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MERTL JE ZPÁTKY! ÚDERNÁ TROJKA JE POHROMADĚ 

1. 2. 2016, Hradecký deník – K hokejistům hradeckého Mountfieldu se vrátil centr Medvěščaku Záhřeb. 

Společně s veterány Jiřím Šimánkem a Jaroslavem Kudrnou budou strašit extraligové obrany. 

HOKEJISTY HRADCE KRÁLOVÉ POSÍLIL MERTL, DO TŘINCE ZAMÍŘIL JANK 

1. 2. 2016, iDNES.cz – Sestavu hokejistů Hradce Králové posílil na sklonku přestupového období útočník Tomáš 

Mertl, který se do Mountfieldu vrací do konce této sezony z Medveščaku Záhřeb z Kontinentální ligy. Naopak 

kádr východočeského klubu opustil obránce Bohumil Jank, který zamířil do Třince. Kluby o tom informovaly na 

svých oficiálních internetových stránkách.  

DO HRADCE SE VRACÍ MERTL, JANK MÍŘÍ DO TŘINCE. SPARTA ULOVILA TAYLORA 

1. 2. 2016, Hokej.cz – Last-minute posilu jako hrom vítají v Hradci Králové. Těsně před koncem přestupního 

termínu se klubu povedlo dotáhnout do zdárného konce příchod Tomáše Mertla, který se z chorvatského 

Medveščaku vrací do známých končin. Vždyť pod Bílou věží prožil dvě úspěšné sezony a v loňském ročníku 

byl třetím nejproduktivnějším hráčem Tipsport extraligy. Naopak v Mountfieldu nebude pokračovat obránce 

Bohumil Jank, kterého do svých řad zlákali třinečtí Oceláři. Zajímavé změny hlásí také Sparta. 

ŠIMÁNEK HUČEL DO CENTRA: “LYŽOVAT MŮŽEŠ PO SEZÓNĚ” 

2. 2. 2016, Hradecký deník – S Jaroslavem Kudrnou do Tomáše Mertla hučeli, ať jim přijede pomoct. Týmu i jim 

osobně. „Ani to nedalo moc přemlouvaní," zubí se Jiří Šimánek (37). Návrat oblíbeného parťáka bere všemi 

deseti. Jak by ne. Sám se střelecky trápí, hokejová sezona se nevyvíjí podle jeho představ. 

PLÁN KÝHOSE: OBRANU CHCE DĚLAT DONEKONEČNA 

2. 2. 2016, Hradecký deník – Nedělní vysoká porážka v Litvínově 1:5 jen nekompromisně obnažila problémy, 

které už delší čas souží Hradec Králové. Jaké to jsou? Chaos v obranné třetině, absence důrazu a zdravé 

agresivity. Pokud Mountfield neokoření svůj hokej o výše napsané, jarní play off může skončit katastrofou. 

HRADECKÝ BRANKÁŘ SVOBODA: SNAD TAKOVÝ LEPÁK DLOUHO NEPŘIJDE 

2. 2. 2016, iDNES.cz – Jako by na něj v lednu vyšly zápasy, v nichž jeho tým hodně inkasuje. Brankář Adama 

Svoboda se podruhé v lednu postavil do branky hokejového Mountfieldu a po porážce 6:7 po samostatných 

nájezdech v Třinci z úvodu tohoto měsíce byl nyní u prohry 1:5 v Litvínově.  

MERTL PO OBNOVENÉ PREMIÉŘE ZA HRADEC: JE TADY VELKÉ OČEKÁVÁNÍ 

2. 2. 2016, iDNES.cz – Přišel, viděl... nezvítězil. Hokejový útočník Tomáš Mertl prožil nulový comeback do Hradce 

Králové, kam se vrátil ze Záhřebu. „Nebylo to ideální, snad příště to bude lepší,“ tvrdil po porážce 0:2 v úterní 

extraligové dohrávce v Chomutově. 

