradecký deník – Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Útočník Mountfieldu HK vtrhl do hokejové 

extraligy zhurta. V úvodních partiích se pokaždé trefil. Pokoří v pátek i mistra? 

BEDNÁŘ SE KLANÍ HRADECKÝM FANDŮM: MYSLEL JSEM, ŽE JSME VYHRÁLI LIGU 

19. 9. 2015, Hokej.cz – Na tamní poměry nezvykle divoké utkání zažil během pátečního večera 

královéhradecký stánek. Zápas, v němž domácí s úřadujícím šampionem z Litvínova ještě v polovině utkání 

prohrávali rozdílem tří branek, aby se nakonec radovali z výhry 6:4, napsal spoustu mini-příběhů. U jednoho z 

nich figuruje v hlavní roli Jaroslav Bednář, který za barvy Hradce Králové vstřelil první, klíčovou branku, kterou 

snižoval na 2:4. „Bylo to o štěstí, v pádu jsem to zametl po ledě, brankář nebyl připravený a neměl hokejku na 

ledě,“ popisuje situaci útočník, který si navrch připsal ještě dvě asistence. 

'NENÍ TO HOKEJ, CO CHCEME HRÁT. PRACOVAT MUSÍ VŠICHNI' 

21. 9. 2015, Hradecký deník – Liberec, Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Obránce hradeckého Mountfieldu Karel 

Pilař otevřel skóre zápasu v Liberci, z konečného výsledku se ale neradoval. 

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/klid-golmanska-jednicka-kacetl-svoji-roli-neproziva-20150911.html
http://www.sportovninoviny.cz/hokej/extraliga/zpravy/zadna-slava-zhodnotil-svoji-hradeckou-premieru-bednar/1257475
http://www.hokej.cz/video-navrat-krale-hradec-vestoje-aplaudoval-bojovnikovi-fruhaufovi/5009872
http://www.hokej.cz/kacetl-absolutorium-smeka-tata-kudrna-tykacku-v-kabine-uz-vyresil/5009922
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/stadion-vstal-a-tleskal-navratu-krale-fruhauf-se-vratil-na-led-20150917.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/kudrna-cili-na-metu-300-jeste-zbyva-patnact-tref-20150918.html
http://www.hokej.cz/bednar-se-klani-hradeckym-fandum-myslel-jsem-ze-jsme-vyhrali-ligu/5010023
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/neni-to-hokej-co-chceme-hrat-pracovat-musi-vsichni-20150921.html


ÚVOD SEZONY? BODOVĚ SLUŠNÝ ROZJEZD, VZADU JE ALE CHAOS 

22. 9. 2015, Hradecký deník – Hradec Králové - Hradecký Mountfield je po čtyřech extraligových kolech pátý 

a nejvylučovanější. 

FRAJER BEDNÁŘ! PODÍVEJTE SE, JAK ZVLÁDL TRIK HVĚZDY NHL 

24. 9. 2015, iSport.cz – Není nutné vyrážet do zámoří, abyste viděli hokejová kouzla. Jedno z nich předvedl na 

hradeckém ledě útočník Jaroslav Bednář. Jako vzor mu posloužil kapitán Chicaga Jonathan Toews. Ten 

nejdříve vystřelil lahev od pití z horní síťky branky a pak ji okamžitě dalším pukem zasáhl ve vzduchu. Jak se 

tento trik povedl jedné z extraligových hvězd? Podívejte se na videu iSport TV. 

JAK ZVLÁDL BEDNÁŘ TOEWSŮV TRIK? PODÍVEJTE SE, KOLIK POTŘEBOVAL POKUSŮ 

25. 9. 2015, iSport.cz – Jaroslav Bednář pro kamery iSport TV skvěle napodobil střelecký trik Jonathana Toewse. 

Úkol zněl jasně: jednou ranou napnout síť tak, aby lahev na pití vyletěla co nejvíce do vzduchu, druhou ranou 

flašku sestřelit. Bednářovi se to povedlo, ale asi každého po shlédnutí videa na iSport.cz napadlo - kolik na to 

potřeboval pokusů? Podívejte se! 

„PATRIKOVI PŘEJU, ALE TEĎ CHCI VYHRÁT JÁ“ 

25. 9. 2015, Hradecký deník – Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové se dnes představí na Spartě, dojde i 

na souboj Martinec vs. Martinec. 

KUDRNA: ŠPATNĚ JSEM SE PODÍVAL NA ROZHODČÍHO A HNED ŠEL NA DESET MINUT 

25. 9. 2015, iDNES.cz – Ještě ve čtvrtek byla na hlase Jaroslava Kudrny znát odeznívající nemoc, kvůli které se 

na chvíli ocitl na seznamu marodů, ale do utkání v Praze proti Spartě (od 18:30) bude útočník hokejového 

Mountfieldu připravený nastoupit. 

