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SÝKORA: SNAD SI TEMPO ZE SPENGLER CUPU PŘENESEME DO EXTRALIGY 

1. 1. 2017, Hokej.cz – Naposledy se v letech 2011 až 2013 účastnily Spenglerova poháru Vítkovice, teď na ně 

coby český zástupce vůbec poprvé navázal Hradec Králové. V konečném měřítku obsadil páté místo z 

šesti, když porazil Jekatěrinburg, ale podlehl pozdějším finalistům – Luganu a vítězi z Kanady. „Turnaj jsme si 

užili jak po hokejové stránce, tak po stránce atmosféry,“ kvituje kouč Václav Sýkora. 

HRADEČTÍ ZUŘILI. PEŠINA UŽ NE! OZNÁMIL HLASATEL. KLUB VETOVAL SUDÍHO IHNED PO 

ZÁPASE. LIBEREC BYL ZDĚŠEN 

3. 1. 2017, Sport.cz – To se stává opravdu jen zřídka. V poslední době vlastně jen v Hradci Králové, který 

znovu bleskově vetoval rozhodčího. Ve vypjatém duelu 35. kola hokejové extraligy s Libercem Mountfield 

vyhrál 3:2, ale tím dění na stadiónu nekončilo. Zloba Východočechů byla značná, ihned po utkání vetovali 

do konce sezóny Vladimíra Pešinu. Zprávu oznámil hlasatel utkání pár desítek vteřin po závěrečné siréně. 

HRADECKÝ ŠIMÁNEK: DAVOS BY NÁM MOHL NA LIBEREC POMOCT. V TEMPU 

3. 1. 2017, iDNES.cz – Stejně jako většina jeho spoluhráčů Jiří Šimánek na sklonku loňského roku sehrál na 

Spenglerově poháru tři zápasy. Před úterním utkáním s mistrovským Libercem ale zkušený útočník věří, že 

únava z Davosu nebude na jeho výkonu ani na výkonu mužstva znát. 

V HRADCI SE S TÍM NEMAŽOU. NESPOKOJENÝ KLUB VETOVAL SUDÍHO PEŠINU JEN PÁR 

OKAMŽIKŮ PO KONCI ZÁPASU 

3. 1. 2017, Aktuálně.cz – Hokejový Hradec Králové vetoval několik pár desítek vteřin po závěrečné siréně 

prostřednictvím hlasatele hlavního rozhodčího Vladimíra Pešinu 

DEJ PO VÝHŘE NA LIBERCEM: KDYŽ HRAJETE TVRDĚ, BERETE SOUPEŘI SÍLY 

3. 1. 2017, iSport.cz – Bylo to velké drama. Liberec vedl v Hradci 2:0, byl nahoře, ale nakonec slavil domácí 

Mountfield. „Rychle jsme na konci druhé třetině srovnali, dostali se do laufu. Dali třetí gól a už to pak na 

konci nějak doplácali. Máme hroznou radost,“ jásal Rastislav Dej, který měl na svědomí vítězný zásah. Tahle 

bitva svojí kvalitou nadchla. 

EMOCE V HRADCI. LVI PŘIŠLI O PLÁŇKA A VETOVALI SUDÍHO PEŠINU 

4. 1. 2017, Hokej.cz – Zdá se, že zápasy mezi Hradcem Králové a Libercem už jiné nebudou. Zejména když 

Bílí Tygři přijedou pod Bílou věž, na ledě, na střídačkách i na tribunách planou emoce. Někdy správné 

hokejové, jindy zbytečné. Úterní bitva nebyla výjimkou a korunovalo ji ohlášení moderátora jen pár sekund 

po skončení zápasu – Mountfield se okamžitě rozhodl vetovat rozhodčího Vladimíra Pešinu. 
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DRAGOUN MÁ STOPKU, PICARD MUSÍ PLATIT. ATAK NA PLÁŇKA BEZ TRESTU 

5. 1. 2017, Hokej.cz – V souboji Hradce Králové s Libercem se pořádně jiskřilo a disciplinárka měla plné ruce 

práce, vždyť v daném zápase řešila hned pětici momentů! Výsledek? Michal Dragoun po zákroku na 

Branka Radivojeviče vynechá jeden zápas a navíc musí zaplatit pokutu ve výši deseti procent základní 

měsíční odměny. Za nafilmovaný pád bude platit také Alexandre Picard, naopak Petr Jelínek s Blažem 

Gregorcem vyvázli bez trestu. 

