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HRADECKÝ ČERVENÝ: VYPADNUTÍ ZE ČTYŘKY SI VŮBEC NEPŘIPOUŠTÍME 

1. 3. 2016, iDNES.cz – Čtyři a půl minuty zápasu s Chomutovem balancovali hokejisté hradeckého Mountfieldu 

na hraně další tříbodové porážky, která by komplikovala jejich plány vzhledem k play-off. Za stavu 0:2 však 

Rudolf Červený svojí dravostí vybojoval vedle hostující branky puk, zpoza ní ho nahodil zpátky, kde si ho 

hostující obránce srazil do vlastní branky. 

ZOUFALÝ ČERVENÝ: 'UŽ ANI NEVÍM, JAK TO OKOMENTOVAT' 

1. 3. 2016, Hradecký deník – Hradečtí hokejisté potkali střeleckou bídu a nemůžou se jí zbavit. Co v úterý 

v Karlových Varech? 

KÝHOS SI NEVYBÍRÁ: 'MUSÍME PORAZIT KOHOKOLIV' 

3. 3. 2016, Hradecký deník – Devětapadesátiletý trenér dovedl Hradec Králové do play off hokejové extraligy 

a v kabině zavádí nové pořádky. Nejen o tom hovoří v rozhovoru pro Deník. 

HRADECKÝ KUKUMBERG DERBY S PARDUBICEMI STIHNE: NENÍ NA CO ČEKAT 

4. 3. 2016, iDNES.cz – Téměř měsíc kvůli zranění nemohl hrát, ale poslední zápas základní části tohoto 

extraligového ročníku si útočník hradeckého Mountfieldu Roman Kukumberg už ujít nenechá. 

HRADEC UHRÁL ČTYŘKU, V PLAY OFF JDE NA BOLESLAV 

4. 3. 2016, Hradecký deník – Potřetí v sezoně Mountfield sejmul Pardubice a čtvrtfinále zahájí 14. března 

doma. Rival z regionu se bude potit v play out. 

BOLESLAV? TRENÉRŮ MÁME DOST, SNAD NĚCO VYMYSLÍ, SMĚJE SE VYDARENÝ 

5. 3. 2016, Hokej.cz – Na Liberec a Spartu neměli, ale třetím místem po základní části splnili hradečtí hokejisté 

dílčí cíl beze zbytku. I když o něj museli bojovat až do konce. Rozlosování si s nimi pohrálo a na závěr každé 

čtvrtiny nachystalo východočeské derby, v 52. kole Mountfield stvrdil svou nadvládu nad Pardubicemi výhrou 

4:1. „Určitě budeme mít lepší náladu. Bylo nám v podstatě jedno, koho dostaneme do play off,“ komentuje 

kapitán René Vydarený soupeře pro čtvrtfinále – Mladou Boleslav! 

HRADECKÁ POHÁDKA JANA BERGRA: MÝM SNEM BYLA PRVNÍ LIGA 

6. 3. 2016, Hokej.cz – Podobné příběhy Tipsport extraliga čas od času přináší, a pokaždé stojí za řeč. Přesto je 

tenhle trochu speciální. Proč? Odchovanec hokejového Hradce Králové Jan Berger málem přišel o práci, 

když do města přišla s Mountfieldem extraliga. Kdo by si pomyslel, že po třech letech rozhodne vítězným 

gólem derby s Pardubicemi v posledním kole základní části? „Věřil jsem, že na to mám,“ říká odhodlaně 27letý 

útočník. 
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PO POSLEDNÍCH DVOU VÝHRÁCH JSME V PĚKNÉ EUFORII, NEZASTÍRÁ VYDARENÝ 

7. 3. 2016, iDNES.cz – V derby jako správný kapitán dovedl René Vydarený svůj tým k sladkému vítězství 4:1 

nad rivalem z Pardubic. Díky němu se hradečtí hokejisté mohou po základní části radovat z konečného třetího 

místa, jež jim přináší výhodu začátku série s Mladou Boleslaví na domácím ledě. 

SOK PRO HOKEJOVÉ ČTVRTFINÁLE: DERBY A SPARTA PŘISOUDILY HRADCI BOLESLAV 

7. 3. 2016, iDNES.cz – Hokejisté Hradce Králové se ve čtvrtfinále letošního play-off hokejové extraligy utkají s 

Mladou Boleslaví, první zápas se hraje přesně za týden v Hradci. 

