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BEDNÁŘ A SPOL. NAŠLI OCHRÁNCE. KDYŽ BUDE POTŘEBA, TAK SE PORVU, SLIBUJE BAČA 

3. 7. 2016, Hokej.cz – Slabý důraz – i to byl jeden z důvodů, proč hradecký Mountfield v posledních třech 

sezonách nikdy nepřešel čtvrtfinále. A také proto mu v defenzivních řadách vyroste slovenská věž s 

pořádně ostrými lokty. Na východ Čech zamířil Martin Bača, který strávil poslední dva roky v dresu 

znojemských Orlů hrajících rakouskou EBEL. Teď ho čeká premiérová sezona v extralize. „Je to jiný typ hokeje 

a myslím, že mi bude vyhovovat,“ říká statný obránce. 

OSMNÁCTILETÝ BEK HRONEK PODEPSAL TŘÍLETOU SMLOUVU S DETROITEM 

14. 7. 2016, iDNES.cz – Hokejový obránce Filip Hronek podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Detroitem a 

zřejmě tak opustí extraligový Hradec Králové. Zástupci Red Wings draftovali osmnáctiletého českého 

juniorského reprezentanta jako celkově 53. hráče ve druhém kole letošního draftu a Hronek už úspěšně 

absolvoval nováčkovský kemp Detroitu. 

SKVĚLÁ ZPRÁVA PRO HRONKA! HRADECKÝ TALENT PODEPSAL SMLOUVU S DETROITEM 

14. 7. 2016, Hokej.cz – Na červnovém draftu NHL se prosadil ve druhém kole, Filipa Hronka si z 53. pozice 

zamluvil Detroit. Hradecký talent udělal první krůček do vysněné společnosti, další následuje teď - a možná 

poměrně nečekaně. Šikovný zadák Mountfieldu a reprezentační dvacítky uzavřel s vedením Red Wings 

tříletou smlouvu, klub to potvrdil na svém twitteru. "Jednání probíhalo rychle, výsledkem je standardní tříletý 

kontrakt pro nováčky," konstatuje hráčův zástupce Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services. 

OSMNÁCTILETÝ OBRÁNCE HRONEK PODEPSAL TŘÍLETOU SMLOUVU S DETROITEM 

14. 7. 2016, Sport.cz – Hokejový obránce Filip Hronek podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Detroitem a 

zřejmě tak opustí extraligový Hradec Králové. Zástupci Red Wings draftovali osmnáctiletého českého 

juniorského reprezentanta jako celkově 53. hráče ve druhém kole letošního draftu a Hronek už úspěšně 

absolvoval nováčkovský kemp Detroitu. 

S HRONKOVÝM ODCHODEM JSME POČÍTALI, ZNÍ Z HOKEJOVÉHO HRADCE 

16. 7. 2016, iDNES.cz – Že Filip Hronek podepsal smlouvu s Detroitem, vedení hradeckého hokejového klubu 

nezaskočilo, ale spíše příjemně překvapilo. „Od draftu do juniorských soutěží, který proběhl před dvěma 

týdny, jsme s ním moc nepočítali, měli jsme od agenta informace, že na 99 procent bude působit za 

mořem,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček. 

OSMNÁCTILETÝ OBRÁNCE HRONEK PODEPSAL SMLOUVU S DETROITEM 

16. 7. 2016, Hradecký deník – Hokejový obránce Filip Hronek podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s 

Detroitem a zřejmě tak opustí extraligový Hradec Králové. Zástupci Red Wings draftovali osmnáctiletého 

českého juniorského reprezentanta jako celkově 53. hráče ve druhém kole letošního draftu a Hronek už 

úspěšně absolvoval nováčkovský kemp Detroitu. 
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PŘÍPRAVA HOKEJISTŮ HRADCE JE VE FINÁLE. KLUKY TRÉNINK BAVÍ, CHVÁLÍ KOUČ 

21. 7. 2016, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu se ve středu pustili do závěrečné části letní 

přípravy na novou extraligovou sezonu, která začne v pátek 9. září. 

