
 
 

HVĚZDA MĚSÍCE ŘÍJNA: ZVÍTĚZÍ RYBÁR, ERAT, NEBO RŮŽIČKA?  

1. 11. 2017, Hokej.cz – Září v anketě Hvězda měsíce ovládl třinecký Tomáš Marcinko, kdo po něm 

převezme pomyslné žezlo nyní? Brankář Hradce Králové Patrik Rybár se po zranění vrátil mezi tři tyče 

ve velkém stylu, brněnský Martin Erat sbíral body s neuvěřitelnou lehkostí a Ocelář Martin Růžička na 

tom nebyl o moc hůř. Komu dáte v anketě Hvězda měsíce svůj hlas?  

SLOVENSKÝ TANDEM V HRADCI? PO BOK RYBÁRA SE ZKUSÍ DOSTAT BAROŠ 

1. 11. 2017, iDNES.cz – Zodpovězení otázky, kdo bude v hokejovém Hradci krýt záda Patriku Rybárovi 

se přiblížilo. S koncem dvouměsíční smlouvy Jakuba Sedláčka představilo vedení možnou náhradu. 

Samuela Baroše, třiadvacetiletého gólmana, člena širší slovenské reprezentace, který v minulých 

sezonách hájil branku Zvolena.  

BRIGÁDA KONČÍ, PRO SEDLÁČKA JE MÍSTO DVOJKY V HRADCI MÁLO 

1. 11. 2017, Hradecký deník – Dalo se to čekat, i když kouč hradeckých hokejistů Václav Sýkora si 

přál, aby gólman Jakub Sedláček zůstal i dál v jeho mužstvu. Jenže ruskou KHL protřelý borec 

z Mountfieldu odchází.  

BAROŠ NEMÁ IDOL BAROŠE. ALE JINÉHO STŘELCE, ZLATANA 

2. 11. 2017, Hradecký deník – Hradec koupil Baroše. To by byl exkluzivní titulek - a také šokující 

zpráva. Kdyby šlo o Milana Baroše, českou fotbalovou legendu. Samozřejmě… Jenže je to 

trošku jinak.  

HRADEC ČEKÁ OBLÍBENÝ SOK. PROBUZENÝ JARŮŠEK NESOUHLASÍ 

3. 11. 2017, Hradecký deník – Už jedenáctkrát v řadě porazili hradečtí hokejisté Olomouc. Na Hané 

se v pátek od osmnácti hodin představí v 19. kole extraligy. Jsou mírými favority, Mountfield je 

v tabulce čtvrtý, domácí devátí.  

RYBÁROVI JSME ŘÍKALI, ŽE POLEVIL A AŤ TO NAPRAVÍ, SMĚJE SE HRDINA ČERVENÝ 

5. 11. 2017, Hokej.cz – Sparťané pod taktovkou navrátilce Františka Výborného bodovali i ve 

druhém střetnutí, ale podobně jako na Kometě brali jen bod. Urputná bitva s Hradcem Králové 

musela do prodloužení. Drama rozsekl v čase 64:59 útočník Rudolf Červený. "Musím přiznat, že jsem 

si pořádně oddechl, protože to bylo strašně těžké utkání," hlásí po vydřeném vítězství 2:1.  

 

 

http://hokej.cz/hvezda-mesice-rijna-zvitezi-rybar-erat-nebo-ruzicka/5026226
https://hokej.idnes.cz/samuel-baros-hradec-kralove-dfh-/hokej.aspx?c=A171101_361630_hokej_ten
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/brigada-konci-pro-sedlacka-je-misto-dvojky-v-hradci-malo-20171101.html
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/baros-nema-idol-barose-ale-jineho-strelce-zlatana-20171102.html
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/hradec-ceka-oblibeny-sok-probuzeny-jarusek-nesouhlasi-20171103.html
http://hokej.cz/rybarovi-jsme-rikali-ze-polevil-a-at-to-napravi-smeje-se-hrdina-cerveny/5026356


RYBÁR, HRÁČ ŘÍJNA A VYSOKOŠKOLÁK: NECHCI, AŽ SKONČÍM S HOKEJEM, BÝT NIKDO 

5. 11. 2017, iDNES.cz – Do Hradce Králové přišel, aby získal titul. Jenže nemusí jít jen o ten hokejový. 

