
 

Poprvé v sezoně tři body. Červeného vynesly do čela statistik 

1. 12. 2017, iDNES.cz – Útočník hradeckého Mountfieldu Rudolf Červený půjde do dnešního 

extraligového zápasu v Liberci jako jeden ze dvou nejlepších hráčů týmu v kanadském bodování, 

na špici se vyšvihl i díky gólu a dvěma asistencím ve středečním večerním duelu s Mladou Boleslaví.  

S Bednářem přesilovky Hradce zabíjejí 

1. 12. 2017, Hradecký deník – Základní vzorec je pořád stejný. Na modré čáře hlídkuje bomber Blaž 

Gregorc, před bránou je zaparkovaný Bedřich Köhler. Filutové Jaroslav Bednář s Petrem Koukalem 

si posílají puk šikovnými žabičkami. K tomu nezapomeňme na Rudolfa Červeného, trochu děvečku 

pro všechno.  

I bez gólů parádní hokej! Takové zápasy mám rád, říká hrdina Rybár 

4. 12. 2017, Hokej.cz – Zpátky v čase o osm měsíců se přenesli fanoušci na hradeckém zimním 

stadionu. Patrik Rybár s Markem Čiliakem si vzpomněli na semifinálovou sérii play off a rozhodli se, 

že zápas Mountfieldu s Kometou protáhnou klidně až do Vánoc. Nakonec se jim to povedlo „jen“ 

do nájezdů, které vyhráli domácí, a Rybár si došel pro letošní páté čisté konto.  

Rybár: Zápas proti Brnu ukázal, že jsem v pohodě 

4. 12. 2017, ČT Sport – Minulý duel v Liberci, ve kterém šel nuceně předčasně z ledu už v šesté minutě, 

hodil úspěšně za hlavu a potvrdil, kdo má nejlepší brankářské statistiky v extralize. Patrik Rybár 

dovedl bezchybným výkonem Hradec Králové k těsné výhře nad Brnem 1:0 po samostatných 

nájezdech a připsal si tak pátou nulu v sezoně.  

Andrisova vítězná bezva finta 

5. 12. 2017, Hradecký deník – Je to filuta na ledě. Technik, myslitel, parádní hokejista. Andris Džerinš, 

Lotyš v královéhradeckých službách, ukázal svou náturu takév neděli v podvečer. Nájezdy 

prestižního střetu s Kometou rozsekl nevšedním stylem. Kdo další by si dovolil zakončit penaltu zády 

k bráně? 

Po trojce v Liberci vynuloval Brno: Nerýpal jsem se v tom 

5. 12. 2017, Hradecký deník – V pátek zažil potupný večer, zápas, jaký nepamatuje. V neděli však 

zase ukázal, že je právem na špici brankářských statistik hokejové extraligy.  
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Látal: Jsem v týmu nový, sérii ve Zlíně jsem neřešil 

5. 12. 2017, iSport.cz – Hradec Králové v předehrávce 34. kola vyhrál ve Zlíně 3:2 v prodloužení, 

přičemž o dva zásahy Východočechů se postaral útočník Martin Látal. Klíčová trefa už po 33 

vteřinách prodloužení znamenala nejen druhý bod pro Mountfield, ale také konec neúspěšné série.  

Hradec má další hvězdnou posilu, do extraligy se vrací Radek Smoleňák 

6. 12. 2017, Hokej.cz – Nebylo žádným tajemstvím, že Hradec Králové shání posilu do útoku. Šestý 

prosincový den se tamní fanoušci dočkali, v klíčových bitvách sezony Mountfieldu pomůže zkušený 

útočník Radek Smoleňák. Bývalý reprezentant, který naposledy hrál ruskou KHL za Slovan Bratislava, 

se mezi tuzemskou elitu vrací po takřka sedmi letech! Na východ Čech přichází na hostování do 

konce probíhající sezony.  

Žolík Látal splnil Köhlerovy představy - ve Zlíně zaválel 

7. 12. 2017, Hradecký deník – Poprvé dal za hokejový Hradec Králové dva góly a zásadně přispěl 

k výhře 3:2 v prodloužení ve Zlíně. Martin Látal nejprve vyrovnal v první třetině na 1:1 a v prodloužení 

duel rozsekl.  

