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ŘEŠÍ SE KONEC TRENÉRA DRAISAITLA! JASNO BUDE V ÚTERÝ 

1. 12. 2015, Hradecký deník – Na poslední špatné výsledky hokejistů Hradce Králové reagovalo 

představenstvo svoláním mimořádného jednání, přítomni byli i hráči. 

OBRÁNCE VYDARENÝ? “SCHÖN NA STŘÍDAČCE? VÍME, ŽE JE NĚCO ŠPATNĚ…“ 

1. 12. 2015, Hradecký deník – Ani s prezidentem klubu Miroslavem Schönem na střídačce nezahodil 

Mountfield do koše bídné časy. S Chomutovem padl 2:4. Prohrál počtvrté za sebou a žuchnul až na sedmou 

pozici tabulky hokejové extraligy. 

KONEC DRAISAITLOVY ÉRY. NASTUPUJE KÝHOS! 

1. 12. 2015, Hradecký deník – Vedení hokejového týmu hradeckého Mountfieldu reagovalo na krizi výměnou 

trenérů. Asistentem zůstává Tomáš Martinec, doplní ho Michal Tvrdík. 

PO PROHRÁCH JE ZATÍM V HOKEJOVÉM HRADCI KLID. ALE TO SE MŮŽE ZMĚNIT 

1. 12. 2015, iDNES.cz – Už samotný fakt, že se představenstvo královéhradeckého hokejového klubu v pondělí 

mimořádně sešlo a jeho členové nijak netajili, že hlavním důvodem jsou špatné výsledky, musel být pro hráče 

i trenéry varující. Konkrétní výsledek ale včerejší jednání nepřineslo. 

NA STŘELY SE NEHRAJE, SKÓRE TEĎ BÝVÁ PROTI NÁM, MRZÍ HRADECKÉHO KNOTKA 

1. 12. 2015, iDNES.cz – Zápas s Chomutovem začal královéhradecký hokejista Tomáš Knotek ve třetím útoku, 

když tým prohrával, vrátil se do prvního, kde hrál od začátku sezony. Trenérům se tento tah vyplatil, Knotek 

svým gólem snížil vedení soupeře na 2:3. Na víc to ale hradeckým hokejistům nestačilo, počtvrté za sebou 

prohráli, potřetí nezískali ani jediný bod.  

HRADECKÝM ŠÉFŮM DOŠLA TRPĚLIVOST S KOUČEM DRAISAITLEM, NASTUPUJE KÝHOS 

1. 12. 2015, iDNES.cz - Hradecký Mountfield je dalším extraligovým klubem, který se rozhodl v sezoně pro 

výměnu trenéra. Německého kouče Petera Draisaitla nahradí Vladimír Kýhos. Informaci potvrdil generální 

manažer klubu Aleš Kmoníček. 

TRENÉR DRAISAITL V HRADCI KONČÍ! MOUNTFIELD POVEDE KÝHOS 

1. 12. 2015, Hokej.cz – Ambiciózní hradecký Mountfield po reprezentační přestávce spadl z druhého na 

sedmé místo Tipsport extraligy. Jednání klubové generatily nakonec vedla k radikálnímu řešení: Na lavičce 

týmu končí hlavní trenér Peter Draisaitl! Německého kouče nahradí Vladimír Kýhos, který v posledních dvou 

sezonách získal s brněnskou Kometou stříbro a bronz. V nejvyšší soutěži jde po Pardubicích, Karlových Varech 

a Třinci o čtvrtou změnu trenéra během probíhajícího ročníku. 