'TRENÉRŮ MÁME DOST, TAK SNAD NĚCO VYMYSLÍ' 

7. 3. 2016, Hradecký deník – Kapitán hokejistů Mountfieldu René Vydarený měl po vítězném derby 

pětihvězdičkovou náladu, byl v euforii a Mladou Boleslav nechtěl rozebírat. 

HRADECKÝ MANAŽER: ZE ZÁVĚRU JSME UDĚLALI DRAMA, ALE JSME SPOKOJENÍ 

8. 3. 2016, iDNES.cz – Generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček může po skončení základní 

části být spokojený. Tým třetím místem splnil cíl jít do play-off nejhůř ze čtvrtého a diváci na hokej chodili v 

mnohem větším počtu než v minulých dvou sezonách.  

PŘÍPRAVA? KLIKY A DŘEPY! FRÜHAUF JE PŘED ČTVRTFINÁLE SKOUPÝ NA SLOVO. BOJ ZAČAL 

10. 3. 2016, Hradecký deník – Dvakrát skončili po základní části pátí a play off museli začínat venku. Letos si 

hokejisté Hradce Králové vystříleli historické třetí místo, čtvrtfinále zahájí doma. 

NAPOSLEDY SE OHOLIL. 'SNAD MI NAROSTE PLNOVOUS' 

13. 3. 2016, Hradecký deník – Trenér hokejistů Hradce Králové Vladimír Kýhos emocemi nikdy nešetřil. Změnil 

se. Prý už je starší pán. Teď má za úkol odklidit Mladou Boleslav. 

BOLESLAV NAHOŘE? ÚPLNĚ ZASLOUŽENĚ, ŘÍKÁ DEJ. RÁD BY KONEČNĚ ZAROSTL 

14. 3. 2016, Hokej.cz – Poslední zápas v play off vyhráli 23. března 2014, loni je v nejrychlejším termínu 

„vyštípala“ pražská Sparta. Zatímco takový výsledek se dal ještě chápat, letos jsou hokejisté hradeckého 

Mountfieldu pod větším tlakem. Do vyřazovacích bojů jdou z výborného třetího místa a našlapaný kádr by 

měl útočit na medaili, jenže proti čtvrtfinálovému soupeři z Mladé Boleslavi letos získal jenom čtyři body. „Mají 

dobře poskládaný tým a očekávám velký boj, hodně náročnou sérii,“ věští Rastislav Dej, jeden z útočných 

tahounů hradeckého mužstva. 

ÚTOČNÍK KÖHLER DOSTAL ZA ZÁKROK NA VÝBORNÉHO TREST NA ČTYŘI UTKÁNÍ 

15. 3. 2016, iDNES.cz – Útočník Hradce Králové Bedřich Köhler v pondělním čtvrtfinále proti Mladé Boleslavi 

nevybíravě srazil Davida Výborného a poranil mu koleno. Disciplinární komise extraligy den poté Köhlerovi 

udělila distanc na čtyři utkání. Trestu však neušel ani Tomáš Urban, jenž Výborného mstil. Hráč Boleslavi obdržel 

trest na dva zápasy. 

KÖHLER O FAULU NA VÝBORNÉHO: MRZÍ MĚ TO, TROCHU JSEM TO PŘEHNAL 

15. 3. 2016, Hokej.cz – Na tenhle okamžik nebude vzpomínat v dobrém. Ostatně to na něm bylo vidět už ve 

chvíli, kdy po zápase přistupoval před novináře. Bedřich Köhler v prvním čtvrtfinále fauloval kolenem Davida 

Výborného, hrající legendu českého hokeje vyřadil ze hry a dost možná jí i ukončil kariéru... 
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HRADECKÝ KÝHOS: KÖHLER NENÍ RAUBÍŘ, BYLA TO NEŠŤASTNĚ SITUACE 

15. 3. 2016, iSport.cz – Vytasili soupeřovu zbraň. Hradecký Mountfield vstoupil do čtvrtfinále proti Mladé 

Boleslavi velice aktivně a hosty v první části přestřílel 22:6. Poté se hra vyrovnala, i tak slavil vysoké vítězství 5:2. 

„Jsme rádi za to, jak jsme do série vstoupili, protože začínat doma bývá ošidné,“ říkal po utkání hradecký 

trenér Vladimír Kýhos. 

