
 

Hradecký kouč Hynek po Spengler Cupu: Špatná střelba, dlouho nám trvá 

2. 1. 2018, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu v semifinále Spengler Cupu prohráli s 

Kanadou o gól vyšším rozdílem než v základní skupině, tentokrát 2:5. „Z naší strany to byl lepší zápas 

než ten první,“ řekl Pavel Hynek, jeden z asistentů kouče Václava Sýkory.  

Hradecký návrat k extralize. Loni nám Davos pomohl, ví kapitán Bednář 

3. 1. 2018, iDNES.cz – Hokejový Hradec Králové vstupuje středečním extraligovým zápasem v 

Chomutově do rozhodující fáze sezony. V ní má potvrdit své ambice, které v domácí nejvyšší soutěži 

sahají až k metám nejvyšším.  

Nabudí tým úspěch v Davosu? 

3. 1. 2018, Hradecký deník – Před Vánocemi nezvládli dva domácí zápasy v extralize a kapitán 

Jaroslav Bednář říkal: „Věřím, že nás Spengler Cup nakopne jako v minulé sezoně.“ Teď potřebují 

hradečtí hokejisté vstoupit do stejné řeky.  

Berger myslel na konec, teď si splnil sen: Spengler Cup 

3. 1. 2018, Hradecký deník – V minulých sezonách fungoval jako záplata. Když Hradec potřeboval, 

on přispěchal z první ligy a zalátal díru v sestavě. Povětšinou velmi kvalitně.  

Hradecký bek Graňák: Vítkovice se zlepšují a nahoře jsou zaslouženě 

5. 1. 2018, iDNES.cz – Svými asistencemi se obránce Dominik Graňák v Chomutově podílel na obou 

hradeckých gólech. Povedlo se mu to podruhé v sezoně. Jenomže na rozdíl od prosincového 

zápasu v Litvínově, kde Mountfield 4:3 vyhrál, tentokrát jeho dva kanadské body stačily pouze na 

jediný bod. A to přesto, že hradecký tým také díky Graňákovým asistencím v Chomutově ještě na 

začátku poslední třetiny 2:0 vedl.  

Koukal po návratu na druhé místo: Přístup byl od nás už lepší 

5. 1. 2018, iSport.cz – Podíval se, kde je místo, vypálil, těsně minul a puk pleskl o mantinel. Stejně ale 

hradecký Petr Koukal po téhle střele slavil gól, kterým se Mountfield ujal vedení 3:0 nad Vítkovicemi. 

„Hodně šťastný gól. Puk se odrazil od zadního mantinelu, začal se dál odrážet v brankovišti a pak si 

to tam srazili sami,“ komentoval svoji netradiční trefu. Hradec se vrátil na druhé místo.  
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Gól tři vteřiny po střele? Čekali jsme, kde puk vypadne, usmívá se Koukal 

6. 1. 2018, Hokej.cz – Petr Koukal už pár branek za svou kariéru nasázel. Více než 120 v extralize, přes 

60 v KHL. Ale takto kuriózní trefu vsítil poprvé. V utkání proti Vítkovicím byl za stavu 2:0 v ideální 

střelecké pozici, ale rozezvučel jen mantinel. Kotouč se přesto odrazil do brankoviště, kde po něm 

pátrala čtveřice Ostravanů. Našla ho až v síti.  

Koukal: Dukla hraje urputně. Víme, že si Crosbyho s Malkinem nekoupí 

8. 1. 2018, Hokej.cz – Série tří zápasů v pěti dnech vyvrcholila nedělním 38. kolem, které proti sobě 

svedlo celky z opačných pólů tabulky. Na led poslední Jihlavy přicestovalo mužstvo Hradce Králové, 

které okupuje druhou příčku. Favorizovaný celek sice neměl do poslední minuty nic jistého, nakonec 

však utkání zvládl a po vítězství 3:1 si z Vysočiny odvezl plný bodový zisk.  