  

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/mertl-je-zpatky-uderna-trojka-je-pohromade-20160201.html
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-mertl-jank-dmh-/hokej.aspx?c=A160201_084556_hokej_rou
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http://hradecky.denik.cz/hokej_region/simanek-hucel-do-centra-lyzovat-muzes-po-sezone-20160202.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/plan-kyhose-obranu-chce-delat-donekonecna-20160202.html
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http://hokej.idnes.cz/hradecky-tomas-mertl-po-utkani-v-chomutove-f2r-/hokej.aspx?c=A160202_214933_hokej_tof


GÓLY JSME NEDALI, SNAD TO BUDE PŘÍŠTĚ LEPŠÍ, ŘEKL MERTL PO OBNOVENÉ PREMIÉŘE V 

HRADECKÉM DRESU 

2. 2. 2016, Sport.cz – Staronovou posilu představili hokejisté Hradce Králové v dohrávce 37. kola extraligy v 

Chomutově. Dres Mountfieldu znovu oblékl útočník Tomáš Mertl, který do konce ledna působil v Záhřebu, 

hrajícím KHL. 

SNAD TO BUDE PŘÍŠTĚ LEPŠÍ, PŘÁL SI HRADECKÝ NAVRÁTILEC MERTL 

2. 2. 2016, Sportovní noviny – Po téměř jedenácti měsících oblékl dres extraligového Hradce Králové útočník 

Tomáš Mertl. V minulé sezoně nejproduktivnější hráč Mountfieldu odešel v létě do Kontinentální ligy a 

nastupoval za Záhřeb. V neděli, v den uzávěrky přestupů v české nejvyšší soutěži, se ale dohodl na návratu 

domů a v závěru sezony tak opět vypomůže Východočechům. 

NAVRÁTILEC MERTL: V HRADCI CHTĚJÍ MEDAILI, UDĚLÁM PRO TO VŠECHNO! 

2. 2. 2016, iSport.cz – Last minute posila jako hrom! Chorvatský Záhřeb v KHL ztratil šanci na postup do play off, 

a tak uvolnil svého nejproduktivnějšího hráče Tomáše Mertla pro potřeby Hradce Králové. 29letý útočník se k 

týmu připojil teprve v pondělí po dlouhém letu z východu Ruska, kde je Medvesčak na tripu a hned v úterý 

nastoupil v Chomutově (0:2). Jeho návrat do sestavy byl tak bleskový, že mu vedení týmu ani nestihlo vyrobit 

jmenovku na dres. „Jen škoda, že jsme prohráli,“ řekl Mertl. 

“VRÁTIL JSEM SE KVŮLI KLUKŮM. SNAD NÁM TO PŮJDE JAKO DŘÍV” 

4. 2. 2016, Hradecký deník – Útočník Tomáš Mertl je zpátky v Hradci. Má za úkol pozvednout trápící se 

hokejové veterány Kudrnu a Šimánka. 

HOKEJOVÁ EXTRALIGA A KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA: VÍKEND PLNÝ OBAV 

4. 2. 2016, Hradecký deník – Extraliga ledního hokeje po dvaačtyřicátém kole aneb Co Deník zachytil po 

dalších dějstvích nejvyšší soutěže? 

MERTL PO PŘESUNU ZE ZÁHŘEBU DO HRADCE: HOKEJ JE VŠUDE STEJNÝ 

4. 2. 2016, iDNES.cz – Moc času na rozhodování, zda zbytek sezony dohrát v hradeckém Mountfieldu, 

hokejový útočník Tomáš Mertl neměl. Navíc těch několik hodin, během nichž se rozhodoval, strávil daleko na 

východě v Rusku. Nyní už ale za sebou má první zápas v dresu hradeckého mužstva, do kterého se vrátil po 

necelém roce. 

NÁLET LÍDRŮ! MOUNTFIELD ČEKÁ DRSNÝ VÍKEND 

5. 2. 2016, Hradecký deník – První Liberec, druhá Sparta. Zápasové skóre z letošní sezony 0:6… Hokejisté 

Hradce Králové mají před sebou zatraceně těžkou písemku. 

“LAŠÁK MĚ ZNÁ, ALE MÁM TOHO PŘIPRAVENÉHO JEŠTĚ DOST” 

5. 2. 2016, Hradecký deník – Útočník hokejistů hradeckého Mountfieldu Brian Ihnacak se stává specialistou na 

samostatné nájezdy. Vytáhne další kousek o víkendu? 

KUDRNA: ČEKALO SE, ŽE SE LIBEREC ZVEDNE, ALE NE ŽE BUDE VŠECHNY VÁLCOVAT 

5. 2. 2016, iDNES.cz – Před návratem domů do Hradce Králové byl Liberec pro Jaroslava Kudrnu poslední štací. 