Krále hattricků hlídá děda. Chtěl bych se udržet v reprezentaci, říká Poppel 

8. 12. 2017, Hokej.cz – Český ročník 2001 skýtá velký útočný potenciál. Jedním z důkazů je i to, že v 

první pětici kanadského bodování Extraligy staršího dorostu má zastoupení v podobě čtyř hráčů, 

tedy prvoročáků. Do špice patří taky hradecký Petr Poppel, jenž se může pochlubit výstavní bilancí 

– za tři měsíce stihl nasázet už čtyři hattricky!  

Nepřicházím jako McDavid, usmívá se Smoleňák. S Hradcem chce titul 

8. 12. 2017, Hokej.cz – Čekal týdny, než se vyřeší jeho nepříjemná situace ve Slovanu Bratislava. 

Psychicky náročné období má teď konečně za sebou. Zkušený útočník Radek Smoleňák s 

účastníkem KHL ukončil smlouvu a bleskově se upsal extraligovému Hradci Králové! "Od 

mládežnických časů v Kladně jsem nic nevyhrál. To je hlavní důvod, proč jsem tady. Kvůli jednomu 

cíli, který teď mám," přiznává v rozhovoru na klubovém webu.  

Smoleňákův comeback - vítězný gól v poslední minutě: Přišel jsem pro titul 

8. 12. 2017, iDNES.cz – Sladká premiéra. Vítězným gólem 35 vteřin před koncem se znovu uvedl v 

extralize hokejový útočník Radek Smoleňák. Navrátilec z KHL rozhodl o páteční výhře Hradce 

Králové 4:3 v Litvínově.  

Lepší start jsem si nemohl přát, ale nebylo to ideální, řekl po vítězné premiéře Smoleňák 

9. 12. 2017, ČT Sport – V cizině byl skoro sedm let, nyní se Radek Smoleňák vrátil a nově hájí barvy 

Hradce Králové. V prvním utkání za Východočechy hned přispěl k výhře nad Litvínovem 4:3 

vítězným gólem 35 sekund před koncem základní hrací doby. S debutem však po osobní stránce 

nebyl spokojený, těšil ho tak jen zisk tří bodů.  
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Dva zápasy – dva vítězné góly! Plzeň jsme přejeli, libuje si Smoleňák 

11. 12. 2017, Hokej.cz – Hradec versus Plzeň. Nejlepší obrana proti nejlepšímu útoku. Šlágr 30. kola 

sliboval velmi zajímavý hokej, nakonec se ale souboj ukázal v o dost přímočařejším světle. Prakticky 

v celém průběhu dominovali Východočeši a svou aktivitu také potvrdili. Indiány rozdrtili 6:0! „Kdo to 

viděl, tak podle mě musí říct, že jsme je přejeli. Už ráno na tréninku bylo vidět soustředění, že tým 

chce jít za vítězstvím,“ hlásí Radek Smoleňák.  

Bergerova pohádka v Hradci: Nechtěný, záplata, bitka a gól Plzni 

11. 12. 2017, iSport.cz – Jan Berger do Hradce většinou přijde, až když je hodně zle, při řádění 

marodky, kdy hodně hráčů chybí. Letos to bylo stejné. Jen je tady podstatný rozdíl. Najednou to 

není příběh, že přijde, zalepí díru a zase zmizí. V dresu Mountfieldu se drží už 12 zápasů. Co drží, je 

platným členem útoku s Bedřichem Köhlerem a Michalem Dragounem. Při výhře 6:0 nad Plzní dal 

třetí gól svého týmu. „Hodně cenné vítězství, porazili jsme nejlepší tým soutěže,“ vyprávěl útočník.  

Koukal bojuje o olympiádu: Rád jedu, další šance nebude 

12. 12. 2017, iDNES.cz – Stejně jako řada jeho spoluhráčů z hokejového Hradce Králové odehrál v 

minulých čtyřech týdnech dvanáct extraligových zápasů. Jenomže na rozdíl od většiny z nich ho v 

dalších dnech nečeká nejprve krátký odpočinek a poté trénink se zápasovým odpočinkem.  

Hradec předvedl brutální sílu, ale...  