Filip Pavlík sestřelil Zemana a dva zápasy si nezahraje, Klok bez trestu 

9. 1. 2018, Hokej.cz – Předseda extraligové disciplinárky Karel Holý se zabýval zákroky Lukáše Kloka 

a Filipa Pavlíka. Zatímco v případě vítkovického obránce k trestu nesáhl, hradeckému zadákovi 

udělil stopku na nejbližší dva zápasy nejvyšší tuzemské soutěže.  

Hradec: Přesilovky jsou zbraň 

9. 1. 2018, Hradecký deník – Říká se, že hranice dvaceti procent využitých přesilovek značí v dlouhodobé 

soutěži extratřídu. Hradečtí hokejisté se toho drží, hra v početní výhodě je jejich parádní disciplínou.  

Smoleňákovi v derby vadily výpady na Koukala: O takové fanoušky nestojíme… 

12. 1. 2018, iSport.cz – Obrací se kolo dějin východočeských derby? Pardubičtí hokejisté vyhráli za 

tři body v Hradci Králové poprvé po 24 letech, výhra 3:2 byla jejich druhá v řadě v této sezoně. První 

zdejší derby odehrál Radek Smoleňák, útočník, který zažil bitvy rivalů v mnoha soutěžích. Vedle 

porážky mu vadilo i skandování pardubického kotle proti jejich bývalému dlouholetému kapitánovi 

Petru Koukalovi. A sice ono obligátní: Koukale, ty jsi hovado!  

Bednář po smutném derby nekličkuje: Zápas blbec! Nebyli jsme hladoví 

13. 1. 2018, Hokej.cz – Pardubice byly v derby lepší, zaslouženě vedly 2:0. Jenže pak si vzal slovo 

Jaroslav Bednář a za 82 vteřin bylo srovnáno. Hradecký kapitán nakopl své mužstvo ke 

zdramatizování zápasu, jeho snaha ale nakonec přišla vniveč. Smutný hrdina musel přihlížet tomu, 

kterak hradecké vzepětí zhatil vítězným gólem na 3:2 Antonín Dušek.  

Nadvláda hokejového Hradce v derby skončila i doma. Po čtyřech letech 

13. 1. 2018, Hokej.cz – Hokejisté Hradce prohráli podruhé za sebou derby s Pardubicemi, po porážce 

2:3 na ledě soupeře jim podlehli stejným výsledkem i doma. 

Pavlík zase po MS přivyká extralize. Zámoří? Třeba se někdo ozve, říká 

14. 1. 2018, Hokej.cz – Na světovou juniorskou medaili si hokejista hradeckého Mountfieldu Radovan 

Pavlík nesáhl, s českým týmem skončil na čtvrtém místě. Do bojů o tu v české hokejové extralize se 

jediný zástupce hradeckého klubu v české hokejové dvacítce vrátil v pátek.  
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Musíme umět vyhrát i hokejové války, řekl Smoleňák po bitvě s Libercem 

15. 1. 2018, iSport.cz – Byla to velká přetlačovaná. Urputný souboj, který vyhrál Mountfield. Liberec 

porazil 3:1, vítězný gól vstřelil Radek Smoleňák. „Nebyl to pěkný zápas. Liberec má výborný systém, 

těžko se proti němu hraje. Ale my byli důrazní před oběma brankami, moc jsme jim toho kolem 

brankoviště nedovolili. Za mě dobrý,“ chválil svoji partu.  

Berger o bitvě Lvů s Tygry: Skoro jako play off. Bojovné a do těla 

15. 1. 2018, Hokej.cz – Na prohrané derby Hradec zareagoval nejlepším možným způsobem. I 

když duel s Libercem nebyl o hokejové kráse, Mountfield si dokráčel pro to, co v pátek ztratil. Pro tři 

body. Souboj šelem čekal na rozuzlení téměř až do konce, drama ale svou trefou definitivně zamítl 

Jan Berger. V 56. minutě zvýšil na 3:1 a Lvi už si výhru uniknout nenechali.  