Odehrál tam tři sezony, v nichž se však s Bílými tygry nikdy nedostal tak vysoko, jako jsou nyní, kdy jasně vedou 

extraligovou tabulku. 

  

http://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/746299-goly-jsme-nedali-snad-to-bude-priste-lepsi-rekl-mertl-po-obnovene-premiere-v-hradeckem-dresu.html#section-artcl
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http://hokej.idnes.cz/hokejista-hradce-kudrna-o-forme-liberce-d93-/hokej.aspx?c=A160205_083831_hokej_par


JANKŮV PŘESTUP DO TŘINCE? NĚCO FANTASTICKÉHO, LEBEDÍ SI OBRÁNCE 

5. 2. 2016, iDNES.cz – Hrát stabilně extraligu bez toho, aby střídavě naskakoval i ve druhé nejvyšší soutěži, přeje 

si Bohumil Jank. Také jeden z důvodů, proč se hokejový obránce rozhodl přestoupit z Hradce Králové do 

Třince.  

KUDRNA DOUFÁ, ŽE OBNOVENÝ ÚTOK S MERTLEM BUDE ČÍM DÁL ÚDERNĚJŠÍ 

5. 2. 2016, Sportovní noviny – Po návratu centra Tomáše Mertla ze Záhřebu z KHL sehrála druhý zápas v dresu 

Hradce Králové obnovená formace s Jaroslavem Kudrnou a Jiřím Šimánkem a přispěla gólem k výhře nad 

vedoucím Libercem 5:1. Elitní útok minulých dvou sezon Mountfieldu zařídil trefou v osmé minutě vedení 1:0 a 

Kudrna věří, že bude stále více a více pomáhat týmu k úspěchu. 

VIDEO: TYGŘI NEUNESLI NEJVYŠŠÍ PORÁŽKU! BIRNER ZUŘIL, KUDRNA NECHÁPAL  

6. 2. 2016, Hokej.cz – Pořádné emoce přinesl šlágr pátečního kola. Vedoucí Liberec tvrdě narazil na ledě 

čtvrtého Hradce Králové a porážka 1:5 pro něj byla vůbec nejvyšší v sezoně. Utkání navíc nedohráli rovnou 

čtyři Bílí Tygři – nejdřív odkulhal do šaten zraněný Ján Lašák, ve třetí třetině ho následovali tři spoluhráči s 

osobními tresty! „Chtěli to nějak nakopnout a vyhecovat, k hokeji to patří,“ řekl hradecký Jaroslav Kudrna. 

RYCHLOKVAŠKA? MOŽNÁ… ALE KRÁSNÁ! 

7. 2. 2016, Hradecký deník – Hokejisté Hradce Králové se v nedělním utkání proti pražské Spartě obléknou do 

žlutých retrodresů ze sezony 1993/94. 

RETRO GÓL KUDRNY, JÍZDA TŘÍ KRÁLŮ. HRADECKÝ STADION PO 22 LETECH BOUŘIL! 

8. 2. 2016, Hokej.cz – Popravdě, supervíkend proti dvěma suverénům extraligy vzbuzoval v Hradci Králové spíš 

obavy než vysoká očekávání. Jenže Mountfield skolil Liberec i Spartu a zase dokázal, že se s ním musí počítat! 

Oslavy 90 let hokeje pod Bílou věží v retro dresech z ročníku 1993/94 se ani nemohly podařit líp. „Buďme rádi 

za malé věci. Fanoušci můžou být namlsaní, ale ať si dají o dvě piva navíc,“ směje se Jaroslav Kudrna. Jako 

pamětník 22 let staré euforie se právě on postaral o první gól. 

KMONÍČEK: “TREST PRO MERTLA? NEVIDÍM DŮVOD” 

9. 2. 2016, Hradecký deník – Vedení hokejového Mountfieldu HK neočekává dodatečný trest pro útočníka 

Tomáše Mertla, který byl v nedělním utkání proti Spartě vyloučen do konce zápasu za faul kolenem na 

projíždějícího forvarda Miroslava Formana. 

A JSOU ZASE SUPER. KUDRNU TAKOVÝ HOKEJ BAVÍ 

9. 2. 2016, Hradecký deník – V Hradci Králové si po fantastickém víkendu oddechli: spolupráce Mertlovy lajny 

funguje skvěle! Hokejistům Liberce a pražské Sparty dala čtyři góly. 