HRADECKÝ DEJ: ÚNAVA Z DAVOSU? TŘEBA JSME SI TAM SPÍŠ ZLEPŠILI KONDICI 

5. 1. 2017, iDNES.cz – Měli za sebou tři zápasy ve třech dnech a k tomu v nadmořské výšce, na jakou ne- jsou 

zvyklí. A v tempu, ve kterém se ani zdaleka nehrají všechny extraligové zápasy. Přesto hokejisté hradeckého 

Mountfieldu po novoroční pauze odehráli s mistrovským Libercem zápas, v němž na nich únava vůbec 

nebyla znát. 

ZČÁSTI I MOJE VINA, ZÁKEŘNÉ TO NEBYLO, ŘÍKÁ PLÁNĚK O STŘETU S JELÍNKEM 

5. 1. 2017, iDNES.cz – Hokejová pauza jako následek nepříjemného zranění čeká královehradeckého 

hokejového obránce Martina Pláňka. Na konci zápasu s Libercem si totiž po drsně vypadajícím soupeřově 

zákroku při pádu na mantinel zlomil lícní kost. 

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA: PROČ HURÁ AKCE? ODSTUP A NADHLED BYLY NA MÍSTĚ 

5. 1. 2017, Hradecký deník – Postřehy, analýzy aneb Ohlédnutí po 35. kole hokejové extraligy. 

VETO SUDÍHO PŘILÉTLO BLESKOVĚ 

5. 1. 2017, Hradecký deník – Ještě si podávali ruce, když hlasatel zápasu zahřměl do reproduktorů: „S 

ohledem ke dnešnímu neprofesionálnímu a pravidlům fair play neodpovídajícímu výkonu se vedení klubu 

rozhodlo do konce sezony vetovat sudího Vladimíra Pešinu." 

DISCIPLINÁRKA TRESTALA HRÁČE HRADCE. DRAGOUN PYKÁ ZA FAUL, PICARD ZA 

FILMOVÁNÍ 

5. 1. 2017, iSport.cz – Útočník Michal Dragoun z Hradce Králové dostal za faul na libereckého Branka 

Radivojeviče od disciplinární komise hokejové extraligy trest na jeden zápas a pokutu deset procent 

základního měsíčního platu. Finanční postih ve stejné výši zaplatí i jeho spoluhráč Alexandre Picard, který byl 

potrestán za nafilmovaný pád rovněž z úterního utkání 35. kola s Bílými Tygry. Finanční pokutu pak obdržely 

také Pardubice. 

HRADECKÝ KUKUMBERG: BODY JSME ZTRÁCELI, TEĎ JE POTŘEBUJEME ZPÁTKY 

8. 1. 2017, iSport.cz – Tenhle tah hradeckým trenérům vyšel. Místo potrestaného Michala Dragouna nastoupil 

ve třetím útoku Roman Kukumberg. Lajna šlapala, při výhře nad Třincem 5:1 dala dva góly, slovenský centr 

jeden. „No, snad to nebylo zlé. Ale celé mužstvo má stejný systém, nebylo nějak těžké mezi kluky 

zapadnout,“ vykládal po zápase. 

TŘETÍ SKALP OCELÁŘŮ? V PLAY OFF TO BUDE PSYCHOLOGICKÁ VÝHODA, VÍ JARŮŠEK¨ 

9. 1. 2017, Hokej.cz – Oblíbený soupeř Mountfieldu? Jednoznačně Třinec! Východočeši v dosavadním 

průběhu ročníku pokaždé Oceláře porazili, v posledním utkání jim navíc uštědřili tvrdý direkt v podobě 

výsledku 5:1. Tak velkým rozdílem současný lídr extraligy v letošní sezoně ještě neprohrál. 
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JOHNSON SE VRACÍ DO PLZNĚ, ŠTAJNOCH S DRAGOUNEM PRODLOUŽILI V HRADCI 

9. 1. 2017, Hokej.cz – Kluby elitní tuzemské soutěže hlásí na startu týdne další novinky v kádrech. Zatímco 

Hradec Králové si na příští ročník pojistil služby zadáka Martina Štajnocha a útočníka Michala Dragouna, 

Pardubice přišly o Nicholase Johnsona, který se po měsíčním hostování vrací zpátky do Plzně. "Nicholase 

jsme přivedli s cílem zvýšení produktivity naší ofenzívy, v sedmi utkáních však nasbíral dvě nahrávky. Rozhodli 

jsme se jeho prostor využít našimi kmenovými hráči," líčí generální manažer a hlavní trenér Pavel Rohlík. 

VÝHRA NAD TŘINCEM NEBYLA VŮBEC JASNÁ, ŘÍKAL HRADECKÝ ÚTOČNÍK JARŮŠEK 

10. 1. 2017, iDNES.cz – Výborný vstup do nového roku za sebou mají hokejisté Hradce Králové, kteří na svém 

ledě dokázali porazit nejprve 3:2 Liberec a naposledy 5:1 i vedoucí tým extraligy Třinec. 