Koukal jede na Hry: Dřív to bylo sci–fi 

15. 1. 2018, Hradecký deník – Zimní olympiáda: Hokejista Hradce Králové Petr Koukal se dostal do 

nominace na Hry v Koreji.  

Pavelkův týden výher. Těší mě důvěra trenérů i týmu, děkuje gólman 

16. 1. 2018, iDNES.cz – Jaroslav Pavelka přestává být gólmanem, který se v brance hradeckého 

Mountfieldu objeví ve chvíli, kdy to jeho spoluhráčům nejde, a střídá svého kolegu za nepříznivého 

stavu.  

Komentář Jiřího Fejgla: Malý velký muž 

16. 1. 2018, Hradecký deník – Mezi hokejisty je za prcka. Petr Koukal, 177 centrimetrů. Jenže také 

mistr světa, trojnásobný český šampion, útočník, který prorazil v ruské KHL a nyní patří mezi hlavní 

tahouny Hradce Králové, jednoho z favoritů exgraligy.  

Bod je pro nás zlatý, náš výkon nebyl ideální, přiznal Smoleňák 

16. 1. 2017, Sport.cz – V nepříliš dobrém rozpoložení zastihla dohrávka 33. kola hokejové extraligy 

druhý tým soutěže Hradec Králové. Jeden z favoritů na titul se příliš neukázal, i proto zkušený útočník 

Radek Smoleňák přiznal, že s bodem za porážku v prodloužení může být Mountfield po 

předvedeném výkonu jedině spokojený. 

Sparta? V extralize viděl Smoleňák lepší týmy. I proto ho prohra štve 

18. 1. 2018, iDNES.cz – Královéhradečtí hokejisté prohráli v úterní dohrávce 33. kola na ledě pražské 

Sparty 1:2 po prodloužení podle útočníka Radka Smoleňáka hlavně proto, že se jim nedařila hra.  

Koukal není sám, Slováci berou trio 

18. 1. 2018, Hradecký deník – Hned čtyři muži, kteří nosí hradeckého lva na dresu, se předvedou na 

globálním festivalu sportu, na únorové olympiádě v Koreji.  
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Komentář Jiřího Fejgla: Nebezpečné myšlenky 

18. 1. 2018, Hradecký deník – Ta slova se opakují. A říkají je ti nejpovolanější: Jaroslav Bednář, Petr 

Koukal či Radek Smoleňák. Bardi hokeje po posledních zápasech vykládali o tom, jak je nutné, aby 

hradecký tým v extralize rubal naplno. Jinak bude mít potíže, jež se najednou zjevily.  

Jde o druhý flek, vrací se Rybár 

19. 1. 2018, Hradecký deník – Dva zápasy seděl na střídačce. Na hlavě kulicha, sledoval, jak si vede 

kolega Jaroslav Pavelka. Patrik Rybár, hradecká brankářská jednička, se ale vrací do hry. V pátek 

se od 18 hodin postaví mistrovi na jeho ledě, Mountfield hraje v Brně zápas 41. kola hokejové 

extraligy.  

Jistotu budu mít až na ledě, říká Graňák. Minule smutnil 

19. 1. 2018, Hradecký deník – Před čtyřmi lety byl blízko, sakra blízko. „Zranil jsem se možná čtyři dny 

před olympiádou v Soči,“ říká Slovák Dominik Graňák, elegán z obrany hokejového Hradce Králové.  

Desátá výhra Komety? Ne! Slovinský olympionik byl proti: Super výhra 

19. 1. 2018, iSport.cz – Třikrát vedli, třikrát si nechali srovnat. Přitom třetí srovnání s hole Martina 

Nečase přišlo necelých deset sekund před koncem třetí třetiny. Pro zarputilý hradecký Mountfield 

drsná rána a pro domácí Kometu gól naděje na desátý triumf v řadě v hokejové extralize.  