ŽLUTÝ DRES MÁ KAPITÁN MARTINEC SCHOVANÝ DOMA 

9. 2. 2016, Hradecký deník – Před dvaadvaceti lety byl Patrik Martinec tváří hradeckého klubu. Kapitán 

nováčka hokejové extraligy. Nejproduktivnější hráč a mezi fanoušky uctívaná osobnost. Když si v neděli 

východočeský klub připomínal v retrokulisách tehdejší sezonu, Martinec byl na stadionu u toho. 

VELKÝ NÁVRAT. TAHOUNI MINULÝCH SEZON V HRADCI OŽIVILI NEDÁVNOU MINULOST 

9. 2. 2016, iDNES.cz – Po nedávném návratu Tomáše Mertla z KHL se znovu složený útok hradeckých hokejistů 

Kudrna, Mertl, Šimánek výrazně prosadil. Spartě nastřílel tři góly, když si je jeho členové rozdělili rovnoměrně 

mezi sebe. Byli tak jediní, kdo sparťanského brankáře Taylora překonali, poslední čtvrtý gól totiž padl při power-

play soupeře. 
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http://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-hokej-0lq-/hokej.aspx?c=A160209_2224352_hokej_ald


PAMĚTNÍK KUDRNA PO VÝHŘE NAD SPARTOU: BODY JSME NUTNĚ POTŘEBOVALI 

9. 2. 2016, iDNES.cz – Před více než dvaceti lety Jaroslav Kudrna jako mladík tyto dresy oblékal, nyní se k nim 

na jeden zápas společně s týmem hokejového Hradce vrátil. 

MOUNTFIELD ZBROJÍ. KÝHOSOVI POMŮŽE SÝKORA! 

10. 2. 2016, Hradecký deník – Zbrojení před play off nekončí. Realizační tým hokejistů Mountfieldu nabobtnal 

o uznávaného odborníka Václava Sýkoru! Hlavní kouč Vladimír Kýhos nadále zůstává ve své funkci, dvěma 

českými tituly ověnčený šedovlasý stratég bude plnit roli asistenta-konzultanta s prozatím blíže 

nespecifikovanými pravomocemi. 

TŘETÍ PAUZA? HRADEČTÍ HOKEJISTÉ JI BEROU, NA TY PŘEDEŠLÉ NEHLEDÍ 

10. 2. 2016, iDNES.cz – V druhé polovině října hradečtí hokejisté pětkrát za sebou vyhráli, aniž by ztratili jediný 

bod. V té chvíli začala první reprezentační pauza sezony. Po ní ještě dvě utkání zvládl dvoubodovou výhrou, 

ale pak přišla série pěti porážek, která ze střídačky smetla hlavního kouče Petera Draisaitla. 

RELIZAČNÍ TÝM HRADECKÝCH HOKEJISTŮ ROZŠÍŘIL TRENÉR VÁCLAV SÝKORA 

10. 2. 2016, iDNES.cz – Realizační tým hokejistů Hradce Králové rozšíří v závěru extraligové sezony trenér Václav 

Sýkora, který doplní hlavního kouče Vladimíra Kýhose a jeho asistenty Tomáše Martince s Michalem Tvrdíkem. 

Podle klubového webu se Sýkora, jenž naposledy působil v ruském Čerepovci, stal asistentem konzultantem. 

HRADEC POSILUJE REALIZAČNÍ TÝM, POD BÍLOU VĚŽ PŘICHÁZÍ VÁCLAV SÝKORA 

10. 2. 2016, Hokej.cz – O víkendu sehráli parádní zápasy, pod Bílou věží si vyšlápli na oba suverény letošního 

ročníku, Liberec i Spartu, a zařadili se hned za ně na skvělou třetí příčku extraligové tabulky. Přesto v 

hradeckém Mountfieldu sáhli před blížícím se play off k další změně v realizačním týmu. Ten posílí uznávaný 

odborník Václav Sýkora. Asistent – konzultant, jak zní jeho nová funkce, se s klubem dohodl na spolupráci do 

konce probíhající sezony. 

