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ZAHÁJENÍ PRVNÍ SEZÓNY HOKEJOVÉHO TÝMU UJEP 
 
Univerzitní hokejový tým HC NORTH WINGS Ústí nad Labem bude od 
nového ročníku 2020/2021 právoplatným účastníkem Univerzitní ligy 
ledního hokeje. Tato soutěž má za sebou první ročník, který je všeobecně 
hodnocen jako mediálně a divácky velmi úspěšný. 
 
Včera (3. 8. 2020) o tom veřejnost informoval na tiskové konferenci v restauraci 
Tyršovka, u příležitosti oficiálního zahájení historicky první sezóny univerzitního 
hokejového týmu HC NORTH WINGS Ústí nad Labem , manažer týmu  
a prorektor pro vědu doc. Martin Novák. 
 
Iniciativa studentů a akademiků na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
stojí za společnou myšlenkou pokusit se o vstup do univerzitní ligy, neboť 
spojení studia a sportování na univerzitu neodmyslitelně patří. Lední hokej má 
v ústeckém region dlouholetou tradici a je velmi rozšířeným sportem, který 
vychoval desítky kvalitních hokejistů, mistrů světa i olympijských vítězů. 
 
„Pověřil jsem prorektora pro vědu doc. Martina Nováka, který je dlouholetým 
hokejovým činovníkem, aby připravil projekt na vybudování univerzitního 
hokejového týmu a v případě dostatečného počtu hokejistů na naší univerzitě  
zajistil přihlášení týmu UJEP do nového ročníku univerzitní ligy ledního hokeje,“ 
říká rektor univerzity doc. Martin Balej. 
 
Na univerzitě byla spuštěna informační kampaň „Pojď hrát hokej za svou 
univerzitu“, která měla za cíl přilákat studenty k  tomuto sportu. Na prvním 
tréninku 8. ledna 2020 bylo přítomno asi 10 hokejistů, na posledním tréninku 
v březnu 2020 se na ledě prohánělo již 25 hráčů. Času nebylo nazbyt  
a náročných úkolů spojených se vstupem ústecké univerzity do univerzitní ligy 
opravdu hodně. Za relativně krátkou dobu se podařilo sestavit kompaktní 
hokejový tým s odpovídajícím zázemím a vybavením.  
 
„Musím poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na založení týmu podíleli. 
Je to kus poctivě odvedené práce a výsledek je zcela reálný. Velké poděkování 
patří hlavně vedení univerzity a děkanům jednotlivých fakult za jejich vstřícný 
přístup a podporu hokejovému týmu studentů UJEP. Díky patří i všem našim 
partnerům v čele s Ústeckým krajem,“ říká prorektor doc. Martin Novák. 
 
Univerzitní tým dne 3. 8. 2020 zahájil sportovní přípravu na novou hokejovou 
sezónu. „Nyní trénujeme 3krát týdně, každý trénink zahrnuje 1 hodinu 
v tělocvičně a 1 hodinu tréninku na ledě. Zaměřujeme se na rozvoj pohybové 
průpravy, silových a vytrvalostních předpokladů, na zlepšení techniky práce 
s hokejkou, bruslení a individuálních hokejových dovedností,“ dodává trenér 
týmu pan Lukáš Místecký. 
 
Tým v rámci přípravy změří síly se 3 soupeři, dvakrát na ledě a jednou na 
palubovce. Na zmíněné palubovce sportovního centra Sluneta v Ústí nad 
Labem se střetně ve florbalovém utkání s A-týmem Florbalu Ústí ve středu  
5. srpna 2020 od 17:00 h. Hokejová utkání s týmy hokejových akademií Pirátů 
Chomutova a HC Litvínova sehraje HC NORTH WINGS na jejich ledě, a to  
19. srpna od 17:00 h v Chomutově a 24. srpna od 17:00 h na zimním stadionu 
Ivana Hlinky v Litvínově. 
 
V září 2020 čekají tým další utkání v rámci Tipsport UNI Cupu a Akademické 
mistrovství ČR v ledním hokeji. Ostrý start Univerzitní ligy ledního hokeje je 
naplánován v týdnu od 28. září 2020. V základní dvoukolové části proběhne18 
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kol, po kterých bude následovat playoff. Tým UJEP se v prvním mistrovském 
utkání představí na ledě soupeře v Brně, konkrétně se střetne s  týmem 
Masarykovy univerzity. V domácím utkání o týden později přivítá na ústeckém 
ledě tým z Českých Budějovic Black Dogs Budweis.  
 
„Založení univerzitního hokejového týmu vnímám jako součást 3. role UJEP, 
jejíž naplňování naše univerzita prokázala, mimochodem, i v době pandemie 
Covid19, ale také mnoha dalšími dílčími aktivitami,“ upozorňuje rektor doc. 
Balej. 
 
„Přinášíme do Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem nový formát soutěže, 
která je ve světě velmi populární a na světových univerzitách mimořádně 
divácky atraktivní. Jsem rád, že rozšiřujeme nabídku hokeje v našem kraji  
o tento formát soutěže, a chceme nabídnout fanouškům nejen v Ústí nad 
Labem svižný a atraktivní hokej,“ uzavírá Martin Novák. 
 
Kontakt: HC NORTH WINGS Ústí nad Labem, Martin Novák, manažer týmu, 
tel.: 475 286 214, hcnorthwings@ujep.cz 
 
 Odkaz na fotografie k volnému užití: Tisková konference dne 3. 8. 2020 + 
logo HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=49cfd6e3-40a6-cb83-
862f-5a19cd172786 
 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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