  

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/resi-se-konec-trenera-draisaitla-jasno-bude-v-utery-20151201.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/obrance-vydareny-schon-na-stridacce-vime-ze-je-neco-spatne-20151201.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/konec-draisaitlovy-ery-nastupuje-kyhos-20151201.html
http://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-0lq-/hokej.aspx?c=A151201_2209256_hokej_ten
http://hokej.idnes.cz/tomas-knotek-hokej-hradec-kralove-dlm-/hokej.aspx?c=A151201_2209257_hokej_ten
http://hokej.idnes.cz/hokejova-extraliga-hradec-kralove-draisaitl-konci-nastupuje-kyhos-1dh-/hokej.aspx?c=A151201_192847_hokej_bem
http://www.hokej.cz/trener-draisaitl-v-hradci-konci-mountfield-povede-kyhos/5011794


HRADEC ODVOLAL TRENÉRA DRAISAITLA! JEHO NÁSTUPCEM JMENOVAL KÝHOSE 

1. 12. 2015, Sport.cz – Vedení hokejistů Hradce Králové se v úterý večer rozhodlo ke změně na postu hlavního 

trenéra. Od aktuálně sedmého celku extraligové tabulky byl odvolán německý kouč českého původu Peter 

Draisaitl. Jeho nástupcem se stal Vladimír Kýhos, který naposledy trénoval brněnskou Kometu. Tu v posledních 

dvou sezónách dovedl k extraligovému stříbru a bronzu. 

ODVOLANÝ KOUČ DRAISAITL: HRADEC JE NA DOBRÉ CESTĚ. PŮJDE NAHORU 

2. 12. 2015, iDNES.cz – Na třetí místo mu scházejí jen čtyři body, za sebou nemá bůhvíjak zoufalou sérii zápasů. 

Přesto hradecký hokejový klub propustil kouče Petera Draisaitla a dosadil na jeho místo Vladimíra Kýhose. 

„Jsem rád, že nemusím předat tým někde na chvostu,“ řekl odvolaný trenér.   

BYLO TĚŽKÉ ODMÍTNOUT, ŘÍKÁ KÝHOS O HRADCI. CHCE HRÁT ÚTOČNĚJŠÍ HOKEJ 

2. 12. 2015, Hokej.cz – Třetího dubna odkoučoval svůj poslední zápas na lavičce Komety, která v semifinále 

vypadla s pozdějším vítězem z Litvínova. Vladimír Kýhos rok po extraligovém stříbru slavil pomyslný bronz, 

přesto musel od válu. Námluvy se Slovanem Bratislava za trochu zvláštních okolností nedopadly, ale po osmi 

měsících od brněnského konce mu zazvonil telefon a den nato se stal novým hlavním trenérem hradeckého 

Mountfieldu. 

CHCI TADY MĚNIT STYL HOKEJE A HRÁT VÍC ÚTOČNĚ, ŘEKL NOVÝ KOUČ HRADCE KÝHOS 

2. 12. 2015, Sport.cz – Když mu na stole přistála nabídka převzít hokejisty Hradce Králové po Peteru Draisaitlovi, 

ani se dlouho nemusel rozmýšlet, jestli ji přijme. Vladimír Kýhos považuje Mountfield za jeden ze čtyř nejlepších 

týmů v extralize. „Ať se to týká kádru nebo zabezpečením klubu. A předsezónní cíl zůstává - chci postoupit 

do semifinále,“ citují nového trenéra Hradce oficiální stránky klubu. 

“S PANEM SCHÖNEM JSME SI VŠECHNO VYŘÍKALI“ 

3. 12. 2015, Hradecký deník – Loni se Vladimír Kýhos dostal do pře s prezidentem Mountfieldu. Vztahy jsou ale 

urovnány. Nový kouč hokejistů Hradce chce hrát ofenzivněji. 

HOKEJOVÁ EXTRALIGA A KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA: DANKE, HERR DRAISAITL! 

3. 12. 2015, Hradecký deník – Extraliga ledního hokeje po čtyřiadvacátém kole aneb Co Deník zachytil po 

dalších dějstvích nejvyšší soutěže. 

MANAŽER HRADCE: DVA ROKY TO FUNGOVALO, LETOS NE, PROTO PŘIŠLA ZMĚNA 

3. 12. 2015, iDNES.cz – Generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček přiznává, že přijmout 

myšlenku na odvolání trenéra Petera Draisaitla pro něj bylo těžké. Je však přesvědčen, že právě nyní nastal 

čas, kdy to bylo potřeba udělat. 