REALIZAČNÍ TÝM HRADECKÝCH HOKEJISTŮ ROZŠÍŘIL TRENÉR SÝKORA 

10. 2. 2016, Sport.cz – Realizační tým hokejistů Hradce Králové rozšíří v závěru extraligové sezóny trenér Václav 

Sýkora, který doplní hlavního kouče Vladimíra Kýhose a jeho asistenty Tomáše Martince s Michalem Tvrdíkem. 

Podle klubového webu se Sýkora, jenž naposledy působil v ruském Čerepovci, stal asistentem konzultantem. 

HOKEJISTÉ MERTL A BARTEK MAJÍ ZASTAVENOU ČINNOST ZA FAULY 

10. 2. 2016, Sport.cz – Disciplinární komise hokejové extraligy zastavila činnost na dva zápasy útočníkům 

Tomáši Mertlovi z Hradce Králové a Martinu Bartekovi z Karlových Varů za fauly v nedělních zápasech 44. kola. 

Slovenský hráč bude v sestavě Energie chybět celkem tři duely, neboť za svůj faul dostal trest ve hře, po 

kterém následuje automaticky stop pro nejbližší utkání. 

SÝKORA: “NEMÁM AMBICE DĚLAT HLAVNÍHO KOUČE” 

11. 2. 2016, Hradecký deník –  Informace Deníku se potvrdily. V Evropě uznávaný hokejový odborník rozšířil 

realizační tým hradeckého Mountfieldu, bude asistent-konzultant. 

HOKEJOVÁ EXTRALIGA PO 44 KOLECH: MERTL MÁ DVA ZÁPASY STOP 

11. 2. 2016, Hradecký deník – Extraliga ledního hokeje po čtyřiačtyřicátém kole aneb Co Deník zachytil po 

dalších dějstvích nejvyšší soutěže? 

  

http://hokej.idnes.cz/kudrna-hokej-hradec-kralove-df6-/hokej.aspx?c=A160209_2224353_hokej_ald
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NIC SE NEMĚNÍ. KÝHOS JE POŘÁD HLAVNÍ TRENÉR! 

11. 2. 2016, Hradecký deník – Generální manažer hokejového klubu Mountfield HK Aleš Kmoníček vysvětluje 

důvody příchodu Václava Sýkory. 

FANOUŠCI ŘÁDILI, LITVÍNOV S HRADCEM ZAPLATÍ 15 TISÍC, POTRESTÁN I DOPITA 

11. 2. 2016, Hokej.cz – Kromě Tomáše Mertla, Martina Barteka a Patrika Bartošáka bylo po posledním kole 

Tipsport extraligy potrestáno také kvarteto klubů. Zatímco Hradec Králové a Litvínov musejí na základě 

rozhodnutí disciplinární komise zaplatit patnáct tisíc za chování svých fanoušků, Pardubice s Třincem 

inkasovaly od ředitele soutěže Josefa Řezníčka finanční pokutu ve výši deset tisíc za porušení Herního řádu 

elitní tuzemské soutěže. 

RODINNÁ BITVA MARTINCŮ: TOMÁŠ SNÍŽIL SKÓRE, PATRIK CHCE ODVETU VE FINÁLE 

11. 2. 2016, Hokej.cz – Naposledy před 22 lety se jejich sportovní kariéry odvíjely bok po boku, potom se z 

Hradce Králové každý vydal jiným směrem. Patrik vzal svůj osud dokonce přes Jižní Koreu, Tomáš byl kromě 

krátké slovenské štace věrný domácím soutěžím. První po ukončení hráčské kariéry zakotvil ve Spartě jako 

sportovní manažer, druhý se začal věnovat hradecké mládeži a posléze také A-týmu Mountfieldu. Z bratrů se 

tak stali soupeři. 

PUK MÍSTO OKA! BRANKÁŘ HRADCE SE CHLUBÍ SNÍMKEM, ZE KTERÉHO MRAZÍ 

11. 2. 2016, iSport.cz – Velmi nebezpečný trénink má za sebou hradecký brankář Ondřej Kacetl. Na svou 

facebookovou stránku dal děsivé fotografie, jak se mu po tvrdé střele Karla Pilaře zasekl puk v brankářské 

masce. Zastavil se milimetry od levého oka. 