Pátý Hradečák na olympijských hrách 

20. 1. 2018, Hradecký deník – Jeden Čech, tři Slováci a k tomu Slovinec. Hned pětice hokejistů 

Hradce Králové byla nominována na únorové olympijské hry. 

Olympiáda? Rozhodl Hradec 

21. 1. 2018, Hradecký deník – Pomohl mu i věk, mezi slovenskými brankáři je ve čtyřiadvaceti letech 

zelenáč. Je však také budoucností národního mužstva. Také proto se Patrik Rybár, brankář 

hokejového Hradce Králové, podívá na únorové olympijské hry v Koreji.  

Hradec Králové! řval Koukal s fanoušky. Užívali jsme si to, říká Köhler 

22. 1. 2018, Hokej.cz – Poslední minuta, poslední přesilovka. A na ledě rovnou tři hokejisté 

Mountfieldu, kteří mohou završit hattrick. Takhle vypadal finiš nedělní bitvy druhého s druhým od 

konce, Litvínov po solidním startu nedokázal domácímu favoritovi vzdorovat. „Prostě nám to vyšlo,“ 

říká Bedřich Köhler k výhře 7:3 a hlavně ke skvělým přesilovým hrám.  

Extraligu na Utkání hvězd povede jako kapitán Bednář, v nominaci je i Nečas 

22. 1. 2018, ČT Sport – Jaroslav Bednář z Hradce Králové povede jako kapitán Výběr české extraligy 

na Utkání hvězd v Bratislavě. Osobnosti domácí nejvyšší soutěže se v novém projektu pod názvem 

All Star Cup 2018 utkají v sobotu 17. února na Zimním stadionu Ondreje Nepely s týmy složenými ze 

slovenské extraligy, z mezinárodní ligy EBEL a německé DEL. Mezi čtrnáctkou nominovaných je i 

devatenáctiletý ofenzivní talent Martin Nečas z Komety Brno.  
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Hattrick ukradla maska. S Litvínovem je super, že hraje vabank, těšilo Červeného 

22. 1. 2018, iSport.cz – Při kanonádě 7:3 proti Litvínovu byl Rudolf Červený blízko hatticku, dal dva 

góly, třetí mu sebrala rána do masky brankáře Jakuba Soukupa. „Je dobré odehrát zápas taky 

trochu v klidu a nemít nervy do poslední minuty,“ liboval si ale po pohodovém hradeckém večeru. 

Mountfield svého soupeře smáznul hlavně při přesilovkách, proměnil čtyři.  

Hradecký Köhler: Chomutov? Doma bychom o další body přicházet neměli 

23. 1. 2018, iDNES.cz – Snažil se celou dobu dělat všechno tak, jako když mu góly do statistik téměř 

pravidelně naskakovaly. Jenomže celý uplynulý měsíc si do nich hradecký hokejový útočník Bedřich 

Köhler žádný nepřipsal. Až v neděli večer v zápase s Litvínovem, kdy vstřelil dva.  

Budu to mít drahé, tuší Pavelka. První nulu věnuje manželce 

24. 1. 2018, Hokej.cz – Dlouho platilo, že formu z WSM Ligy si Jaroslav Pavelka nedokázal 

stoprocentně přenést do nejvyšší soutěže. Jenže co bylo, už není. V letošním ročníku nastoupil 

hradecký gólman do osmi extraligových duelů, úspěšnost zákroků vyšponoval na 94,83 %. A 

třešnička? Čisté konto v zápase s Chomutovem. Na výhře 1:0 se Pavelka podílel 24 úspěšnými 

zákroky.  

Nulový puk půjde asi k tátovi, říká hradecký gólman Pavelka 

25. 1. 2018, iDNES.cz – Průběh letošní sezony ho v jeho kariéře posunul opět výš. Nejdříve před dvěma 

měsíci vychytal Jaroslav Pavelka své první vítězství v extraligovém zápase. Čekal na to přes tři roky. 