FESTIVAL BITEK V HRADCI! ATAKY NA BRANKÁŘE SPUSTILY ŘEŽBY 

15. 3. 2016, iSport.cz – Hned první zápas ukázal, že se čtvrtfinálová série mezi hokejisty Hradce Králové a 

Mladou Boleslaví neponese v přátelském duchu. Po vážném zranění kapitána Středočechů Davida 

Výborného se napjatá atmosféra přenesla i do druhého vzájemného duelu, který včera vyhrál boleslavský 

tým 4:3. Diváci viděli hned tři pořádné bitky. 

ČERVENÝ ZAHÁJIL SÉRII S BOLESLAVÍ KULTURNÍ VLOŽKOU, POTÉ HNED GÓLEM 

16. 3. 2016, iDNES.cz – Jen 49 vteřin stačilo hradeckému útočníkovi Rudolfu Červenému, aby otevřel střelecký 

účet čtvrtfinálové série s Mladou Boleslaví. Při svém prvním střídání načal cestu Mountfieldu za výhrou. 

ÚTOČNÍK ŠIMÁNEK BUDE DALŠÍ DVA ROKY HRÁT ZA HRADEC KRÁLOVÉ 

16. 3. 2016, Sport.cz – Hokejový útočník Jiří Šimánek bude nadále hrát za extraligový Hradec Králové. 

Sedmatřicetiletý asistent kapitána Reného Vydareného podepsal s klubem nový dvouletý kontrakt. 

V PRODLOUŽENÍ JSME NECHALI SOUPEŘE HRÁT, MRZÍ HRADECKÉHO KOUČE KÝHOSE 

17. 3. 2016, iDNES.cz – Moc nechybělo a trenér Vladimír Kýhos mohl vést hokejisty Hradce Králové do dvou 

utkání na mladoboleslavském ledě za stavu 2:0. Přestože Mountfield po téměř celé utkání prohrával, dokázal 

necelé tři minuty před koncem třetí třetiny vyrovnat na 3:3 a zápas dotáhnout do prodloužení. V něm ale 

Kýhosův tým brzy inkasoval a série se tak z Hradce stěhuje za stavu 1:1. 

KÖHLER SE DOMÁHAL SNÍŽENÍ TRESTU ZA FAUL NA VÝBORNÉHO MARNĚ 

17. 3. 2016, iDNES.cz – Bedřich Köhler z Hradce Králové neuspěl u disciplinární komise hokejové extraligy s 

odporem proti výši trestu za faul na mladoboleslavského kapitána Davida Výborného. Za zákrok kolenem, 

kterým způsobil pětinásobnému mistru světa natržení kolenních vazů a uspíšil jeho konec kariéry, mu byl 

potvrzen čtyřzápasový trest. 

HRADECKÝ HOKEJISTA PILAŘ NESMÍ NASTOUPIT V PŘÍŠTÍCH TŘECH ZÁPASECH 

17. 3. 2016, iDNES.cz – Královéhradecký bek Karel Pilař dostal za faul na Pavla Musila z Mladé Boleslavi ve 

druhém čtvrtfinále hokejové extraligy zákaz startu ve třech zápasech. Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2001 

tak může přijít o zbytek série, v níž je stav vyrovnaný 1:1.  

PILAŘ SI NEZAHRAJE TŘI ZÁPASY. KÖHLER S ODPOREM NEUSPĚL, JEHO TREST PLATÍ 

17. 3. 2016, Hokej.cz – Bez důležitého obránce Karla Pilaře se budou muset v nejbližší době obejít hokejisté 

Hradce Králové. Disciplinární komise Tipsport extraligy jej totiž na základě podnětu Mladé Boleslavi dodatečně 

potrestala za zákrok na Pavla Musila stopkou na tři zápasy. Další hráč Mountfieldu Bedřich Köhler neuspěl s 

odporem proti dřívějšímu rozhodnutí disciplinárky, která mu vyměřila trest na čtyři utkání. 
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ŠIMÁNEK PRODLOUŽIL SMLOUVU O DALŠÍ DVA ROKY 

17. 3. 2016, Hradecký deník – Další dva roky pro Jiřího Šimánka! Sedmatřicetiletý hokejový útočník podepsal 

s Hradcem Králové nový kontrakt. V klubu mu věří i přesto, že hráč neprožil ideální sezonu. Hlavně střelecky 

se soužil. 