ÚTOČNÍK KUKUMBERG PODEPSAL V HRADCI NOVOU ROČNÍ SMLOUVU 

12. 2. 2016, Aktuálně.cz – Hokejový útočník Roman Kukumberg bude i nadále hrát za extraligový Hradec 

Králové. Pětatřicetiletý slovenský reprezentant podepsal s Mountfieldem novou roční smlouvu s opcí. Klub o 

tom informoval na svém webu. 

SLOVÁK DEJ SE DOČKAL REPREZENTAČNÍ TREFY. ŠAMPIONÁT ALE NEŘEŠÍM, TVRDÍ 

16. 2. 2016, iDNES.cz – Hokejový útočník hradeckého Mountfieldu Rastislav Dej za sebou má úspěšné 

vystoupení ve slovenské reprezentaci, které na Slovakia Cupu v Žilině pomohl k výhrám nad Běloruskem a 

nad Švýcarskem a tím k celkovému prvenství. 

KÝHOS SE VRACÍ “DOMŮ”, DO BRNA JEDE POPRVÉ SE SÝKOROU 

17. 2. 2016, Hradecký deník – Současný lodivod hokejistů hradeckého Mountfieldu se poprvé vrací na místo, 

kde mu po zisku dvou medailí odmítli dát nový konkrakt. 

MERTL NEJDŘÍV VYRAZÍ DO PRAHY NA DISCIPLINÁRKU. POTÉ DO BRNA? 

17. 2. 2016, iDNES.cz – Bude moci útočník hokejového Mountfieldu Hradec Králové Tomáš Mertl ve středu v 

Brně hrát, nebo nebude? Definitivní odpověď na tuto otázku budou znát trenéři hradeckého mužstva až po 

dopoledním jednání disciplinární komise. 

STOPKA NA DVA ZÁPASY? MERTL PODAL ODPOR, NEUSPĚL. HOLÝ POTVRDIL TREST 

17. 2. 2016, Hokej.cz – Disciplinární komise Tipsport extraligy se ve středu dopoledne zabývala odporem 

hradeckého navrátilce Tomáše Mertla, který byl Karlem Holým potrestán nepodmíněným zastavením činnosti 

na dvě soutěžní utkání poté, co ve šlágru kola mezi Mountfieldem a Spartou fauloval kolenem hostujícího 

útočníka Miroslava Formana. Úspěšný však nebyl, disciplinárka potvrdila dříve udělený trest. 
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HRADECKÝ MERTL PODAL ODPOR PROTI ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DISCIPLINÁRKY. NEUSPĚL 

17. 2. 2016, Sport.cz – Vynesený trest platí, jeho zkrácení nebo prominutí se Tomáš Mertl nedočkal. 

Královehradecký hokejový útočník podal odpor proti verdiktu předsedy disciplinární komise extraligy Karla 

Holého, jenž devětadvacetiletému hráči zastavil za jeho faul na sparťanského útočníka Formana v utkání 

hraném 7. února, úspěšný ale nebyl. 

DVĚ TŘETINY JSME BYLI LEPŠÍ, ALE ZRADILA NÁS KONCOVKA, SMUTNIL HRADECKÝ KOUČ PO 

PROHŘE V BRNĚ 

17. 2. 2016, Sport.cz – Kouči hradeckých hokejistů Vladimíru Kýhosovi návrat do brněnské haly pořádně zhořkl. 

Trenér, který po loňské sezóně Kometu po zisku extraligového bronzu nuceně opustil, musel skousnout od 

svého bývalého týmu porážku 0:3. 

KUDRNA PO PORÁŽCE V BRNĚ: KDO TADY NEBYL, NEUVĚŘÍ, ŽE JSME BYLI LEPŠÍ 

17. 2. 2016, iSport.cz – Výsledek hovoří jasnou řečí. Kometa srazila Mountfield 3:0. Jednoznačná záležitost? 

Vůbec ne. Nebo spíš, jak se to vezme. Vítězové byli o třídu lepší v koncovce, právě v ní hosté pohořeli, když si 

nedokázali poradit s Markem Čiliakem. Ten Brnu skvělým soustředěným výkonem zajistil po 15 utkáních opět 

čisté konto. 
 

V BRNĚ TO NEBYLO O MERTLOVI, PŘÍSAHÁ “TRENÉR” KUDRNA 

19. 2. 2016, Hradecký deník –  Čtvrt hodiny po zápase za Jaroslavem Kudrnou přišel tiskový mluvčí Komety a 

požádal ho, zda by mohl přijít zhodnotit zápas na tiskovou konferenci. 