Patrik Rybár, který v říjnu uchvátil extraligu třemi nulami v řadě i úžasným průměrem branky na zápas, 

na hradecké univerzitě kráčí i za titulem magisterským. Z Bratislavy se loni do Česka přestěhoval s 

„hodností“ bakaláře v oboru hospodářská informatika, teď si přidává další semestry.  

ČERVENÝ: GÓL VTEŘINU PŘED KONCEM? BYL JSEM SI JISTÝ, ŽE JSME TO STIHLI 

7. 11. 2017, iDNES.cz – Našel si před brankou soupeře odražený puk, plácl do něj a mohl se začít 

radovat. Nejen z gólu, ale také z toho, že tento gól přišel doslova v hodině dvanácté, přesněji 

řečeno vteřinu před koncem prodloužení. Lepší odchod na dvoudenní volno, kterým v pondělí 

odstartoval tým Hradce Králové první reprezentační přestávku sezony, si Rudolf Červený snad ani 

nemohl vysnít.  

LÁTAL NAČAL SPARTU. A DAL PRVNÍ GÓL ZA HRADEC 

7. 11. 2017, Hradecký deník – „Vydřené vítězství,“ prohlásil po výhře na Spartě 2:1 v prodloužení 

Martin Látal. Devětadvacetiletý útočník dostal hokejisty Hradce Králové v nedělním duelu 20. kola 

extraligy v 17. minutě do vedení.  

NEJLEPŠÍ MĚSÍC KARIÉRY, HLÁSÍ ŘÍJNOVÁ HVĚZDA RYBÁR. KONRÁDA BERE ZA VZOR 

11. 11. 2017, Hokej.cz – Osm vítězství, z toho čtyřikrát bez inkasované branky. Do rekordní šňůry bez 

obdrženého gólu mu chybělo jen 17 minut a 25 vteřin. Slovenský brankář Hradce Králové Patrik 

Rybár byl v říjnu zkrátka vynikající, chvílemi jako kdyby na sobě měl neprůstřelnou vestu. V anketě 

Hvězda měsíce října byl pro většinu fanoušků jasnou volbou.  

V REPRE JAKO V HRADCI. RYBÁR BYL BRILANTNÍ, SLAVÍ SLOVENSKO 

13. 11. 2017, Hradecký deník – Patrik Rybár: Hvězda hokejového Hradce zazářila i v národním týmu 

Slovenska.  

PŘIBLÍŽILA NULA PŘI PREMIÉŘE OLYMPIÁDU? RYBÁR TO NEŘEŠÍ 

14. 11. 2017, iDNES.cz – Brankář hradeckých hokejistů Patrik Rybár za sebou má úspěšný debut v 

reprezentaci Slovenska, tři měsíce před olympijskými hrami v něm vychytal čisté konto.  

NIC NEŽ VYHRÁVAT NÁM NEZBÝVÁ, ŘÍKÁ HRADECKÝ ÚTOČNÍK JARŮŠEK 

15. 11. 2017, iDNES.cz – V některých zápasech hradeckého Mountfieldu hlavně v úvodu sezony se 

na něj na ledě dostalo méně času, než byl zvyklý. V příštích týdnech by si však útočník Richard 

Jarůšek měl v hokejové extralize zahrát až dost.  

JARŮŠEK V MOUNTFIELDU KONČÍ, POSÍLÍ SPARTU. ZÁMORSKÝ MÍŘÍ DO HRADCE 

15. 11. 2017, Hokej.cz – Takový transfer v rámci Tipsport extraligy tady dlouho nebyl, útočník Richard 

Jarůšek nečekaně skončil v Hradci Králové a stěhuje se do pražské Sparty! Opačným směrem míří 

obránce Petr Zámorský. "Věříme, že Richard Jarůšek je tou pravou ofenzivní posilou, kterou 

momentálně potřebujeme," hlásí na klubovém webu sportovní manažer Michal Broš.  