'PROVOKOVALI NÁS, TAK JSME SE JIM POSTAVILI' 

17. 3. 2016, Hradecký deník – V sérii mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví je pořádně dusno. Obránce 

Martin Pláněk říká, že se hraje klasický play off hokej. 

KÖHLEROVI DISCIPLINÁRKA TREST NEPROMINE, NEZAHRAJE SI ANI PILAŘ 

17. 3. 2016, iSport.cz – Bedřich Köhler z Hradce Králové neuspěl u disciplinární komise extraligy s odporem proti 

výši trestu za faul na mladoboleslavského kapitána Davida Výborného. Za zákrok kolenem, kterým způsobil 

pětinásobnému mistru světa natržení kolenních vazů a uspíšil jeho konec kariéry, mu byl potvrzen 

čtyřzápasový trest. Verdikt si vyslechl také obránce Mountfieldu Karel Pilař. Ten dostal za faul na Pavla Musila 

z Mladé Boleslavi ve druhém čtvrtfinále hokejové extraligy trest na tři zápasy. 

HRADECKÝ ŠIMÁNEK K PILAŘOVĚ DISTANCI: KAREL NÁM BUDE HODNĚ CHYBĚT 

17. 3. 2016, iSport.cz – Pálí častěji, jsou aktivnější, vedou na gólové šance i na počet lídrů v týmu. Jenže na 

papíře svítí 1:1. Vybouřená série mezi nažhaveným Hradcem Králové a Mladou Boleslaví baví nábojem a je 

jasné, že vyřazená parta bude odsun od pódia těžko rozdýchávat. „Nesmíme si zbytečně zkomplikovat život 

špatným nástupem,“ nerad by mazák Jiří Šimánek opakoval úterní inkaso v 16. vteřině… Série pokračuje 

v pátek v Mladé Boleslavi. 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRKY NECHÁPU, ŠTVE HRADECKÉHO ŠÉFA PILAŘŮV TREST 

18. 3. 2016, iDNES.cz – Hokejisté Hradce sehrají v pátek a v sobotu další dva zápasy čtvrtfinále play-off. Do 

Mladé Boleslavi vyrazili po dvou domácích duelech za stavu 1:1, ale bez nově potrestaného obránce Pilaře. 

PADNOUT PO 219 MINUTÁCH? ČLOVĚKA PAK ŠTVE, ŽE NEMÁ BOD, LÍČÍ FRÜHAUF 

18. 3. 2016, Hokej.cz – Bezmála čtyři hodiny, přesně 219 minut, trval třetí čtvrtfinálový souboj mezi Mladou 

Boleslaví a Hradcem Králové. Ten nakonec v infarktové partii padl až ve čtvrté sérii nájezdů. "Bylo to extrémně 

náročné utkání. O to více potom člověka štve, že z toho nemá žádný bod," přiznává hradecký bek Peter 

Frühauf po těsné prohře 2:3, která dostala Bruslaře na koně, respektive do vedení 2:1 v sérii. 

TOHLE JE PLAY OFF! RITTICHA BUDOU ŘEZAT DÁL 

18. 3. 2016, Hradecký deník – Hradecký kolos Lukáš Vantuch před pátečním třetím zápasem čtvrtfinále play 

off hokejové extraligy v Mladé Boleslavi říká: „Důraz zmírňovat nebudeme." 

FRÜHAUF O ZTRACENÝCH PRODLOUŽENÍCH: JEBAT HISTORII! 

18. 3. 2016, iSport.cz – Patří k nezpochybnitelným lídrům hradecké družiny. Obránce Peter Frühauf umí věci 

nazvat pravými jmény. Nebojí se říkat slova tak, jak ho napadají, neschovává se za fráze. Což potvrdil jeho 

komentář k druhému prohranému zápasu čtvrtfinálového play off hokejové extraligy, kdy Mountfield prohrál 

v Mladé Boleslavi 2:3 na nájezdy a prohrává v sérii 1:2. „Člověka sere, že z toho nemá bod. Máme hodinu na 

to nadávat, tu další už musíme být myšlenkami v dalším utkání. A hrát o život,“ pravil "Frigo" po páteční 

porážce. 
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Z PRVNÍ LIGY DO PLAY OFF: PAVLAS ZÁŘIL, V BOLESLAVI ALE PŘIŠEL O ZUBY 