KÝHOS SE SÝKOROU NAPOPRVÉ ZA NULA. CO V PÁTEK? 

19. 2. 2016, Hradecký deník – Jedna třetina v 10. řadě nad ledem, zbytek zápasu na střídačce. Taková byla 

konzultantská role nového asistenta. Stejné to bude i s Třincem. 

HRADECKÝ KOUČ KÝHOS: V BRNĚ SE CÍTÍM VŽDY DOBŘE, ALE PORÁŽKA 0:3 JE KRUTÁ 

19. 2. 2016, iDNES.cz – Ani Vladimír Kýhos, kouč, který brněnskou Kometu dobře zná, protože ji do konce minulé 

sezony vedl, nepomohl Mountfieldu k prvnímu bodovému úspěchu na jejím ledě. Hradec tam prohrál 0:3, za 

tři roky si odtud ze šesti zápasů neodvezl ani bod. 

STŘELEC HONEJSEK: PROŽIL JSEM NEJLEPŠÍCH PĚT MINUT KARIÉRY 

19. 2. 2016, Sportovní noviny – Tři góly za pět minut a pět vteřin dokázal nastřílet ve 46. kole hokejové extraligy 

útočník Hradce Králové Antonín Honejsek. Rychlým hattrickem během druhé třetiny tak zajistil výhru 

Východočechů nad Třincem 3:2. 

KDO JE ZA HONEJSKOVÝM HATTRICKEM? MOŽNÁ NOVÁ PŘÍTELKYNĚ, ŘEKL 

19. 2. 2016, iSport.cz – Ve zlínském dresu slavil titul extraligového mistra, ale po individuální stránce prožil životní 

večer při páteční extralize. V rámci 46. kola hradecký Antonín Honejsek hattrickem sestřelil Třinec, při výhře 3:2 

získala jeho produktivita ještě víc na váze. Ale to hlavní teprve přichází – 24letý útočník smrsknul své trefy do 

pouhých 5:05 minuty! Tímhle kouskem se zařadil na šesté místo mezi nejrychlejšími autory třígólové parády. 

„Nejlepší pětiminutovka mé kariéry,“ vykládal šťastný střelec. 
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HONEJSKOVA NEJLEPŠÍ PĚTIMINUTOVKA KARIÉRY: NIC TAKOVÉHO JSEM NEZAŽIL 

20. 2. 2016, iDNES.cz – Do zápasu s Třincem dal Antonín Honejsek pouze tři góly, což bylo po odehraných 45 

kolech proklatě málo. Vše si vynahradil útočník, který před letošní sezonou přišel z Komety Brno v utkání proti 

Třinci, kde třemi brankami rozhodl o vítězství svého týmu 3:2 a zasloužil se tak o posun hradeckého Mountfieldu 

na třetí místo extraligové tabulky. 

5 MINUT, 5 SEKUND A HONEJSKŮV HATTRICK! MŮŽE ZA NĚJ NOVÁ PŘÍTELKYNĚ?  

20. 2. 2016, Hokej.cz – Škoda: 400 tisíc, Rolls-Royce: 8 milionů, Honda: k nezaplacení. Po pátečním představení 

Antonína Honejska koluje mezi hradeckými fanoušky jednoduchý vtip, mladý útočník totiž sám vyhrál zápas 

proti Třinci. Ve druhé třetině mu stačilo 305 sekund k čistému hattricku, kterým otočil skóre, a pro Mountfield z 

toho bylo šesté domácí vítězství v řadě. Přitom Honejsek doteď dal jen tři góly za celou sezonu! 

KURIÓZNÍ BITKA! LEV NARVAL IHNACAKA DO BRÁNY, TAM SE SERVALI 

22. 2. 2016, iSport.cz – Souboj třetího se čtvrtým v extraligové tabulce nebyl i přes očekávání příliš vyrovnaný, 

domácí Plzeň totiž smetla Hradec Králové šesti góly. Na konci utkání pak triumf završil Jakub Lev, kterého 

naštval Brian Ihnacak dotírající na plzeňského brankáře. Lev dal hradeckému útočníkovi co proto, i když 

trochu kuriózním způsobem. 