'BLÁZEN' PICARD BAVÍ, BUBNUJE V KOTLI I NA LEDĚ 

10. 1. 2017, Hradecký deník – Je zjevením, svou odlišností baví i pomáhá. Pravda, někdy i škodí. Kanaďan 

Alex Picard je novou atrakcí hokejového Hradce. 

ŽE NÁM CHYBĚL GÓLMAN? POLOVINA TÝMU SI ANI NEVŠIMLA, ŘÍKÁ KUKUMBERG 

10. 1. 2017, iSport.cz – Hradecký uragán smetl Vítkovice nekompromisně. Mountfield vyhrál v dohrávce 30. 

kola Tipsport extraligy v Ostravě 6:3. A vůbec mu nevadilo, že v zápase měl jen jednoho brankáře. Ondřej 

Kacetl, původně napsaný náhradník Patrika Rybára, byl totiž  ve 30. kole na hostování v Pardubicích. Po 

první třetině se tak Kacetl ze střídačky vytratil. „Polovina týmu na to přišla až v půlce zápasu, že máme jen 

jednoho gólmana,“ usmíval se dvougólový střelec Roman Kukumberg. 

DVOUGÓLOVÝ KUKUMBERG: HATTRICK? V MÉM VĚKU UŽ SE DO NHL NECHYSTÁM 

11. 1. 2017, Hokej.cz – Hokejisté Hradce Králové hrají po návratu ze Spengler Cupu ve skvělé formě. Nejdřív 

ukončili vítěznou sérii mistrovských Bílých Tygrů, vzápětí smetli vedoucí Oceláře a naposledy v dohrávce 

doslova přejeli Vítkovice, když už krátce po polovině utkání vedli jasně 6:0! "Vstřelit za dva zápasy jedenáct 

gólů, není vůbec špatné, ale doufám, že naše nejlepší forma ještě přijde," hlásí útočník Roman Kukumberg, 

který se v Ostravě blýskl dvěma góly. 

STRACH Z KONTUMACE? HOKEJOVÝ HRADEC ZAZMATKOVAL S NÁHRADNÍM BRANKÁŘEM 

11. 1. 2017, iDNES.cz – Podali jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Hokejisté v Hradce Králové v dohrávce 30. 

extraligového kola jednoznačně porazili Vítkovice na jejich ledě 6:3. O vybojované tři body mohli ale 

následně přijít kvůli prvotní chybě v zápise o utkání. 

KUKUMBERG: 'TO NEJLEPŠÍ JEŠTĚ PŘIJDE' 

12. 1. 2017, Hradecký deník – Parádní formu nabrali v novém roce hokejisté Hradce Králové. Na domácím 

ledě skolili tabulkové lídry z Liberce (3:2) a Třince (5:1), v úterý pak rychlým nástupem nedali šanci Vítkovicím 

(6:3) a v extraligové tabulce se vydrápali už na páté místo. 

HOKEJ V ČÍSLECH: BEDNÁŘ VLÁDNE NAHRÁVAČŮM. VE VŠECH OHLEDECH? 

17. 1. 2017, Hokej.cz – Přihrát puk umí jako málokdo v lize. Jaroslav Bednář, to je stará dobrá česká škola, 

mistr žabiček a neotřelých řešení situací. Však už taky v domácí soutěži nastřádal přes tři stovky asistencí. 

Čtyřiadvacet z nich, dosud nejvíc ze všech, v aktuální sezoně. Pojďme mrknout, jak vidí Bednářovu 

přihrávací produkci rozšířené statistiky Tipsport extraligy. 
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NEJDŘÍV OSLAVA, POTOM ČERNÁ PRÁCE. DŘÍČ KÖHLER ZVLÁDNE S PIRÁTY OBOJÍ 

17. 1. 2017, Hradecký deník – Střet o klíčové šesté místo svedou v úterý hokejisté Hradce Králové. Doma se 

utkají s Chomutovem. 

ČTYŘBODOVÝ ČERVENÝ PO KANONÁDĚ: I VEDENÍ 5:0 JE ZRÁDNÉ, ALE ZVLÁDLI JSME TO 

17. 1. 2017, iSport.cz – Devět gólů. Takový ranec nasypal Hradec Chomutovu. „Řekli jsme si, že začneme 

aktivně, budeme hodně střílet a hned z prvních pokusů nám tam spadly góly, od toho se odvíjel celý 

zápas,“ pochvaloval si Rudolf Červený. Jeho tým zmasakroval Piráty po první třetině 5:0. Nakonec vyhrál 9:3. 

