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I po tolika letech, po které nás obě univerzity podporují si vážíme toho, že můžeme tuto zprávu
psát. Organizovaný univerzitní sport byl ve svých úplných začátcích, a přesto ho naše univerzity
podporovaly, za což jsme jim doteď vděční. Věříme,
Rok 2019 se nesl ve znamení změn. První část roku jsme odehráli v Evropské univerzitní
hokejové lize, ve které jsme dosáhli na 5. místo poté, co jsme na jaře zorganizovali další ročník
utkání Z lavic až na zimák a poté, co jsme skončili ve čtvrtfinále. Akce Z lavic až na zimák za
sebou má už svůj pátý ročník, který se nadmíru vyvedl. Po ní začalo naše poslední playoff
v EUHL, které pro nás skončilo už v prvním kole když jsme podlehli Diplomatům z Bratislavy. Na
konci května jsme v Plzni také zorganizovali konferenci v rámci programu Erasmus+ Sport a
ukázali kolegům ze Švédska, Slovenska, Polska a Maďarska jak děláme univerzitní hokej v Plzni.
Tím pro nás skončila sezona 2018/2019 a také naše pětileté působení v EUHL a začala éra nová.
Éra vlastní české univerzitní soutěže, nad kterou převzal záštitu Český svaz ledního hokeje,
Česká asociace univerzitního sportu a také Česká konference rektorů v čele s panem rektorem
Skleničkou. Spolupráci jsme navázali také s agenturou BPA, která přislíbila lize marketingovou
podporu, a tak nic nebránilo vzniku historicky první dlouhodobé univerzitní soutěže u nás –
Univerzitní lize ledního hokeje. Mezi jejími zakládajícími členy už budou navždy zapsáni také
plzeňští Akademici v čele s Filipem Malotou a Vilémem Fraňkem. Nová liga přináší nové
možnosti, a tak jsme před sezónou ohlásili také jako první klub u nás spolupráci s HC Škoda
Plzeň a nastolili jsme tak trend v českém univerzitním hokeji. Představili jsme také nové logo,
které pro Akademiky vyrobila studentka ZČU Kateřina Puncmannová.
Poté už nic nebránilo tomu, aby mohla začít historicky první sezóna ULLH. Na přípravný kemp
před sezonou dorazilo na 60 studentů, ze kterých trenér Tomáš Ceperko vybral svůj 30členný
tým. Ten sehrál několik přípravných utkání a 22. září 2019 odehrál historicky první utkání
ULLH, ve kterém zvítězil 6:2 nad Českými Budějovicemi. Poté následovala série horších
výsledků, které vedly až k tomu, že se Akademici krčili až na 7. místě po zimní části. Tu zpestřily
také dvě tradiční akce – tou první byl sedmý ročník Bitvy o Plzeň, kterou potřetí ovládl tým
Lékařské fakulty. Pro oba týmy jsme letos vyrobili nové dresy, které ocenilo přes 2500 fanoušků,
kteří měli možnost zažít skvělou atmosféru univerzitní bitvy a kteří znovu ukázali, že univerzitní
hokej v Plzni milují!
Akademici se poté vrátili ke svému společnému působení v ULLH, a to hned při velké příležitosti.
Tou byl šestý ročník unikátní „Plyšákové bouře“, při které Akademici v rámci utkání vybírají
plyšáky pro pacienty ve Fakultní nemocnici v Plzni. Akce měla opět obrovský úspěch, což
potvrdil i počet vysbíraných plyšáků, kterých na led doletělo přes 1100. Plyšáci poté putovali na
dětské oddělení FN Plzeň, na dětskou psychiatrii ve FN Plzeň a také na dětskou urologii. V
novém roce poté Akademici pokračovali ve svém premiérovém putování letošní sezónou ULLH,
které nakonec skončilo krásným 4. místem a přerušenou sezonou v důsledku koronaviru.
S novou ligou přišla také obrovská mediální podpora Univerzitního hokeje u nás. Dvě utkání se
dokonce vysílala v přímém přenosu na ČT Sport a hokejová obec začala Univerzitní hokej vnímat
jako rovnocenného člena hokejové rodiny. Rostla také základna fanoušků Akademiků a
Univerzitního hokeje celkově.
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Letošní rok pro nás byl přelomovým. Postavili jsme se takříkajíc na vlastní nohy, vybudovali
vlastní soutěž, sehnali silné partnery a rozhodli se změnit univerzitní sport u nás. A zatím se nám
to daří. Věříme, že i v příštích letech budeme ukazovat české společnosti cestu, kterou může jít
univerzitní sport v budoucnu. Podařilo se nám také dodržet většinu cílů, které jsme si na začátku
roku stanovili a věřím, že v mnoha případech se nám povedlo je naplnit nad očekávání.
Neusínáme však na vavřínech a chceme i nadále dělat to nejlepší pro to, aby na nás mohly být
hrdé jak naše univerzity, tak město Plzeň.
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