BEDNÁŘ SE VZDÁVÁ KURIÓZNÍHO GÓLU: VŽDYŤ JSEM SE ANI NEDOTKL PUKU 

22. 2. 2016, iSport.cz – Kuriózní gól, taky hodně sporný moment. Emoce zápasu Plzně s Hradcem rozvířila druhá 

trefa hostů. Ta byla připsána Jaroslavu Bednářovi, i když lví podíl na ní měl Martin Pláněk. V signalizované 

výhodě vlétl do gólmana Matěje Machovského a puk záhadně propadl za brankovou čáru. Celou akci, po 

které domácí přiznali lehkou frustraci a křivdu, posvětil i videorozhodčí. „Ale já ten gól nedal,“ řekl Bednář. 

“BOLESLAV? NE NADARMO JE TO BRUSLAŘSKÝ KLUB” 

23. 2. 2016, Hradecký deník – Asistent hlavního trenéra hradeckých hokejistů Tomáš Martinec všema deseti 

vítá návrat zkušených zadáků Vydareného s Frühaufem. „Zvednou nás," říká. 

VENKU TO TEĎ NEJDE, HOKEJOVÝ HRADEC VŠAK MŮŽE VYUŽÍT DOMÁCÍ LED 

23. 2. 2016, iDNES.cz – Královéhradečtí hokejisté v úterý přivítají ve 48. kole základní části extraligy soupeře z 

Mladé Boleslavi. Mají tak příležitost prodloužit sérii domácích úspěchů na sedm zápasů. 

VYDARENÝ? TŘI ROKY STRÁVENÉ V HRADCI, TŘI ZLOMENINY 

25. 2. 2016, Hradecký deník – Kapitán hokejistů Mountfieldu HK René Vydarený se téměř po dvou měsících 

vrátil do sestavy. 

HOKEJOVÁ EXTRALIGA A KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA: ČASTĚJI PODÁVAJÍ “ČŮČO” 

25. 2. 2016, Hradecký deník –  Extraliga ledního hokeje po osmačtyřicátém kole aneb Co Deník zachytil po 

dalších dějstvích nejvyšší soutěže? 

SMOLAŘ VYDARENÝ JE ZPĚT, TĚŠÍ HO, ŽE NÁVRAT STIHL JEŠTĚ PŘED PLAY-OFF 

25. 2. 2016, iDNES.cz – Před dvěma lety, v první sezoně v hokejovém Hradci Králové, musel obránce René 

Vydarený kvůli zdravotním problémům vynechat poslední čtyři zápasy základní části a nestihl ani první dva 

ve čtvrtfinále play-off. Loni z podobných důvodů absentoval v posledních deseti utkání dlouhodobé části, 

ale play-off stihl od začátku. 
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KLUBOVÝ REKORD SE HRADCI VZDALUJE, NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ JE STÁLE VE HŘE 

25. 2. 2016, iDNES.cz – K vyrovnání bodového rekordu z předloňské sezony si v posledních čtyřech zápasech 

mohou dovolit ztratit tři body, k jeho překonání pouze dva. Úterní porážka 1:2 po samostatných nájezdech s 

Mladou Boleslaví hokejistům Hradce Králové vzdálila naději, že ve své třetí sezoně získají v základní části nejvíc 

bodů. Není to sice nemožné, ale bude to dost těžké, ve hře je totiž ještě dvanáct bodů. 

MOUNTFIELD JEDE DO ZLÍNA, POZICE VE “ČTYŘCE” JE V OHROŽENÍ 

26. 2. 2016, Hradecký deník – Hokejisté Hradce Králové potřebují zase zabrat. Po reprezentační přestávce se 

jim nedaří, prohráli tři ze čtyř zápasů. 

HRADEC VENKU ZTRATIL JISKRU, UŽ MĚSÍC TAM NEVYHRÁL 

27. 2. 2016, Sport.cz – Prohráli na cizím ledě už popáté za sebou, a tak si hradečtí hokejisté stále nemohou být 

jistí, že budou mít z elitní šestky zaručenou přímou cesty do čtvrtfinále extraligového play off. Černá série 

Mountfieldu se rozjela 26. ledna, od té doby z kluzišť soupeřů nepřivezl ani bod a prohře ve Zlíně (1:4) se už 

natáhla na pět nezdarů v řadě při celkovém bídném skóre 4:20. 
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