19. 3. 2016, iSport.cz – Má za sebou fantastický debut v play off. Čtyřiatřicetiletý obránce Aleš Pavlas z 

Litoměřic z ničeho nic naskočil do sestavy Hradce Králové a ve čtvrtém čtvrtfinále byl jedním z nejlepších 

hráčů svého týmu. Na ledě strávil více než 23 minut, vystřelil pětkrát na bránu a dokonce si připsal asistenci v 

přesilové hře pět na tři. „Byl jsem překvapený, kolik jsem dostal prostoru,“ prohlásil po zápase, ve kterém po 

střetu s bruslí Radana Lence přišel také o zuby. 

PRO HRADECKÉHO KACETLA JE ÚLEVOU, ŽE UŽ NA NÁJEZDY V SÉRII DOJÍT NEMŮŽE 

19. 3. 2016, Sport.cz – Pro hradecké hokejisty je to už hodně frustrující. První duel čtvrtfinále extraligového play 

off s Mladou Boleslaví sice zvládli, jenže další tři nikoliv a pokaždé navíc utkání ztratili až v prodloužení či 

samostatných nájezdech. Přitom to měl být Mountfield, kdo měl jít do nastavení v lepší pohodě, neboť se mu 

v základní hrací době vždycky podařilo dotáhnout a srovnat krok. Jenže se pokaždé radovali Středočeši, a 

tak se nyní Hradec nachází v obtížné situaci - prohrává 1:3 na zápasy a v úterý bude odvracet první mečbol 

Bruslařského klubu na postup do semifinále. 

HRADEC VISÍ NAD PROPASTÍ. BUDEME BOJOVAT AŽ DO KONCE, SLIBUJE KÝHOS 

20. 3. 2016, Hokej.cz – Neprohrát ani jednou v základní hrací době, a přesto být krok od vyřazení? To je 

pořádně k naštvání. Jenže hokejisté Mountfieldu mohou být naštvaní maximálně sami na sebe. Na ledě 

Mladé Boleslavi dvakrát za sebou nezvládli nájezdy a ve čtvrtfinále jsou za stavu 1:3 nad propastí. „Musíme 

vycházet z toho, že jsme dotáhli výsledek z 0:3 na 3:3. To je výborný výkon,“ zkoušel se povzbudit hradecký 

brankář Ondřej Kacetl. 

MUSÍME LÍP VYUŽÍVAT ŠANCE A HLAVNĚ PŘESILOVKY, UVEDL KACETL 

20. 3. 2016, Sportovní noviny – Tři prohraná nastavení za sebou dostala hokejisty Hradce Králové do 

nepříjemné situace. Za stavu 1:3 na zápasy v sérii s Mladou Boleslaví musí k postupu do semifinále vyhrát třikrát 

za sebou, jinak cesta ambiciózního klubu skončí v play off potřetí za sebou ve čtvrtfinále. V sobotu v Mladé 

Boleslavi Mountfield smazal ztrátu 0:3 i 3:4, ale podruhé za sebou podlehl v nájezdech. 

HRADECKÝ OBRÁNCE PAVLAS OBĚTOVAL DVA ZUBY. JEŠTĚ TO OTOČÍME, VĚŘÍ 

21. 3. 2016, iDNES.cz – Do čtvrtfinále zasáhl v dresu hradeckého hokejového klubu poprvé a čtvrtý zápas série, 

v němž hrál, si bude obránce Aleš Pavlas asi dlouho pamatovat. A nejen kvůli tomu, že po padesáti minutách 

urputného boje Hradec prohrál až po samostatných nájezdech 4:5, ale také proto, že se do Hradce vracel 

bez dvou zubů. 

PAVLAS PŘIŠEL O MAJETEK, ZTRATIL DVA ZUBY 

21. 3. 2016, Hradecký deník – Prásk! Zuby ven! Aleš Pavlas si po čtvrtém zápase play off vyřizoval návštěvu 

stomatologa. Mladobolevský Radan Lenc mu bruslí vykopl dva zuby a roztrhl ret. 

