
 
 

HRADEC PŘIŠEL O BEKA ŠTAJNOCHA. SLOVÁK MÍŘÍ DO RUSKÉ KHL 

1. 8. 2017, Hradecký deník – Hokejový Hradec, tak našlapaný zvučnými posilami, hlásí citelnou 

ztrátu. Dres Mountfieldu nebude v sezoně, v níž by se mužstvo kouče Václava Sýkory rádo prodralo 

do finále extraligy, oblékat defenzivní specialista Martin Štajnoch. 

MOUNTFIELD CUP: VÝCHODOČESKÉ DERBY NECHYBÍ 

2. 8. 2017, Hradecký deník – Druhého ročníku přípravného hokejového turnaje se dále zúčastní 

pražská Sparta a Jižní Korea. 

CHCI ÚSPĚCH, I PROTO JSEM ZŮSTAL, TVRDÍ HRADECKÝ ÚTOČNÍK ČERVENÝ 

3. 8. 2017, iDNES.cz – Byť od posledního zápasu v hradeckých barvách žádný jiný dres neoblékl, 

útočník Rudolf Červený ve čtvrtek vlastně zažije obnovenou premiéru v dresu Mountfieldu. Kvůli 

zranění totiž vynechal téměř celé play-off a po něm byl z hradeckého klubu na odchodu. 

PRVNÍ ZÁPASY? UTRPENÍ, HLÁSÍ KAT BEDNÁŘ. ZVYKÁ SI NA MENŠÍ LED 

4. 8. 2017, Hokej.cz – Už i fanoušci v Hradci Králové se mohli zchladit hokejem. Jeden z očekávaných 

favoritů extraligy vstoupil do Mountfield Cupu nájezdovou výhrou nad pražskou Spartou, přitom jen 

zčásti ukázal své možnosti. Zato Jaroslav Bednář jasně ukázal, že jeho zlaté ručičky budou dál činit 

soupeřům zlé sny. 

BEDNÁŘ PO PRVNÍ HRADECKÉ VÝHŘE V PŘÍPRAVĚ: OČEKÁVÁNÍ JSOU VELKÁ 

5. 8. 2017, iDNES.cz – Že by předzvěst velkých věcí, které se od týmu očekávají? Hokejisté 

hradeckého Mountfieldu ve svém prvním letním zápase, který byl zároveň prvním v rámci 

Mountfield Cupu, porazili pražskou Spartu. 

HRADEC APLAUDOVAL KOREJCŮM! LÍBILI SE MI, FANDÍM JIM, HLÁSÍ JARŮŠEK 

5. 8. 2017, Hokej.cz – Asi byste v historii marně pátrali po zápase, kdy publikum v Hradci Králové 

přivítalo soupeře tak vřele. Reprezentanti Jižní Koreje si před soubojem Mountfield Cupu proti 

pořadatelskému týmu i po něm užili bouřlivé ovace domácích fanoušků. Ze všech stran bylo cítit, 

že jsou v Česku vítáni. A takhle to má být! 
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ALPA I PITNÝ REŽIM. JAK SE NA MOUNTFIELD CUPU BOJUJE S VEDREM? 

5. 8. 2017, Hokej.cz – K létu patří slunce, vedro a koupání. Kdo ale chce, může se zchladit na 

Mountfield Cupu. Přípravném předsezonním turnaji, který pořádá extraligový klub z Hradce Králové. 

I letos chodí na zápasy spousta fanoušků a diváci už uprostřed prázdnin mohou lehce ucítit vůni 

Tipsport extraligy. 

SEDLÁČEK NEPOSÍLÍ ZLÍN, MÍŘÍ DO HRADCE. NAHRADÍ ZRANĚNÉHO RYBÁRA 

7. 8. 2017, Hokej.cz – Mluvilo se o tom, že by mohl posílit mateřský Zlín, ale brankář Jakub Sedláček 

nakonec pomůže Hradci Králové! Klub získal gólmana se zkušenostmi z KHL na dva měsíce jako 

náhradu za zraněného Patrika Rybára. Východočeši o tom informovali v tiskové zprávě. 

TRANSPARENT VÍTEJ DOMA, PÉŤO! JSEM NEČEKAL, SMĚJE SE KOUKAL 

7. 8. 2017, Hokej.cz – Nejžhavější letní přestup? Ve východních Čechách o parník. Podpisem v 

Hradci Králové se Petr Koukal stal pro spoustu pardubických fanoušků vyvrhelem, někteří začali 

rituálně pálit jeho dresy. Teď si mistr světa 2010 zahrál své první derby a stál na vítězné straně, 

Mountfield díky tomu obhájil prvenství na domácím turnaji. 