VÝSLEDKY BYLY ŠPATNÉ, NĚCO SE UDĚLAT MUSELO, UZNÁVÁ HRADECKÝ ŠIMÁNEK 

3. 12. 2015, iDNES.cz – V pondělí se hokejový útočník Jiří Šimánek společně s dalšími šesti hráči zúčastnil 

mimořádného jednání vedení extraligového Hradce Králové a poté už jen čekal, zda bude mít ambiciózní 

východočeský klub nového trenéra. O den později se stejně jako ostatní dozvěděl, že Petera Draisaitla 

nahradí Vladimír Kýhos. 

ŠIMÁNEK: “POD KÝHOSEM TO VŽDYCKY HUČELO“ 

4. 12. 2015, Hradecký deník – Útočník hokejistů hradeckého Mountfieldu Jiří Šimánek se střelecky trápí. Zatím 

má jen jednu branku. S Peterem Draisaitlem se rozloučil stiskem ruky. 

http://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/728843-hradec-odvolal-trenera-draisaitla-jeho-nastupcem-jmenoval-kyhose.html#section-artcl
http://hokej.idnes.cz/peter-draisaitl-hradec-kralove-odvolani-f0h-/hokej.aspx?c=A151202_143858_hokej_lge
http://www.hokej.cz/bylo-tezke-odmitnout-rika-kyhos-o-hradci-chce-hrat-utocnejsi-hokej/5011813
http://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/729042-chci-tady-menit-styl-hokeje-a-hrat-vic-utocne-rekl-novy-kouc-hradce-kyhos.html#section-artcl
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/s-panem-schonem-jsme-si-vsechno-vyrikali-20151203.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/hokejova-extraliga-a-komentar-radka-sprynara-danke-herr-draisaitl-20151203.html
http://hokej.idnes.cz/ales-konicek-odvolani-draisaitla-d4n-/hokej.aspx?c=A151203_2209772_hokej_ald
http://hokej.idnes.cz/jiri-simanek-c9p-/hokej.aspx?c=A151203_2209771_hokej_ald
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/simanek-pod-kyhosem-to-vzdycky-hucelo-20151204.html


DRAISAITL: VÁŽÍM SI KAŽDÉHO DNE, KTERÝ JSEM V ČESKU MOHL STRÁVIT 

4. 12. 2015, iDNES.cz – Z toho, jak jeho angažmá v hokejovém Hradci Králové skončilo, určitě nejásá - zvlášť 

nyní, kdy je to hodně čerstvé. Přesto bude Peter Draisaitl na své působení v českém hokeji vzpomínat v 

dobrém. 

PO PAUZE JSEM BYL KLIDNĚJŠÍ NEŽ DŘÍVE, PŘIZNAL KÝHOS 

4. 12. 2015, Sportovní noviny – Trenér Vladimír Kýhos dnes zažil vítěznou premiéru na střídačce hokejového 

Hradce Králové. Východočeši ve 25. kole extraligy vyhráli na ledě Karlových Varů 2:1, ale nástupce Petera 

Draisaitla si uvědomuje, že ukončení série čtyř porážek příliš nesouvisí s jeho trenérskými zásahy. Mužstvo 

oficiálně převzal ve středu a vedl ho jen na jednom tréninku. 

“HRADUBICKÉ“ DERBY ZNOVU LÁKÁ FANOUŠKY, UŽ JE VYPRODÁNO 

5. 12. 2015, iDNES.cz – Těžkou úlohu má před sebou Vladimír Kýhos v roli hlavního trenéra hradeckých hokejistů. 

Nejenže musí naplnit očekávání ambiciózního vedení klubu, ale hned v neděli se poprvé představí před 

vlastními fanoušky proti největšímu rivalovi Pardubicím. 

DESÁTÉ NOVODOBÉ DERBY! PODESÁTÉ VYPRODÁNO! 

6. 12. 2015, Hradecký deník – V hradecké Fortuna aréně se v neděli od 17 hodin pustí do další řežby Mountfield 

a Pardubice. Obě hokejová mužstva mají trable, brodí se bažinou. 

OBRÁNCE FRÜHAUF: “MY A FAVORIT DERBY? TO JE HOVADINA!“ 

6. 12. 2015, Hradecký deník – Kvůli známým nepříjemným okolnostem nehrál hokejista Peter Frühauf rok proti 

Pardubicím. Přitom derby miluje. Přímo zbožňuje. Je to pro něj… Ne, radši ať promluví sám. 