KÝHOS: 'JE TO 1:3, NIC K ZASMÁNÍ, ALE MŮŽEME TO OTOČIT' 

21. 3. 2016, Hradecký deník – Mountfield prohrává 1:3 na zápasy. Třikrát v řadě nezvládl prodloužení, nebo 

nájezdy.  Ve čtvrtfinále s Mladou Boleslaví je v zatraceně složité pozici. Stačí jedno šlápnutí vedle a… 

sezona končí! 
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NÁJEZDY UŽ HRADEC NEMUSÍ STRAŠIT, HRÁT SE BUDE DO ROZHODNUTÍ 

22. 3. 2016, iDNES.cz – Třeba na něco takového nedojde a jeden tým svého soupeře přetlačí v základní 

šedesátiminutové hrací době. Pokud se tak nestane, mohou se fanoušci, kteří zavítají na zápas mezi hokejisty 

domácího Hradce Králové a Mladou Boleslaví, dočkat i třeba hodně dlouhého večera.  

HRADEČTÍ SESTŘELILI URBANA. VÝBORNÝ: BÁL JSEM SE, ŽE MÁ NĚCO S PÁTEŘÍ 

22. 3. 2016, iDNES.cz – Hokejista David Výborný z Mladé Boleslavi kvůli zraněnému kolenu už ve čtvrtfinále proti 

hradeckému Mountfieldu dohrál a ukončil kariéru. Vyrovnanou a především vyhecovanou sérii provázejí od 

té doby silné emoce, v pátém utkání byl v ohrožení boleslavský Tomáš Urban, Výborného mstitel. 

KAMARÁDI SE DOČKALI! ŠTĚSTÍ STÁLO PŘI MNĚ, HLÁSÍ BEDNÁŘ PO HATTRICKU 

22. 3. 2016, Hokej.cz – Už měli hradečtí hokejisté nůž na krku, ale první mečbol Mladé Boleslavi odvrátili. Poctivý 

výkon jim v pátém čtvrtfinále vynesl výhru 4:2. Hlavní hvězdou byl Jaroslav Bednář – zatímco útočný matador 

v sezoně překypoval asistencemi, tentokrát zazářil hattrickem a na led létaly čepice! „Byl jsem tak zablažený, 

že jsem je nepočítal,“ usmívá se hrdina Mountfieldu, který dal Boleslavi svůj první letošní gól teprve o zápas 

dřív. 

'NECHCI KONČIT DALŠÍ OSTUDOU V PLAY OFF. VĚŘÍM V OBRAT' 

22. 3. 2016, Hradecký deník – Konec tajností. Stop spekulacím. Čtyřicátník Jaroslav Kudrna dává kariéře 

sbohem. Na přímý dotaz Deníku, zda může být úterek posledním dnem jeho vymazlené éry, odpověděl: „Ano, 

může. Na 99 procent jsem rozhodnutý. Jedu poslední sezonu," říká útočník Mountfieldu. 

'KONEČNĚ STÁLO ŠTĚSTÍ PŘI MNĚ,' ODDECHL SI BEDNÁŘ PO HATTRICKU 

22. 3. 2016, Hradecký deník – Útočník Jaroslav Bednář si schoval první hattrick sezony na správnou dobu. 

Devětatřicetiletý hokejista se třemi góly podílel na výhře Hradce Králové v pátém čtvrtfinále play off extraligy 

nad Mladou Boleslaví a nejméně do čtvrtka Východočechům prodloužil sezonu. 

HROZIVÝ VANTUCHŮV FAUL! KOUČ VÝBORNÝ SE BÁL O URBANOVU PÁTEŘ 

22. 3. 2016, iSport.cz – Tenhle zákrok budil hrůzu. V závěru třetí třetiny při utkání mezi hradeckým Mountfieldem 

a Mladou Boleslaví domácí Lukáš Vantuch hrozivě narazil na mantinel Tomáše Urbana, který se jen těžce 

zvedal z ledu. Nakonec se do hry vrátil, ale porážce 2:4 nezabránil, Hradec ve čtvrtfinále snížil na 2:3, série 

pokračuje ve čtvrtek. 

BEDNÁŘ: KAMARÁDI MĚLI ČEPICE PŘIPRAVENÉ CELOU SEZONU. TAK SE DOČKALI 

23. 3. 2016, iDNES.cz – Když dal hokejový útočník Jaroslav Bednář v play-off naposledy hattrick, posunul Slavii 

do (nakonec neúspěšného) finále sezony 2008/2009. V úterý večer dal Bednář tři góly v jednom zápase 

vyřazovací části znovu. Hradeckému Mountfieldu zachránil alespoň do čtvrtka sezonu. Díky výhře domácí 

výhře 4:2 snížil jeho tým stav vyrovnané série s Mladou Boleslaví na 2:3. 