HRADECKÝ KOUKAL O PŘÍPRAVĚ: MĚLI JSME ASPOŇ JEDNOU VYHRÁT ZA TŘI BODY 

8. 8. 2017, iDNES.cz – Útočník Petr Koukal, jedna z největších letních posil hradeckého hokejového 

klubu, má za sebou první zápasy v novém dresu, na Mountfield Cupu došlo i na derby s 

Pardubicemi. 

ZPACKANÁ SEZONA A KRACH SE SPARTOU. TEĎ SE TĚŠÍM DO HRADCE, ŘÍKÁ SEDLÁČEK 

8. 8. 2017, iDNES.cz – Tři roky v lotyšské Rize zářil, pak se ale vše pokazilo. Jakub Sedláček letos opustil 

tamní Dinamo po utrápeném ročníku, o jehož průběhu bylo jasno dlouho dopředu. „Měli jsme 

problémy poskládat kádr,“ přiznává český gólman. Jeho hokejová kariéra mohla pokračovat v 

pražské Spartě, ale nedávná jednání zůstala nedotažena. A tak přichází jiná výzva: Hradec Králové. 

RYBÁROVO ZRANĚNÍ ŘEŠÍ PŘÍCHOD GÓLMANA SEDLÁČKA 

8. 8. 2017, Hradecký deník – Hostování do konce září stráví v hokejovém Hradci zkušený gólman 

Jakub Sedláček, jenž poslední čtyři roky působil v týmu ruské KHL Dynamo Riga. 

VÍTEJ DOMA, PÉŤO, PŘEČETL SI... 

8. 8. 2017, Hradecký deník – Óbr posila Hradce má za sebou první střet s nenávistí. Hokejista Petr 

Koukal si zahrál proti „svým“ Pardubicím. 

KMONÍČEK: ZRANĚNÍ CIBULSKISE? VĚŘÍM, ŽE ZAČÁTEK SEZONY STIHNE 

17. 8. 2017, iDNES.cz – Hokejistům Hradce Králové se v přípravných duelech před ostrým startem 

daří, zatím ještě neprohráli. Jedinou kaňkou je zranění obránce Oskara Cibulskise, který po úderu 

do oblasti hlavy bude tři až čtyři týdny mimo hru. 
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SÝKORA: CHL JE PRESTIŽNÍ, ALE MÁME PRIORITY. PROČ NEPUSTIL JARŮŠKA? 

22. 8. 2017, Hokej.cz – Dva dny zbývají do startu nového ročníku Ligy mistrů. Premiérově bude už jen 

pro ty nejlepší, extraligový bronz poprvé vynesl do evropské soutěže i hradecký Mountfield. Kolem 

klubu v posledních dnech rezonují témata Richarda Jarůška, jenž navzdory původní pozvánce do 

reprezentace zůstává v Hradci, či brankáře Jakuba Sedláčka, který přišel možná víc než jen na 

krátký záskok za zraněnou jedničku. 

JAKO RYBÁR. PROČ DĚLAT GESTA? 

24. 8. 2017, Hradecký deník – Do konce září zaskočí za zraněnou jedničku Hradce. Gólman Jakub 

Sedláček, muž s óbr zkušenostmi z KHL. 

FINOVÉ SMEKLI: HRADEC NÁM DAL LEKCI! SKVĚLÝ ZÁPAS, ŘÍKÁ VOPELKA 

25. 8. 2017, Hokej.cz – Takovou premiéru v Lize mistrů by si přál asi každý klub. Hradec Králové se při 

svém debutu uvedl dominantním výkonem proti Turku, mírně favorizované Finy – tedy alespoň podle 

bookmakerů – smetl jako lavina. „Já jsem se na to hrozně těšil. Byl to můj první zápas v Champions 

League a ohromně jsem si ho užil,“ hlásí autor dvou tref Lukáš Vopelka. 

TVRDÝ DOPAD. BYLO TO O NÁS, ŘÍKÁ KÖHLER PO PROHŘE S ANGLIČANY 

25. 8. 2017, Hokej.cz – Každý zápas je jiný, varovali hradečtí hokejisté po triumfálním vstupu do Ligy 

mistrů. A to se do puntíku potvrdilo. Na výhru nad Turku absolutně nenavázali a s anglickým 

Nottinghamem velmi překvapivě prohráli 2:4. Bez ohledu na výsledek jako takový ale Mountfield 

potvrdil, že CHL bere jen jako přípravu na extraligu a postup do další fáze není jeho cílem. 

HRÁLI JSME PARÁDNÍ HOKEJ, TĚŠILO HRADECKÉHO BRANKÁŘE SEDLÁČKA 

26. 8. 2017, iDNES.cz – Spoluhráči mu výborným výkonem hodně pomohli. Přesto musel brankář 

Jakub Sedláček v úvodním zápase hradeckého Mountfieldu v Lize mistrů předvést několik 

výborných zákroků, aby jim na oplátku on pomohl k jednoznačné výhře 5:1. 
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