https://hokej.idnes.cz/hokej-hradec-kralove-patrik-rybar-hrac-rijna-rozhovor-pf3-/hokej.aspx?c=A171103_181924_hokej_tof
https://hokej.idnes.cz/hradec-kralove-sparta-hokej-rudolf-cerveny-f26-/hokej.aspx?c=A171107_101721_hokej_par
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/latal-nacal-spartu-a-dal-prvni-gol-za-hradec-20171107.html
http://hokej.cz/nejlepsi-mesic-kariery-hlasi-rijnova-hvezda-rybar-konrada-bere-za-vzor/5026485
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/v-repre-jako-v-hradci-rybar-byl-brilantni-slavi-slovensko-20171113.html
https://hokej.idnes.cz/patrik-rybar-c96-/reprezentace.aspx?c=A171114_364346_hokej_ald
https://hokej.idnes.cz/richard-jarusek-hokej-hradec-dgg-/hokej.aspx?c=A171115_364593_hokej_ald
http://hokej.cz/jarusek-v-mountfieldu-konci-posili-spartu-zamorsky-miri-do-hradce/5026618


STŘELEC VOPELKA CHVÁLIL BEDNÁŘE: BYLA TO JEHO PRÁCE, ODE MĚ SE TO JEN ODRAZILO 

15. 11. 2017, iSport.cz – Třináctkrát za sebou se Mountfieldu nepodařilo dát zlínskému brankáři Liboru 

Kašíkovi v zápase víc než dva góly. Teď se s puky za jeho zády protrhl pytel. „Tohle je hodně příjemné 

vítězství,“ spokojeně se usmíval Lukáš Vopelka (21) po výhře 5:1. Sám k výsledku přispěl jedním 

zásahem, když zakončil krasojízdu Jaroslava Bednáře kolem branky.  

PRVNÍ GÓL V HRADCI, A CO DVACÍTKY? POTŘEBUJU HRÁT, VÍ TALENT PAVLÍK 

16. 11. 2017, Hokej.cz – Na začátku letošní sezony ho zastavilo zranění. Jakmile se ale Radovan 

Pavlík vrátil do hry, začal prokazovat, že je horkým adeptem na místo v sestavě české dvacítky pro 

mistrovství světa. Na ruském turnaji dal dva góly a další přidal po návratu domů – za hradecký 

Mountfield skóroval podruhé a vůbec poprvé před domácím publikem.  

VYRÁŽEČKA, HOZENÁ HŮL I HORNÍ TYČKA. RYBÁR VYTÁHL ZÁKROK JAKO Z MATRIXU 

18. 11. 2017, Hokej.cz – Nouzové situace si žádají neobvyklá řešení. A tak to Patrik Rybár zkusil 

netradičně. Brankář Hradce Králové v pátečním utkání 22. kola Tipsport extraligy na ledě Mladé 

Boleslavi ukradl takřka jistý gól domácímu útočníkovi Jakubovi Orsavovi. Jak? Podívejte se na video 

neuvěřitelného zákroku!  

ZÁMORSKÝ PO DEBUTU ZA HRADEC: NA SPARTĚ MI TO CHTĚLI OPEPŘIT 

18. 11. 2017, iSport.cz – Přicházel jako velká posila. Když v létě ceněný obránce Petr Zámorský posílil 

Spartu, čekalo se od něj hodně. Kýžené výkony ovšem nepřišly a pražský tým po 15 zápasech vyřadil 

beka s reprezentačními ambicemi z kádru. „Dostal jsem individuální program, měl jsem tři čtyři 

tréninky denně,“ poodkryl náplň posledního měsíce. Měl si hledat nové angažmá. To přišlo ve 

středu, kdy se ozval Mountfield HK, za který debutoval v pátečním utkání na ledě Mladé Boleslavi 

(2:1 po nájezdech).  

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI KÖHLERA 

19. 11. 2017, Hradecký deník – Hokejová extraliga: Třetí výhra po reprezentační pauze pomohla 

Hradci na druhé místo.  

EXPERTI NA DEFENZIVNÍ HOKEJ: HRADEC A CHOMUTOV. ZA 40 MINUT JEN 14 STŘEL 

19. 11. 2017, iSport.cz – Tohle byl zápas pro fajnšmekry z fanklubu defenzivního hokeje. Hradec hraje 

výjimečně dozadu. Chomutov hraje výjimečně dozadu. Výsledek 3:2 po prodloužení pro Mountfield 

je ještě vlastně docela divočina při remíze 7:7 na střely po dvou třetinách. „Chtěli jsme začít aktivněji, 

mít větší tlak. Ale celé utkání bylo takové urputné, těžko se prosazovalo do chomutovské obrany,“ 

vykládal hradecký Bedřich Köhler, který válku rozsekl.  