VIDEO: HRADEC ZNOVU UPEKL PERNÍK, FRÜHAUF S VYDARENÝM ZPÍVALI FANOUŠKŮM 

7. 12. 2015, Hokej.cz – Velký mikulášský večer si užili v Hradci Králové. Mountfield znovu potvrdil, že aktuálně 

vládne východním Čechám, tentokrát Pardubicím prakticky nedal šanci a vyhrál 4:1. Derby tak ovládl už 

počtvrté v řadě a úctyhodnou bilanci potvrdili i fanoušci, kteří vyprodali i desátou vzájemnou bitvu novodobé 

historie. Pod Bílou věží v neděli zkrátka hořel led! 

VIDEO: BOKROŠ S GULOU MAJÍ STOPKU NA DVA ZÁPASY, POTRESTÁN I FRÜHAUF 

7. 12. 2015, Hokej.cz – S přibývajícími zápasy jako by se zvyšovala agresivita hráčů. Důkazem jsou poslední 

dvě kola. Ta přinesla několik ostrých zákroků, které pochopitelně řešila disciplinární komise v čele s Karlem 

Holým. Výsledek? Dva nepodmíněné a jeden podmíněný trest na dvě soutěžní utkání! Pardubický Tomáš 

Bokroš poslal na mantinel Jiřího Šimánka, hradecký Peter Frühauf se ho vzápětí pokusil nedovoleně umravnit 

a litvínovský Jiří Gula ostře fauloval kolenem Stanislava Balána. 

IHNACAK PO DERBY: “VÍTĚZSTVÍ NÁS ZVEDNE“ 

8. 12. 2015, Hradecký deník – Od 1. listopadu čekal na gólovou ránu. Ta přišla v tom nejdůležitějším zápase - 

v hokejovém derby s Pardubicemi. Brian Ihnacak zvyšoval do prázdné branky na 2:0. 

MOUNTFIELD VLÁDNE VÝCHODU! RIVAL SE KRČÍ 

8. 12. 2015, Hradecký deník – „Mám o Pardubice strach," na rovinu říká hokejový expert David Pospíšil. Hradec 

se mu líbí, Kýhos prý klub může ještě  posunout. 

 

http://hokej.idnes.cz/peter-draisaitl-vyhozeny-trener-hradec-kralove-f5b-/hokej.aspx?c=A151204_2210051_hokej_ten
http://www.sportovninoviny.cz/hokej/extraliga/zpravy/po-pauze-jsem-byl-klidnejsi-nez-drive-priznal-kyhos/1289376
http://hokej.idnes.cz/hokej-pardubice-hradec-kralove-de9-/hokej.aspx?c=A151205_2210361_hokej_ten
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/desate-novodobe-derby-podesate-vyprodano-20151206.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/obrance-fruhauf-my-a-favorit-derby-to-je-hovadina-20151206.html
http://www.hokej.cz/video-hradec-znovu-upekl-pernik-fruhauf-s-vydarenym-zpivali-fanouskum/5011912
http://www.hokej.cz/video-bokros-s-gulou-maji-stopku-na-dva-zapasy-potrestan-i-fruhauf/5011935
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/ihnacak-po-derby-vitezstvi-nas-zvedne-20151208.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/mountfield-vladne-vychodu-rival-se-krci-20151208.html


IHNACAK: NA GÓL JSEM DLOUHO ČEKAL, CHTĚL JSEM, ABY BYL HEZKÝ 

8. 12. 2015, iDNES.cz – Útočník hradeckého Mountfieldu Brian Ihnacak přispěl k vítězství v derby nad 

Pardubicemi výborným výkonem, ke kterému přidal vstřelenou branku a asistenci na další. Po letním příchodu 

do Hradce tak zažil radost z výhry nad nedalekým rivalem už podruhé. 