12. 12. 2017, Hradecký deník – Hokejový Hradec doslova rozsekal Plzeň, první tým extraligové 

tabulky. Je to předzvěst úspěchu?  

„Kolektivní vina pro Rusy za doping je divná," říká Koukal 

12. 12. 2017, Hradecký deník – K demolici Plzně přispěl asistencí i kupou vybojovaných puků. To se 

od něj čeká. Teď je ale před Petrem Koukalem, hokejistou Hradce, další meta  

Hokej v číslech: Jak Hradec nadělil lídrovi kanára?  

13. 12. 2017, Hokej.cz – Vcelku sestřel. Dosud neohroženě tabulku vedoucí Plzeň zažila od svého 

nejbližšího pronásledovatele z Hradce nemilé vyprovození do reprezentační pauzy. Prořídlá sestava 

lídra schytala nálož 0:6. Čím to, že tenhle duel postavil na hlavu spoustu statistických pravidel? 

Nechme stranou důvody, pojďme si řečí grafů ukázat, co se v neděli dělo na ledě…  

Šidím to a okrádám tím celé mužstvo, štve hradeckého lídra Bednáře 

14. 12. 2017, iDNES.cz – Před měsícem oslavil jednačtyřicáté narozeniny a sám přiznává, že věk na 

sobě už dost cítí. Chřadnoucí tělo mu nedovoluje spanilé jízdy přes celé kluziště, naopak mu stále 

častěji připomíná letopočet 1976 bolestmi zad i jinými neduhy. Hradecký lídr Jaroslav Bednář si nejen 

kvůli tomu nenalhává, že dokáže obelstít čas. Je pevně přesvědčený po sezoně s hokejem skončit.  
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Padli si do noty. Smoleňák s Bednářem o ženách, lovu i filmové kariéře 

20. 12. 2017, iSport.cz – Chce se po nich, aby v dubnu zvedali nad hlavu Masarykův pohár. Aby 

cestu za titulem režírovali, táhli tým. Jaroslav Bednář (41) a Radek Smoleňák (31) – zavedený lídr 

Mountfieldu a ten, který do role jednoho z vůdců rychle spěje. Oba útočníci s bachratou kariérou, 

haldou zážitků a pevným názorem na kontroverzní témata. S řadou z nich se netajili v rozhovoru pro 

Sport.  

Hradecké posily pro Spengler Cup? Lhoták a Gernát! Další esa nevyšla 

22. 12. 2017, Hokej.cz – Hokejisty Hradce Králové posílí na blížícím se Spengler Cupu ve švýcarském 

Davosu útočník Lukáš Lhoták z Ambri-Piotty a slovenský obránce Martin Gernát z Lausanne! Pro ČTK 

to řekl generální manažer východočeského klubu Aleš Kmoníček.  

Za víc prostoru na ledě jsem rád, říká hradecký Zámorský 

22. 12. 2017, iDNES.cz – Pomalu se začíná dostávat více do hry. V zápase s Třincem pomohl jednou 

asistencí k vyrovnání a tím k alespoň jednomu bodu po prohře 2:3 po prodloužení. Řeč je o 

zkušeném obránci Petru Zámorském, který do kádru hokejového Hradce Králové přišel z pražské 

Sparty.  

Hradec se rval statečně, na úvod Spengler Cupu ale podlehl Kanadě 

26. 12. 2017, Hokej.cz – Podruhé za sebou si hokejisté Mountfieldu zpestřují závěr roku účastí na 

Spengler Cupu. Letošní misi na tradičním turnaji ve švýcarském Davosu zahájil Hradec porážkou s 

výběrem Kanady. Český zástupce sice poslal do vedení Vopelka, ale kanadští borci skóre otočili a 

ve zbytku utkání už královehradecký tým jen dotahoval. Hradečtí nakonec po dramatické 

přestřelce podlehli Kanadě v poměru 3:5.  

Rozhodla přesilovka, má jasno po prohře s Kanadou hradecký útočník Červený 

27. 12. 2017, Sport.cz – Na vítěze minulého ročníku český zástupce na prestižním Spengler Cupu 

nestačil. Hokejisté Hradce Králové prohráli v úterý v Davosu s Kanadou 3:5. Takto vkročil tým z 

východu Čech do sledovaného turnaje. Po dvou třetinách vyslanec extraligy prohrával o gól, ale 

posledních šest minut třetí části definitivně rozhodlo.  