„Mohli jsme ukázat divákům hezké akce a góly,“ těšilo autora čtyř nahrávek. 

ČERVENÝ O DEVÍTCE PIRÁTŮM: JE SUPER, KDYŽ SE VŠICHNI BAVÍ! 

18. 1. 2017, Hokej.cz – Takový výsledek čekal málokdo. A to v obou táborech. Hradec Králové i Chomutov 

měly poslední dobou vynikající formu, ovšem po úterní dohrávce už se to dá říct jen o jednom z nich. 

Mountfield před svými fanoušky zostudil soupeře debaklem 9:3! Čtyřmi asistencemi a plným rancem 

sebevědomých nápadů k tomu pomohl Rudolf Červený. 

PRODUKTIVNÍ HRADEC KRÁLOVÉ, HOKEJISTÉ STŘÍLÍ STÁLE VÍC BRANEK 

19. 1. 2017, iDNES.cz – Sezonu od sezony, kdy do Hradce v roce 2013 přišli, sice bylo jejich gólové konto 

bohatší, ale ke spokojenosti bývalo až do letoška daleko. V této sezoně ale Hradec nejen útočí na svůj 

gólový rekord, ale i díky úterní výhře 9:3 patří k nejproduktivnějšímu týmům celé soutěže. 

HRADECKÝ ČERVENÝ: TAKOVÝ HOKEJ BAVÍ NÁS A MYSLÍM, ŽE I DIVÁKY 

19. 1. 2017, iDNES.cz – Tak to bylo něco! V souboji o šesté místo, tedy o příčku zajišťující přímý postup do 

čtvrtfinále play-off, Hradec na domácím ledě rozstřílel Chomutov 9:3. Čtyřmi asistencemi se v utkání blýskl 

útočník elitní formace Mountfieldu Rudolf Červený. Hradec vyhrál na domácím ledě po osmé v řadě a 

vítězstvím zvýšil náskok právě před sedmým Chomutovem na čtyři body a navíc má ještě dvě utkání k 

dobru. 

'CHCEME CO NEJVÝŠ,' ŘÍKÁ ČERVENÝ, ČERNÁ MŮRA RŮŽIČKY 

19. 1. 2017, Hradecký deník – Fanoušci ho milují, je jedním ze symbolů hradeckého týmu. Náš „Ruda", říkají. 

Rudolf Červený se skvěle předvedl proti Chomutovu, nahrál na čtyři góly. 

MOC JSEM SE NERADOVAL, ŘÍKÁ O LUXUSNÍ TREFĚ JARŮŠEK. ZA BOLESLAV BUDE PLATIT! 

20. 1. 2017, Hokej.cz – Před rokem ještě pálil za Mladou Boleslav, Richard Jarůšek pomohl Středočechům k 

postupu do semifinále play off a k nejlepší sezoně klubové historie. Pak se vousatý buldok rozloučil, do města 

aut už jezdí jako soupeř. "Vždycky je to svým způsobem speciální. Před zápasem jsem pro kluky z týmu vypsal 

nějaké prémie, takže to teď zaplatím," usměje se. Hradecký Mountfield, za který teď účastník posledního 

mistrovství světa bojuje, zajímavou a velmi dobrou bitvu zvládl. Navíc Jarůšek přispěl vítěznou trefou! 

JARŮŠEK SE POPRVÉ TREFIL PROTI BOLESLAVI. ANI JSEM SE MOC NERADOVAL, ŘÍKÁ 

20. 1. 2017, iSport.cz – Vrátil se do míst, odkud vylétl mezi elitu české extraligy. Díky skvělým výkonům v dresu 

Mladé Boleslavi v loňské sezoně se Richard Jarůšek dokonce dostal až na světový šampionát. V pátečním 

zápase 40. kola Tipsport extraligy však svůj bývalý tým sestřelil vítězným gólem a pomohl k vítězství 

Mountfieldu 5:3. „Na jednu stranu Boleslavi na dálku fandím, na druhou stranu chci pro svůj mančaft jen to 

nejlepší,“ řekl k návratu na boleslavský led. 