HRADECKÝ ÚTOČNÍK ČERVENÝ PŘED ŠESTÝM ZÁPASEM: V HLAVĚ MÁME JEN VÝHRU 

24. 3. 2016, iDNES.cz – Sám si třemi asistencemi Rudolf Červený pomohl na dělenou vedoucí pozici v 

produktivitě hokejistů Hradce Králové v právě probíhající čtvrtfinálové sérii s Mladou Boleslaví.  
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HRADECKÝ KUDRNA KONČÍ S HOKEJEM. TEĎ HO MÁM PLNÉ ZUBY, ŘEKL PO VYŘAZENÍ 

24. 3. 2016, iDNES.cz – Opravdu to byl můj poslední zápas, prohlásil Jaroslav Kudrna po vyřazení Hradce 

Králové ve čtvrtfinále hokejového play-off. Čtyřicetiletý útočník po porážce s Mladou Boleslaví oznámil konec 

kariéry.  

BOMBER DIETZ: 'VĚŘÍM, ŽE SÉRII PŘIVEZEME DOMŮ' 

24. 3. 2016, Hradecký deník – V početní výhodě projel střední zónou, na modré se napřáhl a puk skončil pod 

břevnem. Nádherná trefa! „Kluci v kabině se smáli, že jsme konečně pořádně založili přesilovku," culil se po 

pátém utkání čtvrtfinále Stanislav Dietz.  

VETERÁN KUDRNA VE ČTYŘICETI LETECH KONČÍ S HOKEJEM 

24. 3. 2016, Hradecký deník – Čtyřicetiletý hokejový útočník Jaroslav Kudrna po vyřazení Hradce Králové ve 

čtvrtfinále play off hokejové extraligy s Mladou Boleslaví oznámil konec kariéry. 

PROHRA A KONEC KARIÉRY! ZROVNA V BOLCE MĚ TO SE**, ŘEKL KUDRNA 

24. 3. 2016, iSport.cz – Je konec. A to nejen s medailovými sny Mountfieldu. Prohra 0:4 v šestém duelu 

extraligového play off byla posledním utkáním bohaté kariéry Jaroslava Kudrny. Ten se u dveří 

mladoboleslavské kabiny loučil se slzami v očích. Mluvilo se mu těžko, pochopitelně. Napsat za dvěma 

tučnými dekádami tečku je darda i pro nejsilnější chlapy. 

BEDNÁŘ OTEVŘENĚ O VYPADNUTÍ HRADCE: SVOJI PRÁCI JSEM NEODVEDL 

24. 3. 2016, iSport.cz – Rychlý proces, finito. Mladá Boleslav rozmetala naději Mountfieldu na vyrovnání 

čtvrtfinálové série na 3:3 už v první třetině. Tři góly hosty dokonale zmrazily.  "Osm měsíců trénujete, a teď je to 

pryč," nechápal zkušený útočník Hradce Jaroslav Bednář. Konec kariéry ale v 39 letech neplánuje.  

KRÁLOVEHRADECKÝ VETERÁN KUDRNA VE 40 LETECH KONČÍ S HOKEJEM 

24. 3. 2016, Sportovní noviny – Čtyřicetiletý útočník Jaroslav Kudrna po vyřazení Hradce Králové ve čtvrtfinále 

play off hokejové extraligy s Mladou Boleslaví oznámil konec kariéry. 

VIDEO: KONČÍM, ŘEKL KUDRNA. HRADECKÁ LEGENDA SE LOUČILA V SLZÁCH 

25. 3. 2016, Hokej.cz – Před třemi roky se na stará kolena slavně vrátil domů a stal se symbolem nové éry 

extraligového Hradce Králové. Jenže teď už cítí, že nastal čas. Jaroslav Kudrna po vypadnutí v šestém 

čtvrtfinále s Mladou Boleslaví oznámil konec bohaté kariéry. „Všichni jednou musíme skončit. Jsem rád, že 

jsem mohl kariéru natáhnout do čtyřiceti s podporou rodiny a manželky,“ hlásil čtyřicetiletý útočník. 

