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MOUNTFIELD HK OZNÁMIL ZMĚNY V TÝMU, 

PŘEDSTAVIL ŠESTICI POSIL 

Stejně jako každý rok, i letos čekali netrpělivě fanoušci 

extraligových celků na 1. květen, kdy se oznamují první hráčské 

změny v české nejvyšší soutěži. Mountfield HK v první vlně přivítal 

šest hokejistů, s jinými se zase rozloučil. 

Tři forvardi a tři defenzivní hráči – takové jsou posty nově příchozích 

hráčů. Nejvýraznější osobností je bezpochyby jméno Petra Koukala – 

zkušený centr, který strávil posledních pět sezón v KHL, podepsal 

s klubem smlouvu na tři roky. 

Ze Sparty Praha získal Hradec Králové Lukáše Cingela. Slovenský 

reprezentant, jenž je v nominaci na začínající světový šampionát, 

uzavřel s klubem dvouletý kontrakt. Třetím do party je Tomáš Zigo, který 

minulou sezónu započal v KHL ve Slovanu Bratislava, v jejím průběhu se 

přesunul do Banské Bystrice, se kterou získal mistrovský titul. 

Do obrany může trenérské trio Sýkora – Hynek, Martinec počítat se 

službami velezkušeného Dominika Graňáka. Účastník jedenácti světových šampionátů působil naposledy ve 

Švédku, nyní spojil svou kariéru na dva roky s Mountfieldem HK. 

Dalším nově příchozím hráčem je exlitvínovský Filip Pavlík. Nekompromisní bojovník se Hradci upsal rovněž na 

dva roky. Šestým do party je Mislav Rosandič – rodák ze Záhřebu se slovenským pasem už okusil jaké je to 

reprezentovat Slovensko na mezinárodních akcích, v loňské sezóně zvedl v Banské Bystrici spolu s Tomášem 

Zigem nad hlavu mistrovský pohár. 

ANDRIS DŽERINŠ POKRAČUJE, NĚKOLIK HRÁČŮ ODCHÁZÍ. PŘÍPRAVA ZAČNE 15. KVĚTNA 

Velice pozitivní zprávou je také fakt, že v kádru bronzového medailisty bude pokračovat minimálně další rok 

spolehlivý centr Andris Džerinš. Naopak v hradeckém dresu již neuvidíme Rastislava Deje (HC Vítkovice 

Ridera), Rudolfa Červeného, Tomáše Knotka (BK Mladá Boleslav), Jakea Newtona, Stanislava Dietze (HC 

Verva Litvínov), Ondřeje Kacetla (HC Dynamo Pardubice) a další hráče. 

A-tým se na novou sezónu začne připravovat v pondělí 15. května, kdy se poprvé sejde ve FORTUNA aréně s 

tím, že mladší hráči budou trénovat již předchozí týden – od 8. května. Reprezentanti se ke kádru připojí 

později. Měsíc po startu přípravy – v polovině června – by mělo již téměř kompletní mužstvo odcestovat na 

soustředění, kde bude polykat tvrdé tréninkové dávky před velice náročnou sezónou. 

Ta vypukne na začátku srpna Mountfield Cupem, 24. srpna navíc startuje hokejová Liga mistrů i s hradeckou 

účastí. Vyloučena není ani účast na Spengler Cupu, o ní by mělo být jasno zřejmě v průběhu měsíce května. 

  

PŘESTUP ROKU? PETR KOUKAL 

DO HRADCE KRÁLOVÉ 

Zkušený čtyřiatřicetiletý centr 

zvolil po pěti letech v KHL 

návrat do vlasti – na tři roky se 

upsal Mountfieldu HK.  

 

       

 



AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ A-TÝMU: 

Brankáři (2): Jaroslav Pavelka, Patrik Rybár 

Obránci (10): Zdeněk Čáp, Dominik Graňák, Blaž Gregorc, Štěpán Havránek, Filip Pavlík, Martin Pláněk, Mislav 

Rosandič, Radim Šalda, Martin Štajnoch, René Vydarený 

Útočníci (17): Jaroslav Bednář, Lukáš Cingel, Michal Dragoun, Jaroslav Dvořák, Andris Džerinš, Richard Jarůšek, 

Bedřich Köhler, Ondřej Kopta, Petr Koukal, Roman Kukumberg, Patrik Miškář, Lukáš Nedvídek, Radovan Pavlík, 

Radek Pilař, Jiří Šimánek, Jan Veselý, Tomáš Zigo 

Poznámka: Hráči označeni červeně by měli začít sezónu ve WSM Lize 

MOUNTFIELD HK SE DÍKY BRONZU KVALIFIKOVAL DO CHL  

Postup do semifinále a lepší postavení obou poražených celků (Hradce a Chomutova) po základní části 

znamená, že se hradecký hokejový klub kromě zisku bronzových medailí kvalifikoval do hokejové Ligy mistrů! 

Champions Hockey League nabídne v tomto ročníku zbrusu nový formát, zúčastní se jí nejlepší z nejlepších – 

32 celků ze 13 evropských zemí. Tipsport extraliga vyšle na mezinárodní akci celkem čtyři mančafty, jedním z 

nich je právě klub ze soutoku Labe s Orlicí! Toho doplní Liberec, Třinec a Kometa Brno. 

Losování základních skupin proběhne 17. května v Kolíně nad Rýnem, Mountfield HK byl zařazen do třetího 

výkonnostního koše. Základní skupiny budou odstartovány poslední srpnový týden, hrají se systémem každý 

s každým doma a venku – při čtyřčlenných skupinách to znamená šest duelů, dva nejlepší celky postupují do 

vyřazovacích bojů. 

ROZLOSOVÁNÍ TIPSPORT EXTRALIGY, MLÁDEŽ ZAHÁJILA PŘÍPRAVU, HRADEC V REPREZENTACI 

Vítěz základní části, úřadující mistr, poražený čtvrtfinalista... extraligový navrátilec, východočeské derby. 

Tipsport extraliga 2017/18 zná své prvotní rozlosování, Mountfield HK se může těšit na zajímavé pořadí zápasů. 

Nový extraligový ročník odstartuje 8. září, majitel Prezidentského poháru bude znám 4. března 2018.  

První květnový týden znamenal pro hradecké mládežníky – vyjma juniorů, kteří začali už na konci dubna – 

úvodní tréninkové jednotky letní přípravy na novou sezónu. Hlavním trenérem juniorů zůstává Aleš Krátoška, 

mladší dorostence povede opět Petr Luštinec. U staršího dorostu se Libor Pivko přesunul na post hlavního 

kouče, vypomáhat mu bude Pavel Suchý – někdejší útočník Hradce Králové. 

Ve Francii a v Německu odstartovalo mistrovství světa v ledním hokeji 2017, nejen na něm bude mít Hradec 

Králové své zastoupení. Slovinsko bude reprezentovat Blaž Gregorc, Lotyšsko zase Andris Džerinš. Za Slovensko 

se budou bít čerstvé hradecké posily Lukáš Cingel a Tomáš Zigo. 

Potěšující je rovněž fakt, že hradecká stopa nezasahuje pouze mezi samotné hráče, ale dotýká se i členů 

reprezentačních realizačních týmů – na akci jede s českým výběrem fyzioterapeut Mountfieldu HK Radovan 

Sakaláš. Tomáš Martinec a Aleš Krátoška budou v nové sezóně navíc asistovat u mládežnických reprezentací! 
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