Šimánek po debaklu od Davosu: Na vítězství jsme neměli 

28. 12. 2017, Sport.cz – Na letošním Spengler Cupu schytali dva pětigólové příděly. Hokejistům Hradce 

Králové se zatím na tradičním turnaji vůbec nedaří. Po prohře 3:5 s výběrem Kanady přišel další 

nezdar s domácím Davosem. „Na vítězství jsme neměli,“ uznal po výsledku 1:5 jediný střelec 

extraligového zástupce Jiří Šimánek.  

Hradec bojuje o postup. Nesmíme hrát s tak vysokým rizikem, nabádá Hynek 

29. 12. 2017, iDNES.cz – Na rozdíl od své loňské premiérové účasti tentokrát oba zápasy v základní 

skupině prohráli. Přesto mohou hokejisté hradeckého Mountfieldu na letošním Spengler Cupu splnit 

svůj cíl, se kterým vedení klubu do Švýcarska Mountfield vyslalo.  

 

https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/321806/padli-si-do-noty-smolenak-s-bednarem-o-zenach-lovu-i-filmove-kariere.html
http://hokej.cz/hradecke-posily-pro-spengler-cup-lhotak-a-gernat-dalsi-esa-nevysla/5027537
https://hokej.idnes.cz/petr-zamorsky-hradec-kralove-hokej-duj-/hokej.aspx?c=A171222_093157_hokej_par
http://hokej.cz/hradec-se-rval-statecne-na-uvod-spengler-cupu-ale-podlehl-kanade/5027613
https://www.sport.cz/hokej/ostatni/clanek/946528-rozhodla-presilovka-ma-jasno-po-prohre-s-kanadou-hradecky-utocnik-cerveny.html#section-artcl
https://www.sport.cz/hokej/ostatni/clanek/946773-simanek-po-debaklu-od-davosu-na-vitezstvi-jsme-nemeli.html#section-artcl
https://hokej.idnes.cz/spengler-cup-hradec-dinamo-riga-pozvanka-ffg-/evropa.aspx?c=A171229_373128_evropa_tof


Je to pro mě čest, netají posila Lhoták. A velebí fanoušky 

29. 12. 2017, Hradecký deník – V prvním zápase byl ještě mimo sestavu, ale ve druhém už naskočil. 

Útočník Lukáš Lhoták, muž omlácený švýcarskou ligou, odkud se odrazil i do české reprezentace, 

znovu pomáhá hokejovému Hradci na Spengler Cupu.  

Smoleňák vystřelil Hradci postup a věří: Můžeme porazit i Kanadu!  

29. 12. 2017, Sport.cz – Vítězným gólem pomohl útočník Radek Smoleňák k postupu hokejistů Hradce 

Králové do semifinále Spenglerova poháru v Davosu a věří, že Mountfield má šanci na úspěch i v 

sobotu proti Kanadě, pro kterou je turnaj generálkou na olympijské hry v Pchjongčchangu. 

Jednatřicetiletý kanonýr dostal v 35. minutě Hradec v duelu s Dinamem Riga do vedení 2:1, 

nakonec český celek slavil výhru 4:1.  

Hradecký kapitán ze Spengler Cupu: Úkol splněn, teď se může stát cokoli 

30. 12. 2017, iDNES.cz – V zápase s domácím Davosem si odpočinul a ve čtvrtfinále se ukázal jako 

správný kapitán. V první třetině čtvrtfinálového duelu hokejového Spenglerova poháru v Davosu si 

Jaroslav Bednář vzal puk, objel s ní branku soupeře z Rigy a uklidil ho do ní.  

Konečná. Hradec v semifinále Spengler Cupu prohrál s hvězdnou Kanadou 

30. 12. 2017, Hokej.cz – Hradec Králové vypadl s Kanadou na loňském Spenglerově poháru, nestačil 

na ni v základní skupině letošního ročníku a neuspěl ani v sobotním semifinále – prohrál 2:5. Za 

Mountfield se trefili Lukáš Cingeľ a Michal Dragoun. 
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