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/nejdriv-oslava-potom-cerna-prace-dric-kohler-zvladne-s-piraty-oboji-20170117.html
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/291657/ctyrbodovy-cerveny-po-kanonade-i-vedeni-5-0-je-zradne-ale-zvladli-jsme-to.html
http://www.hokej.cz/cerveny-o-devitce-piratum-je-super-kdyz-se-vsichni-bavi/5020571
http://hokej.idnes.cz/produktivni-hradec-kralove-hokej-dqq-/hokej.aspx?c=A170119_102809_hokej_par
http://hokej.idnes.cz/hradecky-hokejista-rudolf-cerveny-d5o-/hokej.aspx?c=A170119_103317_hokej_par
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/chceme-co-nejvys-rika-cerveny-cerna-mura-ruzicky-20170119.html
http://www.hokej.cz/moc-jsem-se-neradoval-rika-o-luxusni-trefe-jarusek-za-boleslav-bude-platit/5020642
http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/291954/jarusek-se-poprve-trefil-proti-boleslavi-ani-jsem-se-moc-neradoval-rika.html


KÖHLER NEJDŘÍV ŠANCI SPÁLIL, PAK SKÓROVAL: TA ŠANCE MĚ HROZNĚ MRZELA 

22. 1. 2017, iSport.cz – Doma Hradec naposledy prohrál vloni, v listopadu nestačil na Plzeň. A pak to začalo, 

osm výher, trhal soupeře na kusy. Až narazil teď proti Kometě. Ztrácel 1:3, vytřískal bod, ale po prodloužení 

padl 3:4. „Brno je kvalitní mančaft, prohrávali jsme o dva góly, ale dokázali se vrátit. Proti takovému soupeři 

to není úplně snadné,“ ulevil si Bedřich Köhler, že jeho parta neodešla úplně s prázdnou. 

SEBRALI JIM VÝHRU? MALEC SKOČIL DO BRANKY ÚMYSLNĚ, ZLOBIL SE KUKUMBERG 

23. 1. 2017, iSport.cz – Kometa hrála výborně, asi nejlépe za poslední dobu, vyhrála po prodloužení 4:3. Ale 

stejně mohla z Hradce odjet s prázdnou. Domácí Mountfield dal na 3:3 a byl blízko čtvrtému gólu. V čase 

58:45 Tomáš Malec vyhodil branku ze svého postavení a Roman Kukumberg neměl šanci zasunout puk mezi 

tyče. „Podle mě skočil do branky úmyslně,“ měl jasno hradecký útočník. 

MĚL JSEM DÁT GÓL A NEVYMÝŠLET KLIČKU, ŠTVALO HRADECKÉHO KUKUMBERGA 

24. 1. 2017, iDNES.cz – Hradecký hokejista Roman Kukumberg byl hned po zápase s Kometou Brno 

přesvědčený, že v závěru zápasu za stavu 3:3 jeho týmu rozhodčí upřeli trestné střílení. Ohodnotit výrok 

rozhodčích po zápase, v němž Hradec s Brnem prohrál 3:4 v prodloužení, nechtěl a ani vzhledem k 

předpisům nemohl. 

TO JE JÍZDA: 3 ZÁPASY, 10 BODŮ. BEDNÁŘ KRALUJE CELÉ EXTRALIZE 

24. 1. 2017, Hradecký deník – Z Jaroslava Bednáře je zbraň hromadného ničení. Hradecký kapitán vládne 

produktivitě hokejové extraligy. Odnese jeho rozlet také Olomouc? 

PLÁŇKŮV NÁVRAT? BEZ MŘÍŽKY. JE TO RISK, ALE NEVIDÍM PŘES NI, ŘÍKÁ 

29. 1. 2017, Hokej.cz – Až do pátku se museli hradečtí hokejisté potýkat s následky vyhrocené bitvy proti 

Liberci z 3. ledna. Zdálo se, že Martin Pláněk jim bude chybět ještě delší dobu, ale defenzivní opora 

Mountfieldu se proti Karlovým Varům už vrátila do hry. Přitom reprezentační obránce sám přiznal, že jeho 

stav ještě není stoprocentní. 

DVĚ PROHRY NA PANIKU NEJSOU, ZNÍ Z HRADCE PŘED SOUBOJEM SE SPARTOU 

31. 1. 2017, iDNES.cz – Po prohrách v Karlových Varech a s Vítkovicemi v závěru minulého týdne se hokejisté 

hradeckého Mountfieldu pokusí vrátit do pohody, kterou měli ještě nedávno. Proti sobě ale budou mít 

pražskou Spartu. 

PLÁNĚK RISKUJE, JENŽE... 'KOŠÍK MI VADÍ,' LÁTEŘÍ PO ZLOMENINĚ 

31. 1. 2017, Hradecký deník – Bylo pár minut po duelu s Libercem, jenž se hrál na začátku ledna. Martin 

Pláněk, klíčový zadák hradeckých hokejistů, byl zraněný. Po tvrdé ráně od obra Petra Jelínka měl zlomenou 

lícní kost. 
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