BEDNÁŘ S DRAGOUNEM FILMOVALI, HRADEČTÍ ÚTOČNÍCI ZAPLATÍ POKUTU 

20. 11. 2017, Hokej.cz – Předseda disciplinární komise Tipsport extraligy Karel Holý se na základě 

podnětu boleslavského klubu zabýval jednáním hradeckých útočníků Jaroslava Bednáře a Michala 

Dragouna. Oba se v páteční partii dopustili filmování a musejí zaplatit finanční pokutu ve výši deseti 

procent základní měsíční odměny.  

https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/318795/strelec-vopelka-chvalil-bednare-byla-to-jeho-prace-ode-me-se-to-jen-odrazilo.html
http://hokej.cz/prvni-gol-v-hradci-a-co-dvacitky-potrebuju-hrat-vi-talent-pavlik/5026630
http://hokej.cz/vyrazecka-hozena-hul-i-horni-tycka-rybar-vytahl-zakrok-jako-z-matrixu/5026690
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/318964/zamorsky-po-debutu-za-hradec-na-sparte-mi-to-chteli-opeprit.html
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/jak-je-dulezite-miti-kohlera-20171119.html
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/319141/experti-na-defenzivni-hokej-hradec-a-chomutov-za-40-minut-jen-14-strel.html
http://hokej.cz/bednar-s-dragounem-filmovali-hradecti-utocnici-zaplati-pokutu/5026711


HRADEC UŽ JE DRUHÝ. JEDNODUŠŠÍ HRÁT NAHOŘE NEŽ SI ČISTIT HLAVY, ŘÍKÁ KÖHLER 

20. 11. 2017, Hokej.cz – Jeho přínos ve všech herních situacích už je dobře známý. Zdá se ale, že 

Bedřich Köhler letos zaútočí na osobní rekord v kolonce, která je vidět nejvíc. Nejlepší střelec 

Mountfieldu srazil Chomutov dvěma góly, celkem jich má na kontě už deset!  

ZTRÁTA, ŘEKL DRAGOUN PO VÝHŘE. HRADEC KRÁLOVÉ ALE VYNESLA ZA LÍDRA 

20. 11. 2017, iDNES.cz – Hokejisté hradeckého Mountfieldu vyhráli po první reprezentační pauze i 

třetí zápas, k výhře 3:2 nad Chomutovem potřebovali prodloužení.  

PRVNÍ EXTRALIGOVÁ VÝHRA? KONEČNĚ! ZÁŘÍ PAVELKA. CHVÁLÍ HO TAKÉ BEDNÁŘ 

21. 11. 2017, Hokej.cz – Hradecký fantom Patrik Rybár v našlapaném programu odpočíval a jen 

zahříval místo na střídačce. Mezi tyče se ve Vítkovicích překvapivě postavil brankář Jaroslav 

Pavelka, jenž po velmi špatném začátku svůj tým podržel a slavil premiérové vítězství v Tipsport 

extralize. "Konečně jsem se dočkal, jsem za to hodně moc rád," přiznává po parádním obratu z 2:3 

na 6:3.  

PÁLÍ DÁL, PŘESTO KÖHLER ŘÍKÁ: „NEDÁM KAŽDOU SEZONU DVACET GÓLŮ“  

21. 11. 2017, Hradecký deník – Osm kol střelecky mlčel, po raketovém startu si dal pauzu. Ale 

v neděli proti Chomutovu znovu ukázal, že není v uvozovkách jen bojovníkem. Bedřich Köhler přispěl 

k výhře hradeckých hokejistů ve 23. kole extraligy dvěma brankami, včetně té vítězné ve druhé 

minutě prodloužení.  

ŠTAJNOCH A MOUNTFIELD? POKUD OPUSTÍ KHL, TAK ANO. U BUCHTELEHO OTAZNÍK 

22. 11. 2017, Hokej.cz – Vyhráli pět posledních utkání, v tabulce Tipsport extraligy poskočili na druhou 

příčku. Hokejisté Mountfieldu prožívají povedené období, vedení klubu nicméně zvažuje některé 

varianty, jak tým ještě posílit. Žhavou novinkou může být návrat obránce Martina Štajnocha, který 

se v ruském Chanty-Mansijsku podruhé ocitl na listině volných hráčů a následně v Jugře skončil. 