GOLFISTA ŠIMÁNEK NEDÁ A NEDÁ: PROSTĚ JDU NA DALŠÍ JAMKU 

9. 12. 2015, Hokej.cz – Představoval si to asi úplně jinak. Loni vstřelil Jiří Šimánek včetně play off 16 gólů, letos 

v 18 zápasech zatím jenom jeden jediný. Do role vrchního spalovače šancí se pasoval v úterní dohrávce s 

Libercem, který nakonec v Hradci vybojoval dva body za výhru v prodloužení. „Když mám jenom já čtyři 

šance a nedám z nich gól, je to to samé, jako když gól po nějaké chybě dostanete,“ sype si Šimánek popel 

na hlavu. 

ŠIMÁNEK: “O CÉČKO NA DRESU SE V HOKEJI NEHRAJE“ 

10. 12. 2015, Hradecký deník – Hokejový útočník Jiří Šimánek byl v Hradci zbaven funkce kapitána, navíc se 

děsně střelecky souží. 

HOKEJOVÁ EXTRALIGA A KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA: ŠIMI? KLIIID! TO PŮJDE 

10. 12. 2015, Hradecký deník – Extraliga ledního hokeje po šestadvacátém kole aneb Co Deník zachytil po 

dalších dějstvích nejvyšší soutěže. 

ŽE JSME LÍDRA PŘEHRÁVALI? NA TO SE NEHRAJE, LITOVAL HRADECKÝ ŠIMÁNEK 

10. 12. 2015, iDNES.cz – Útočník Jiří Šimánek byl jedním z posledních hokejistů Hradce Králové, který 

proměněním své šance v závěru základní hrací doby zápasu s Libercem mohl zajistit třetí tříbodovou výhru 

pod vedením nového hradeckého kouče Kýhose. Jenže neuspěl. 

KÝHOSOVA VÝHODA: INTELIGENTNÍ KLUCI… 

11. 12. 2015, Hradecký deník – Trenér hokejistů hradeckého Mountfieldu se hodlá v blížící se reprezentační 

pauze zaměřit pouze na detaily. 

HRADEC VSTUPUJE DO DRUHÉ PŮLE EXTRALIGY. DOMÁCÍ TÝDEN ZAKONČÍ VÍTKOVICE 

11. 12. 2015, iDNES.cz – Půjde už o třetí domácí zápas během šesti dnů, ale fanoušci hradeckého Mountfieldu 

by si ho v současném návalu zápasů neměli nechat ujít. Poté totiž v Hradci uvidí extraligový duel až těsně 

před vánočními svátky, protože po nedělním vystoupení Mountfieldu v Olomouci následuje druhá 

reprezentační přestávka právě probíhající sezony.  

GÓLY DAL DVA, DRUHÝ ALE ŠIMÁNEK POSLAL PŘES CELÉ HŘIŠTĚ DO VLASTNÍ SÍTĚ 

12. 12. 2015, iDNES.cz – Měsíc a půl čekal útočník hradeckých hokejistů Jiří Šimánek na svůj druhý gól v této 

sezoně. V zápase s Vítkovicemi vstřelil hned dva, ale po tom prvním v 8. minutě přišel zásah, který se mu do 

statistik nepřipíše. 

ŠIMÁNEK STŘÍLEL DO ŠPATNÉ. MĚL BÝT HVĚZDOU ZÁPASU! VTIPKUJE BERÁNEK 

12. 12. 2015, Hokej.cz – V loňské sezoně odehrál mladý hradecký útočník Petr Beránek 48 extraligových 

zápasů. Pak přišlo zranění, i proto se rozehrával v partnerských Litoměřicích. Trenérské duo Kýhos–Martinec 

však zaujal svými výkony, a tak si proti Vítkovicím odbyl svůj letošní debut. A vzpomínat na něj bude s 

úsměvem. Nejenom proto, že Mountfield po přesvědčivém týmovém výkonu získal tři body, ale i díky 

„parádnímu“ vlastenci hradeckého ex-kapitána Šimánka. 