KLOBOUK DOLŮ PŘED RÉWAYEM, SOUBOJ VYHRÁL, OCENIL SOUPEŘE SVOBODA 

25. 9. 2015, Sportovní noviny – Praha - Slovenský útočník Martin Réway se stal hrdinou souboje Sparty a Hradce 

Králové. Dvacetiletý hráč se stal exekutorem hned tří samostatných nájezdů a všechny proti Adamovi 

Svobodovi proměnil. Díky tomu Pražané po páté sérii penalt vyhráli 4:3, získali dva body a udrželi se v čele 

tabulky. 

HRADECKÝ GÓLMAN SVOBODA POPRVÉ V AKCI. RÉWAY JE PAN HOKEJISTA, UZNAL 

26. 9. 2015, iDNES.cz – Hokejový brankář Adam Svoboda v ostré premiéře za Hradec Králové nezklamal. 

Poprvé se v této sezoně dostal do hry až v 5. kole extraligy na ledě Sparty, a i on významnou měrou přispěl k 

zisku bodu za prohru 3:4 po samostatných nájezdech. Hosté sice třikrát vedli, ale vždy náskok ztratili. V 

penaltách pak nedokázali čelit Martinu Réwayovi. „Bod je pro nás zlatý,“ řekl Svoboda po utkání. 

JINÉ GÓLY ANI NEDÁVÁM, SMÁL SE PO PRVNÍ TREFĚ V SEZÓNĚ KÖHLER 

27. 9. 2015, Sport.cz – Do nedělního 6. kola si musel útočník Bedřich Köhler počkat na svou premiérovou 

extraligovou trefu v dresu Hradce Králové od příchodu ze Zlína po minulé sezóně. Vysoký třicetiletý forvard na 

ni dosáhl poměrně kuriózně. Před brankou střeženou Markem Čiliakem vysoko nadskočil při hrozivém nápřahu 

spoluhráče Karla Pilaře, aby nezastavil jeho ránu ještě před brněnským gólmanem, ale místo toho kotouč 

tečoval a usměrnil ho mimo Čiliakův dosah. 

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/uvod-sezony-bodove-slusny-rozjezd-vzadu-je-ale-chaos-20150922.html
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/247450/frajer-bednar-podivejte-se-jak-zvladl-trik-hvezdy-nhl.html
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/247585/jak-zvladl-bednar-toewsuv-trik-podivejte-se-kolik-potreboval-pokusu.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/patrikovi-preju-ale-ted-chci-vyhrat-ja-20150925.html
http://hokej.idnes.cz/jaroslav-kudrna-rozhovor-0y8-/hokej.aspx?c=A150925_2194204_hokej_ald
http://www.sportovninoviny.cz/hokej/extraliga/zpravy/klobouk-dolu-pred-rewayem-souboj-vyhral-ocenil-soupere-svoboda/1262920
http://hokej.idnes.cz/hradecky-brankar-adam-svoboda-po-utkani-na-sparte-fbg-/hokej.aspx?c=A150925_222006_hokej_tof
http://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/710915-jine-goly-ani-nedavam-smal-se-po-prvni-trefe-v-sezone-kohler.html#section-artcl


JSME NA SPRÁVNÉ CESTĚ, CÍTÍ KÖHLER. O PRVNÍM GÓLU MU ŘEKLI SPOLUHRÁČI 

28. 9. 2015, Hokej.cz – Těžký víkend má za sebou hradecký Mountfield. Do dvojice z favoritů Tipsport 

extraligy se ale zakousl bez bázně a hany, což mu na Spartě stačilo po nadějném průběhu aspoň na bod, 

doma proti Kometě už na plný počet. Rozdílová trefa patřila Bedřichu Köhlerovi, který se v novém působišti 

trefil poprvé. No, lépe řečeno – puk trefil jeho… 

VAŠÍČEK: 'PORÁŽKA 0:7? PAN SCHÖN NÁM TO ZAKÁZAL' 

29. 9. 2015, Hradecký deník – Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Musel zatnout zuby a ve čtyřiatřiceti letech strpět 

pár dalekých cest na farmu do prvoligových Litoměřic. 
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495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

 

 Vypracoval 

Bc. Jan Vavřina 

Šéfredaktor 

Mountfield HK, a.s. 

774 270 108 

jan.vavrina@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

http://www.hokej.cz/jsme-na-spravne-ceste-citi-kohler-o-prvnim-golu-mu-rekli-spoluhraci/5010244
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/vasicek-porazka-0-7-pan-schon-nam-to-zakazal-20150929.html
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