"Když Martin odcházel do KHL, uzavřeli jsme novou dohodu o další spolupráci. Jsme v kontaktu, 

uvidíme, jak se situace vyvine," říká generální manažer Aleš Kmoníček.  

TRABLE V HRADCI! BEDNÁŘ NEDOHRÁL ZÁPAS S JIHLAVOU. MOŽNÁ PŘIJDE O DERBY 

24. 11. 2017, iSport.cz – Před derby s Pardubicemi se namlsali výhrou, zároveň však patrně přišli o 

kapitána. Hokejisté hradeckého Mountfieldu si v pátek hladce poradili s poslední Jihlavou rozdílem 

5:2 a triumfovali po šesté v řadě. Během duelu však nepanovala jen radost. Utkání totiž nedohrál 

lídr týmu Jaroslav Bednář, který v polovině zápasu odkulhal do kabiny. Do utkáni navíc nezasáhl ani 

na pozici náhradníka Patrik Rybár, prý kvůli bolestem hlavy. Před nedělní východočeskou bitvou s 

Dynamem, tak musí Hradec řešit velký problém.  

PŘED DERBY BEZ RYBÁRA A BEDNÁŘE! SÝKORA: MĚL JSEM O HRÁČE STRACH 

25. 11. 2017, Hokej.cz – Zdravotní potíže musí uprostřed nabitého extraligového programu řešit v 

Hradci Králové. A to u nejdůležitějších hráčů. Těsně před zápasem s Jihlavou odpadla brankářská 

jednička Patrik Rybár, během tvrdé řeže pak do kabin odkulhal kapitán Jaroslav Bednář.  

http://hokej.cz/hradec-uz-je-druhy-jednodussi-hrat-nahore-nez-si-cistit-hlavy-rika-kohler/5026715
https://hokej.idnes.cz/michal-dragoun-hradec-kralove-d22-/hokej.aspx?c=A171120_102306_hokej_rou
http://hokej.cz/prvni-extraligova-vyhra-konecne-zari-pavelka-chvali-ho-take-bednar/5026764
https://hradecky.denik.cz/hokej_region/pali-dal-presto-kohler-rika-nedam-kazdou-sezonu-dvacet-golu-20171121.html
http://hokej.cz/stajnoch-a-mountfield-pokud-opusti-khl-tak-ano-u-buchteleho-otaznik/5026787
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/319612/trable-v-hradci-bednar-nedohral-zapas-s-jihlavou-mozna-prijde-o-derby.html
http://hokej.cz/pred-derby-bez-rybara-a-bednare-sykora-mel-jsem-o-hrace-strach/5026840


HRADEC TRÁPÍ MARODKA. V DERBY MU POMŮŽE KARLOVARSKÝ FIN TUOMINEN 

26. 11. 2017, Hokej.cz – Finský útočník Henri Tuominen si zase vyzkouší elitní tuzemskou soutěž! Poté, 

co v uplynulém ročníku s Karlovými Vary zažil pád do WSM Ligy, naskočí do extraligy v dresu Hradce 

Králové. A hned v pikantním derby proti Pardubicím. Mountfield tím reaguje na zranění několika 

klíčových hráčů.  

NÁVRAT DOMŮ, HRADECKÝ ÚTOČNÍK KOUKAL ZAŽIJE PRVNÍ DERBY V PARDUBICÍCH 

26. 11. 2017, iDNES.cz – Dvě derby už absolvoval, ale v neděli se tak stane poprvé v hale, která po 

většinu dosavadní kariéry byla jeho domácí, na opačné straně barikády. Útočníka Petr Koukal 

nastoupí v dresu hradeckého Mountfieldu k druhém hokejovém derby mezi Pardubicemi a 

Hradcem v této sezoně.  

BITVA RIVALŮ: PROMLUVÍ HISTORIE?  

26. 11. 2017, Hradecký deník – Derby nemá favorita, traduje se. Občas to neplatí. Tak jako 

v hokejové extralize, v duelech mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.  