http://hokej.idnes.cz/hradecky-inhacak-po-vyhre-nad-pardubicemi-f12-/hokej.aspx?c=A151208_065618_hokej_par
http://www.hokej.cz/golfista-simanek-neda-a-neda-proste-jdu-na-dalsi-jamku/5011985
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/simanek-o-cecko-na-dresu-se-v-hokeji-nehraje-20151210.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/hokejova-extraliga-a-komentar-radka-sprynara-simi-kliiid-to-pujde-20151210.html
http://hokej.idnes.cz/ze-jsme-lidra-prehravali-na-to-se-nehraje-litoval-hradecky-simanek-p9x-/hokej.aspx?c=A151210_2211407_hokej_par
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/kyhosova-vyhoda-inteligentni-kluci-20151211.html
http://hokej.idnes.cz/hradec-vstupuje-do-druhe-pule-extraligy-f0h-/hokej.aspx?c=A151211_090411_hokej_par
http://hokej.idnes.cz/simanek-hokej-hradec-0li-/hokej.aspx?c=A151212_011252_hokej_ald
http://www.hokej.cz/simanek-strilel-do-spatne-mel-byt-hvezdou-zapasu-vtipkuje-beranek/5012062


ROLINEK A KUDRNA VYRAZÍ DO MAGNITOGORSKU. MAREK TAM BUDE S NÁMI, HLÁSÍ 

13. 12. 2015, Hokej.cz – Během listopadové reprezentační přestávky se Pavel Patera s Tomášem Vlasákem 

zúčastnili jubilea hokejového Omsku, za který před lety úspěšně váleli, koncem příštího týdne vyrazí do Ruska 

pro změnu Tomáš Rolinek a Jaroslav Kudrna. Oba zkušení útočníci byli pozváni na výročí založení Metallurgu 

Magnitogorsk, který si chce 70. narozeniny připomenout ve velkém stylu. "Nevím přesně, kdo z hráčů byl 

osloven. Ale měla by tam být většina těch, kteří pomáhali týmu k největším úspěchům," říká Jaroslav Kudrna. 

ČTYŘICÁTNÍK KUDRNA: ZDRAVÍ NAŠTĚSTÍ POŘÁD DRŽÍ A SPOLUHRÁČI JEZDÍ ZA MĚ 

 14. 12. 2015, iDNES.cz – Žádný gól z toho sice nebyl, ale dvě asistence a povedený výkon vynesl čerstvého 

čtyřicátníka Jaroslava Kudrnu v utkání s Vítkovicemi k ceně pro nejlepšího hráče týmu. 

HRADCI JE HEJ! ÚRODA Z HANÉ JE VIDĚT I V TABULCE 

15. 12. 2015, Hradecký deník – ,,V závěru nervy hodně pracovaly, téhle výhry si ceníme strašně moc," 

poznamenal po úspěchu hokejistů Mountfieldu v Olomouci asistent Tomáš Martinec. 

STRAŠNÉ ČÍSLO, ŘÍKÁ KACETL O VYLOUČENÍCH. Z BRANKÁŘŮ JICH MÁ NEJVÍC 

15. 12. 2015, iDNES.cz – Brankář Ondřej Kacetl se výrazně podílel na třetím vítězství svého týmu nad Olomoucí 

v této sezoně. Pro hokejový Hradec Králové to byla před druhou reprezentační pauzou sezony už pátá 

tříbodová výhra z posledních šesti utkání. 

HOKEJISTA VANTUCH BUDE DO KONCE LEDNA HOSTOVAT V LITVÍNOVĚ 

15. 12. 2015, Sport.cz – Poslednímu týmu hokejové extraligy Litvínovu vypomůže do konce ledna útočník Lukáš 

Vantuch z Hradce Králové. Mistrovský celek dnes oznámil, že získal osmadvacetiletého hráče na hostování. 

Vantuch by v nových barvách mohl nastoupit už v dnešní dohrávce v Brně, pokud se Severočechům podaří 

včas vyřídit formality. 

HRADECKÝ VANTUCH JE NA HOSTOVÁNÍ V LITVÍNOVĚ 

16. 12. 2015, Hradecký deník – Poslednímu týmu hokejové extraligy Litvínovu vypomůže do konce ledna 

útočník Lukáš Vantuch z Hradce Králové. Mistrovský celek v úterý oznámil, že získal osmadvacetiletého hráče 

na hostování. 

