
Kubinčák je rád, že odchází

 

Litvínov - Když hokejový útočník Vojtěch Kubinčák v hledišti kladenského stadionu 
sledoval hru hokejistů Liberce, nevěřil svým očím. Původně sázel v baráži o extraligu 
na Kladno, ale hra Bílých Tygrů ho upoutala. A to ještě nevěděl, že sám za měsíc bude 
jedním z nich. "Liberec hrál výborně. I to mě přesvědčilo kývnout na jeho nabídku k 
přestupu," říká třiadvacetiletý útočník, který přichází do týmu extraligového nováčka 
z Litvínova.

Kdy začala jednání s Libercem?

Jsou to asi dva týdny. Liberec projevil zájem a můj agent se dohodl s libereckým 
manažerem Jechem docela rychle. Nic nebránilo podpisu dvouleté smlouvy s roční 
opcí.

Proč jste z Litvínova odešel?

V Litvínově jsem se nedohodl na smlouvě a Liberec moje představy splnil. Věřím, že 
tam uděláme dobré mužstvo. V Litvínově to navíc v posledním roce bylo nahnuté, a 
tak jsem rád, že odtud konečně vypadnu. Hraju tam extraligu už pět let, chce to 
změnu.



V minulé sezoně jste ale oblékl i dres Mostu.

To byla jen taková výpomoc. Můj bratr tam hraje a přemluvil mě, abych Mostu 
pomohl v baráži o první ligu.

Jdete do Liberce do úplně cizího prostředí, nebo se s místními hokejisty znáte?

S Angelem Krstevem jsem hrál v reprezentaci do 19 let. V mládežnických výběrech se 
objevoval i Pavel Kábrt. Jankovýcha s Rozsívalem znám z doby, kdy působili v 
extraligových týmech.

Chystáte se už kondičně na zahájení letní přípravy?

To je jasné. Zrovna jsem přišel z kola, jezdím kolem Litvínova po Krušných horách. 
Taky chodím do posilovny a hraju squash. Navíc hraju okresní fotbal za Torpedo 
Hamr, to je taková část Litvínova.

Nakolik jste sledoval liberecké tažení první ligou?

Že je Liberec nejsilnějším mužstvem v první lize, to jsem dobře věděl. A pak jsem viděl 
ty dva zápasy baráže na Kladně. Myslel jsem, že se Kladno udrží, ale když jsem viděl, 
jak hrálo, tak se nedivím, že se do extraligy postoupil Liberec. Jestliže Kladno čtyři z 
pěti zápasů baráže prohrálo, extraligu si nezaslouží. Naopak v týmu Liberce jsem viděl 
nadšené mladé kluky.

Kde až by se Liberec ve svém premiérovém roce v extralize mohl pohybovat?

Řekl bych, že někde kolem osmého místa. Výš už je to strašně nabité. Sparta, 
Vítkovice, Třinec nebo Zlín, to jsou skvělé mančafty, s nimiž bude těžké bojovat o 
špičku. Každopádně bychom neměli být v tabulce úplně vespodu. Vidím to na klidný 
střed. Postup do play off by byl určitě úspěch.

Přestěhujete se teď do Liberce?

Měl bych tady dostat byt. Dojíždět 140 kilometrů z Litvínova by nebyla žádná legrace. 
Sbalím si pár věcí a příští čtvrtek se budu hlásit libereckým trenérům na začátku letní 
přípravy.

Na svém kontě máte také deset reprezentačních startů. Jak daleko do ní máte nyní?

Naposledy jsem za reprezentaci startoval na Pojišťovna Cupu ve Zlíně. Určitě bych se 
chtěl dostat zpátky. I v tom by mi změna týmu měla prospět. MICHAEL HAVLEN 