TVRDÉ DERBY! NOSÍTKA I KŘIVDA HRADCE. O FAULY NEŠLO, ŘÍKÁ ŠÉF SUDÍCH 

26. 11. 2017, iSport.cz – Byly to dva momenty, po kterých tekla krev. U obou dost mrazilo. Při derby 

mezi Pardubicemi a Hradcem musely pro útočníka Dynama Davida Tomáška nosítka, Petr Čáslava 

po zásahu bruslí zase odjel na šití. Oba střety budily velké emoce. Zatímco první střet výsledek nijak 

neovlivnil, za ten druhý rozhodčí vylučovali kvůli domnělé vysoké holi, což byla chyba. Pardubice 

pak v následné přesilovce rozhodly, když Petr Sýkora trefil výhru 3:2.  

KOUKAL O KŘIVDĚ V DERBY: TEĎ SE MŮŽEME ODVOLÁVAT DO ALELUJA 

27. 11. 2017, Hokej.cz – Konečně! Východní Čechy si po dlouhé době užily vyrovnané derby se vším 

všudy, Pardubice ukončily sérii šesti vzájemných porážek a Hradec doma položily na lopatky. Finiš 

zápasu ale přinesl i momenty, bez kterých by se raději obešel: Ošklivé zranění Davida Tomáška a 

chybné rozhodnutí sudích, po němž Dynamo rozhodlo z přesilovky gólem na 3:2.  

HRUBÉ OVLIVNĚNÍ VÝSLEDKU, ČÍLÍ SE HRADEC PO DERBY A VETUJE SUDÍHO HEJDUKA 

27. 11. 2017, Sport.cz – Nedělní porážka 2:3 v Pardubicích, vůbec první z posledních sedmi 

východočeských derby, v hokejistech a vedení Hradce Králové i s denním odstupem stále 

zanechává pocit křivdy. Mountfield těžce vstřebává gól útočníka Dynama Petra Sýkory z 58. minuty, 

který padl v přesilové hře po předchozím chybném vyloučení hradeckého forvarda Lukáše Cingela. 

Aktuálně druhý tým extraligové tabulky proto vetuje rozhodčího Oldřicha Hejduka.  

KOUKAL POPRVÉ JAKO HOST: AŤ SI LIDÍ KŘIČÍ. TO MAJÍ CHODIT DO PARKU?  

28. 11. 2017, Hradecký deník – Poprvé v životě šel do šatny hostů, tu neznal. Petr Koukal se 

premiérově postavil Pardubicím, s nimiž třikrát vyhrál titul, jako soupeř.  
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PRVNÍ HRADECKÁ POLOVINA? OD NERVOZITY PO STARTU AŽ TĚSNĚ POD VRCHOL 

29. 11. 2017, iDNES.cz – Porážkou v nedělním derby, posledním zápase první poloviny základní části, 

přišli hokejisté Hradce Králové o šanci překonat svůj bodový rekord. Ten si ziskem padesáti bodů 

stanovili hned v ročníku 2013:2014, premiérové sezoně na východě Čech. Letos se k němu přiblížili 

na jediný bod.  

BEDNÁŘ A HLINKA V BOJI PROTI ČASU. CO SPOJUJE A ODLIŠUJE DVA VETERÁNY 

29. 11. 2017, iDNES.cz – Znají se ze školních lavic, už jako děti proti sobě hráli. Jejich kariéry se 

mnohokrát propletly, zahráli si společně na klubové i reprezentační scéně. Narodili se den po sobě, 

svátek slaví shodně 27. dubna. Osudy Jaroslava Bednáře a Jaroslava Hlinky se v mnohém kříží, 

současná situace dvou nejstarších hráčů české extraligy se nicméně zásadně liší.  

ŠŤOUCHANÁ VYÚSTILA V BITKU. EMINGER S BERGEREM SI VYPRÁŠILI KOŽICH 

29. 11. 2017, iSport.cz – Píchání do vosího hnízda se nevyplácí, většinou pak přiletí žihadlo. Zřejmě 

takhle by se dala popsat rvačka během duelu hradeckého Mountfieldu proti Mladé Boleslavi. 

Východočeši doma vyhráli rozdílem 4:2 a skalp Bruslařů si připsali již potřetí v sezoně. Bitka z 49. 

minuty hry se strhla mezi hostujícím obráncem Vladimírem Emingerem a domácím útočníkem 

Janem Bergrem. K pěstní diskuzi a tahanici za trikoty těchto dvou aktérů se však schylovalo již 

během zápasu. 
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