HOKEJISTÉ MOUNTFIELDU: ZPÁTKY NA DRUHÉ MÍSTO TABULKY 

17. 12. 2015, Hradecký deník – Před minulou reprezentační pauzou byli hokejisté Hradce také „stříbrní", od té 

doby se u Orlice mnohé změnilo. 

HOKEJOVÁ EXTRALIGA A KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA: TRENÉRE, A CO HRADEC? 

17. 12. 2015, Hradecký deník – Extraliga ledního hokeje po osmadvacátém kole aneb Co Deník zachytil po 

dalších dějstvích nejvyšší soutěže. 

V ÚTERÝ PŘIJDE ŘEZ. VÝCHODOČEŠI MAJÍ ŠANCI PŘEŽÍT 

22. 12. 2015, Hradecký deník – Na hokejovém mistrovství světa do 20 let mohou nastoupit i hráči Pardubic, 

Hradce, plus „Kanaďan" Špaček. Jaké mají podle Deníku naděje? 
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VYDARENÝ: “DUDA? ROZHODNĚ SE BUDE CHTÍT UKÁZAT“ 

22. 12. 2015, Hradecký deník – Druhý Hradec Králové se v úterý doma poměří s posledním Litvínovem, 

obhájcem mistrovského titulu (od 18 hodin). 

KDE JE ŠIMÁNEK, PTALI SE V NECHANICÍCH 

22. 12. 2015, Hradecký deník – Povedla se skvělá věc! Hokejisté hradeckého Mountfieldu rozdávali vánoční 

dárky dětem z dětských domovů. 

V PONDĚLÍ DOSTALY DÁRKY DĚTI, CO SI V ÚTERÝ Z HRADCE ODVEZE MISTR? 

22. 12. 2015, iDNES.cz – Hokejistům Hradce Králové skončí úterním zápasem s Litvínovem druhá reprezentační 

přestávka. Duelem s obhájci titulu zahájí nabitý vánoční program, podle něj mají do konce roku sehrát čtyři 

zápasy.  

DUDA SE V PREMIÉŘE PRAL! NĚKDY MU ÚPLNĚ PŘESKOČÍ, ŘÍKÁ ČERVENÝ 

23. 12. 2015, Hokej.cz – Zmítají se v mistrovské kocovině, ale třeba jen potřebují někoho, kdo by je vybláznil. 

Kádr Litvínova v reprezentační pauze posílil o Radka Dudu, kterému dali sbohem v Karlových Varech 

(tentokrát už doopravdy). Poprvé vyjel do hry v Hradci Králové a i když k bodům nepomohl, postaral se o to, 

aby byl vidět: Nejdřív nahrál na jediný gól Vervy, potom vyprovokoval rvačku se Stanislavem Dietzem! 

OBRÁNCE PLÁNĚK PRODLOUŽIL O DVA ROKY SMLOUVU S HRADCEM KRÁLOVÉ 

27. 2. 2015, Sport.cz – Hokejový obránce Martin Pláněk bude i v dalších sezónách působit v Hradci Králové. 

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Znojma podepsal s Mountfieldem nový dvouletý kontrakt. Uvedly to oficiální 

internetové stránky klubu. 

LIBEREC MÁ OPRAVDU SKVĚLÝ TÝM, CHVÁLÍ KRÁLOVEHRADECKÝ FRÜHAUF SOUPEŘE 

28. 12. 2015, iDNES.cz – Svoji nepsanou normu vstřelit svůj první gól do vánoční přestávky stihl v minulé sezoně 

hradecký hokejový obránce Peter Frühauf na poslední chvíli. V derby s Pardubicemi jím přispěl k výhře 6:4. V 

letošní už takové štěstí neměl, ale svůj dluh splatil hned v prvním zápase po začátku Vánoc. Podařilo se mu to 

v Liberci, kde ve výborném zápase pohotově dorazil střelu spoluhráče Jiřího Šimánka, kterou domácí brankář 

Ján Lašák stačil jen vyrazit. 