PIVO A TATARÁK, ALE I BOLESTIVÁ VZPOMÍNKA. LOTYŠ DŽERINŠ DORAZIL DO HRADCE 

21. 7. 2016, Hokej.cz – Hledáme centra, ideálně dva. A v Česku už nejsou. Asi tak by se daly shrnout hlavní 

myšlenky hradecké generality v průběhu letní přípravy, co se týče stavby kádru na novou sezonu. Koncem 

června se fanoušci přece jenom dočkali výtečné zprávy: Mountfield zlanařil Andrise Džerinše, lotyšského 

reprezentanta z Dinama Riga, který má na kontě téměř stovku startů za národní tým a přes 250 v 

Kontinentální lize. „Samozřejmě na mě nějaký tlak bude. Ale snažím se na to nemyslet,“ říká 28letý útočník v 

rozhovoru pro hokej.cz. 

AGENT COURCHAINA: 'V HRADCI UŽ HRÁT NECHCE!' 

22. 7. 2016, Hradecký deník – Kanadský útočník  má s Mountfieldem od 1. srpna platný kontrakt, spekuluje 

se o zájmu Pardubic. 

SVOBODA: NEREMCÁM. KDYŽ MĚ NĚKDO DÁ DO BRANKY, TAK CHCÍPNU 

22. 7. 2016, iSport – Sezona v Hradci a dost. Teď si osmatřicetiletý gólman Adam Svoboda hledá nové 

angažmá. Na Mountfield ale neplive, že ho dál nechtěl: „Hradec je pro mě vynikající student, který už sice 

něco dokázal, ale pořád nemá ten diplom. Jednou z něj třeba ale velkoklub bude.“ Líbí se mu filosofie 

klubového bosse Schöna, který se nestydí hlásit o úspěch. 

HRADEC LOVÍ CENTRY A ŘEŠÍ PROBLÉM: COURCHAINE ZA NĚJ PRÝ UŽ NECHCE HRÁT 

25. 7. 2016, Hokej.cz – Minulou středu začali na suchu, teď už hokejisté hradeckého Mountfieldu poprvé 

vyjeli i na led. Trenérskému štábu Václava Sýkory se na úvodním tréninku hlásilo 22 hráčů do pole a tři 

gólmani, naopak tým opustili obránci Karel Pilař s Peterem Frühaufem, kteří si stále hledají nové angažmá. 

Velký otazník ovšem visí nad Adamem Courchainem, který podle svého agenta už nechce v Hradci Králové 

hrát. 

LOV CENTRA NEKONČÍ: HRADEC CÍLÍ NA KOPECKÉHO 

26. 7. 2016, Hradecký deník – Odstartováno. Hokejisté Hradce Králové se vrhli do druhé fáze letní přípravy. V 

pondělí poprvé vyjeli na led. I s lotyšským bourákem Andrisem Džerinšem či reprezentantem Richardem 

Jarůškem. 

'BUDU ODVÁDĚT 110 PROCENT,' HLÁSÍ JARŮŠEK 

26. 7. 2016, Hradecký deník – Vysokojakostní posila Hradce Králové touží pomoci novému klubu konečně 

uspět v play off hokejové extraligy. 

HODNĚ SLAVÍM I OPLAKÁVÁM. VOMÁČKA JDE DO ZÁMOŘÍ, BUDE Z NĚJ DRUHÝ MRÁZEK? 

31. 7. 2016, Hokej.cz – Memoriál Ivana Hlinky bývá každoročně pro řadu mladíků poslední reprezentační 

akcí před tím, než se vydají sbírat ostruhy za oceán. Ročník 1999 čeká menší odliv než ty předešlé, několik 

hráčů se ale přece jen loučí. Mezi nimi i brankář hradeckého Mountfieldu Tomáš Vomáčka, jenž se zkusí do 

světa velkého hokeje odrazit přes americkou NAHL. „Když jsem se rozhodl, neslyšel jsem nic jiného než 

podporu,“ vypráví gólman, kterého hodně ovlivnil i poslední šampionát do 18 let. 
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