MLADÁ BOLESLAV BYLA HLADOVĚJŠÍ, PŘIPUSTIL PO VYŘAZENÍ BEDNÁŘ 

25. 3. 2016, Hradecký deník – Hokejisté Hradce Králové se po vyřazení ve čtvrtfinále play off s Mladou Boleslaví 

shodovali, že si postup nechali utéct především prohranými nastaveními ve druhém, třetím a čtvrtém 

utkání série. 

PLÁNĚK A ČERVENÝ DOPLNÍ HOKEJOVOU REPREZENTACI 

25. 3. 2016, Sport.cz – Obránce Martin Pláněk a útočník Rudolf Červený z Hradce Králové, který vypadl ve 

čtvrtfinále play off extraligy, se připojí k hokejovému národnímu mužstvu do přípravy na hokejové mistrovství 

světa. 
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VETERÁNI NA ROZCESTÍ. KUDRNA SE LOUČIL, BEDNÁŘ UŽ VYHLÍŽEL DALŠÍ PŘÍPRAVU 

25. 3. 2016, Sport.cz – S posledními vteřinami šestého čtvrtfinále v Mladé Boleslavi nekončila jen sezóna 

hradeckých hokejistů. K závěru plynula i kariéra útočníka Jaroslava Kudrny. „Opravdu to byl můj poslední 

zápas,“ ujišťoval, když ze sebe setřásal zklamání z vyřazení. 

VŮJTEK POZVAL DO PŘÍPRAVY HRADECKÉ HOKEJISTY PLÁŇKA A ČERVENÉHO 

25. 3. 2016, Sportovní noviny – Do přípravy hokejové reprezentace před mistrovství světa se zapojí i obránce 

Martin Pláněk a útočník Rudolf Červený z Hradce Králové, který vypadl ve čtvrtfinále play off extraligy. 

VÝBUCH! MEDAILOVÉ PLÁNY JSOU NA PADRŤ 

26. 3. 2016, Hradecký deník – Hokejisté Mountfieldu se v šestém zápase absolutně nechytali, s Mladou 

Boleslaví prohráli 0:4 a končí ve čtvrtfinále play off extraligy. 

KUDRNA SE SÁM LOUČIL S FANOUŠKY... DOJETÍ TĚŽKO SKRÝVAL 

26. 3. 2016, Hradecký deník – Ikona hradeckého hokeje dala ve čtyřiceti letech profesionální kariéře sbohem. 

TVRDÝ TREST ZA ZÁKEŘNÝ FAUL NA GÓLMANA. VANTUCH NESMÍ HRÁT ČTYŘI ZÁPASY 

28. 3. 2016, iSport.cz – Hokejový útočník Lukáš Vantuch z Hradce Králové dostal od disciplinární komise 

extraligy trest na čtyři utkání za faul na brankáře Davida Ritticha z Mladé Boleslavi v šestém čtvrtfinále play 

off. Vzhledem k tomu, že Východočeši byli po čtvrteční porážce 0:4 vyřazeni, přenese si Vantuch trest do příští 

sezony. 

VANTUCH DOSTAL ZA PÍCHNUTÍ BRANKÁŘE RITTICHA ČTYŘZÁPASOVÝ TREST 

28. 3. 2016, Sport.cz – Hokejový útočník Lukáš Vantuch z Hradce Králové dostal od disciplinární komise extraligy 

trest na čtyři utkání za faul na brankáře Davida Ritticha z Mladé Boleslavi v šestém čtvrtfinále play off. 

Vzhledem k tomu, že Východočeši byli po čtvrteční porážce 0:4 vyřazeni, přenese si Vantuch trest do příští 

sezóny.  

'KDYBYCH SI ODVEDL SVOJE, TAK SLAVÍME POSTUP,' ŘÍKÁ BEDNÁŘ 

29. 3. 2016, Hradecký deník – Žádné vykrucování a alibistická prohlášení. Vyřazení z play off hokejové extraligy 

vzal Jaroslav Bednář na sebe. 

'MŮŽE SE STÁT, ŽE ÚPLNĚ ZMĚNÍME STRATEGII' 

30. 3. 2016, Hradecký deník – V Hradci Králové dojde po krachu ve čtvrtfinále play off hokejové extraligy ke 

změnám. Možná výrazným. 
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