Nyní k tomu gólman hradeckého Mountfieldu přidal další zápis do své kariérní historie, v zápase s 

Chomutovem pochytal všechny střely soupeře, žádný puk neskončil za jeho zády.  

Čápův návrat do Hradce: přišel si pro hokejky a druhý den hrál 

25. 1. 2018, iDNES.cz – Hokejový obránce Zdeněk Čáp se po téměř třech měsících objevil v sestavě 

hradeckého Mountfieldu a hned v první obranné dvojici. Hradci pomohl k výhře 1:0.  

Martinec: Pokud chceme Prezidentský pohár, musíme v pátek vyhrát 

26. 1. 2018, iDNES.cz – Zpátky na vítěznou vlnu se dostali hokejisté Hradce Králové, kteří vyhráli 

poslední dva domácí zápasy. Teď je čekají dva souboje s týmy ze špice tabulky, už dnes v Plzni s 

lídrem soutěže.  

Olympijské nadšení Graňák krotí: Zranil jsem se čtyři dny před odletem 

29. 1. 2018, iSport.cz – Zkušený slovenský obránce Dominik Graňák se trefou ve 44. kole Tipsport 

extraligy v Třinci postaral alespoň o bod pro hradecký Mountfield, Oceláři vyhráli 2:1 po nájezdech. 

Graňák potvrdil formu, nominace na olympiádu do Koreje je zasloužená.  

Boj o čelo? Plzeň může pár zápasů prohrát, míní hradecký útočník Zigo 

30. 1. 2018, iDNES.cz – Hokejisté Hradce Králové se pustí do týdne, v němž se svým divákům představí 

hned ve třech zápasech. Začnou proti Olomouci, v pátek přijede Sparta a v neděli Zlín.  
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https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-bedrich-kohler-d20-/hokej.aspx?c=A180123_114035_hokej_rou
http://hokej.cz/budu-to-mit-drahe-tusi-pavelka-prvni-nulu-venuje-manzelce/5028327
https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-jaroslav-pavelka-dn6-/hokej.aspx?c=A180125_124038_hokej_rou
https://hokej.idnes.cz/capuv-navrat-do-hradce-prisel-si-pro-hokejky-a-druhy-den-hral-plm-/hokej.aspx?c=A180125_132045_hokej_rou
https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-patrik-martinec-dzs-/hokej.aspx?c=A180126_092104_hokej_rou
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/325096/olympijske-nadseni-granak-kroti-zranil-jsem-se-ctyri-dny-pred-odletem.html
https://hokej.idnes.cz/tomas-zigo-hradec-kralove-hokej-d34-/hokej.aspx?c=A180130_379684_hokej_ald


Úkol týdne: Pojistit druhé místo 

30. 1. 2018, Hradecký deník – Hokejová extraliga: Hradec čeká domácí trojboj, za osm dnů zvládne 

čtyři duely.  

Pavelka vychytal Olomouc: S Patrikem máme dobrý vztah, ale brána je jen jedna 

31. 1. 2018, iSport.cz – Původně měl být v hradecké bráně Patrik Rybár. Jenže onemocněl, jeho stav 

se zhoršoval, tak ho zaskočil Jaroslav Pavelka. „Po rozbruslení Patrikovi nebylo úplně nejlépe, tak 

jsem šel do branky já,“ popisoval rychlou akci brankář Mountfieldu. Proti Olomouci vychytal výhru 

3:0 a bylo to jeho druhé čisté konto z posledních třech zápasů, kdy byl v akci. 
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https://hradecky.denik.cz/hokej_region/ukol-tydne-pojistit-druhe-misto-20180130.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/325291/pavelka-vychytal-olomouc-s-patrikem-mame-dobry-vztah-ale-brana-je-jen-jedna.html
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