NEMŮŽEME SI JÍT JEN ZAHRÁT HOKEJ, ŘEKL HRADECKÝ KUDRNA 

28. 12. 2015, Sportovní noviny – Série hokejistů Hradce Králové, kteří pod novým trenérem Vladimírem Kýhosem 

šestkrát za sebou bodovali a z toho pětkrát vyhráli, se po Vánocích zastavila. Mountfield prohrál v sobotu v 

Liberci 4:5, dnes na Spartě 2:5 a podle útočníka Jaroslava Kudrny se musí tým opět vrátit k defenzivní práci, 

která jej při úspěšné sérii zdobila. 

NA SPARTU JSME STAČILI POUZE V HLEDIŠTI, MRZELO STŘELCE KUDRNU 

29. 12. 2015, iDNES.cz – Více než do půlky zápasu předváděli na Spartě sympatický výkon. Poté však hokejisté 

Hradce inkasovali čtyři branky během 215 vteřin a slibně rozehraný zápas prakticky ztratili. „Měli jsme totální 

výpadek a ten rozhodl o naší jasné prohře,“ lamentoval po utkání Jaroslav Kudrna, jeden ze dvou úspěšných 

střelců hostů. 

 

 

http://hradecky.denik.cz/hokej_region/vydareny-duda-rozhodne-se-bude-chtit-ukazat-20151222.html
http://hradecky.denik.cz/hokej_region/kde-je-simanek-ptali-se-v-nechanicich-20151222.html
http://hokej.idnes.cz/hokej-cny-/hokej.aspx?c=A151222_090142_hokej_rou
http://www.hokej.cz/duda-se-v-premiere-pral-nekdy-mu-uplne-preskoci-rika-cerveny/5012348
http://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/735460-obrance-planek-prodlouzil-o-dva-roky-smlouvu-s-hradcem-kralove.html#section-artcl
http://hokej.idnes.cz/fruhauf-hokej-hradec-kralove-dg6-/hokej.aspx?c=A151228_2214561_hokej_ten
http://www.sportovninoviny.cz/hokej/extraliga/zpravy/nemuzeme-si-jit-jen-zahrat-hokej-rekl-hradecky-kudrna/1297330
http://hokej.idnes.cz/31-kolo-hokejove-extraligy-091-/hokej.aspx?c=A151229_104031_hokej_lge


3 x 5 = 9. SPARTA ŘÁDILA ČTYŘI MINUTY, KÝHOS UŽ NEMĚL KOHO NA LED 

29. 12. 2015, Hokej.cz – Před reprezentační pauzou dostali dva výprasky na Moravě, ale od té doby? Tři výhry 

na pět vstřelených gólů, devět bodů a třetí místo tabulky. Hokejisté pražské Sparty sesadili druhý Hradec díky 

úchvatnému konci druhé třetiny, kdy na čtyři góly nepotřebovali ani čtyři minuty. A aby těch čísel nebylo 

málo, to všechno vidělo poprvé přes 10 tisíc diváků! „Kulisa byla parádní. I Hradečtí šli hodně slyšet, i 

naši,“ pochvaluje si útočník Pražanů Lukáš Klimek. 

UDÁLOST KOLA: KÝHOS JDE PROTI BRNU! 

30. 12. 2015, Hradecký deník – Po dvou medailových sezonách mu v Kometě neprodloužili smlouvu: „Nikdo 

moji práci neohodnotil," řekl kouč. 

DEJ SETNUL KOMETU PŘED VYPRODANOU HALOU: O TO JE TO CENNĚJŠÍ! 

31. 12. 2015, Hokej.cz – Dlouho čekali, až se dočkali. Kromě východočeských derby se hokejistům hradeckého 

Mountfieldu zatím nikdy v současné extraligové éře nepovedlo vyprodat jejich stadion, ale vánoční bitva s 

Kometou už tuhle bilanci změnila. Před 6890 fanoušky nakonec slavili domácí, kteří měli na své straně tři klíčové 

faktory: štěstí, skvěle chytajícího Adama Svobodu a taky dvougólového střelce Rastislava Deje. Na jeho 

vítěznou trefu v čase 56:30 už zaskočená Kometa nestihla najít odpověď! 
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