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HOKEJOVÝ POHÁR ZŮSTÁVÁ NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ 
 
Plzeň, 23. 10. 2014 – Hokejový tým Západočeské univerzity v Plzni obhájil loňské vítězství 
v souboji plzeňských univerzit, když porazil mužstvo Lékařské fakulty UK v Plzni 7:5. Do 
plzeňské ČEZ arény přišly své spolužáky ve středu 22. října povzbudit téměř dvě tisícovky 
studentů z obou vysokých škol.   
 
V nelítostné bitvě předvedly oba týmy vyrovnaný výkon. Hokejisté ZČU sice inkasovali první 
gól, velmi rychle však vyrovnali a poté hráli až do konce zápasu s mírným náskokem. I přes 
hlasité povzbuzování z kotle mediků, z nichž někteří dorazili v bílých pláštích, nakonec pohár 
vybojovala stejně jako loni Západočeská univerzita. Bez zajímavosti není ani to, že součástí 
jejího týmu byly i tři studentky, z toho jedna v bráně. 
 
Zahájení zápasu se zúčastnila také rektorka ZČU Ilona Mauritzová, která společně  
s prezidentem Evropské univerzitní hokejové asociace Jaroslavem Strakou podepsala 
smlouvu o účasti společného plzeňského týmu v Evropské univerzitní hokejové lize. Vhození 
čestného buly se ujal kapitán plzeňské Viktorky Pavel Horváth. Po skončení utkání se konala 
afterparty v klubu Pantheon. 
 
„Naší hlavní motivací i odměnou jsou spokojené obličeje hráčů a nadšení diváci.  Byli bychom 

proto rádi, kdyby se tento zápas stal každoroční tradicí a byl navždy spjat s plzeňským 

hokejem i studenty,“ uvedl jeden z organizátorů akce, Filip Malota z Lékařské fakulty UK 
v Plzni. Potěšilo ho i to, že na zápas dorazily téměř dva tisíce diváků, což je o několik stovek 
více než loni, kdy se jejich počet pohyboval okolo necelých sedmnácti set. 
 
Oba univerzitní týmy zároveň utvořily společné mužstvo, které hodlá pod názvem 
„Akademici Plzeň“ zasáhnout do Evropské univerzitní hokejové ligy. V základní části na 
domácím ledě v plzeňské ČEZ Aréně na něj čeká osm zápasů proti univerzitním celkům z 
České republiky, Slovenska a Rakouska. Společný tým plzeňských studentů trénuje již druhou 
sezónu bývalý extraligový kanonýr Pavel Vostřák. 
 


