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Druhá ročenka Fanklubu Lev Praha přináší to 
nejzajímavější shrnutí celé sezony. Náhled do 
účinkování v PLLH i reporty z několika turnajů…

SEZONA 2013-2014: SHRNUTÍ SEZÓNY, HIGHLIGHTY, STATISTIKY, PERLIČKY…  

HIGLIGHTS

SEZONA 2013-2014 v číslech:

Počet zápasů: 48

Vstřelených gólů: 197

Obdržených gólů:              160

21 výher - 6 remíz  - 21 proher

Jsme lepší, budem lepší a chceme 
být lepší!

Srdcem navždy se Lvem! 

Hokejový tým Fanklubu Lev 
Praha hraje už druhý rok hokej 
a v této ročence se dozvíte jak 
celý ročník probíhal.  Nová 
hokejová sezona začíná vždy
koncem té předchozí. V ní 
Fanklub sehrál 25 utkání 
převážně přátelských, z toho 3 
mezistátní utkání a jeden turnaj . 
Po sezoně se Fanklubáci rozhodli 
trénovat na suchu a pod 

z 
le

d
u

Obrázek:  Fanklubový tým na turnaji fanoušků v prosinci 2013 v Brně

Odehrané turnaje                3

Konečné umístění v PLLH:  5.

Mezistátní utkání (Kazaň):  1

trénovat na suchu a pod 
vedením specialisty se zodpo-

vědně chystali na ročník ve kterém před nimi bylo mnoho výzev a 
očekávání. Hodnocení sezony najdete v ročence i výsledky 
důležitých utkání, top zápasy i individuální výkony, ale i „černou 
kroniku“ tedy ty nejhorší propadáky , nebo zranění, kterým se 
fanklub nevyhnul. Přejeme pěkné počtení a děkujeme za 
podporu všem, kteří s námi letos byli! 
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MICHAL BŘETENÁŘ: Hráč, kapitán a hlavně kondiční trenér se postaral o 
přípravu na sezonu

Cenné zkušenosti předává Michal 
ostatním hráčům a pomáhá tak k 
fyzické přípravě na sezonu. Dlouhá 
sezona vyžaduje přípravu a tu zajistil v 
průběhu léta 2013 pro každého kdo 
měl z týmu zájem právě Michal. Jeho 
zkušenosti jsou velké. Připravuje na 

POCTIVÁ SUCHÁ PŘÍPRAVA?

PROČ NE MÁME 
ODBORNÍKA!

Obrázek:  Michal zachycený na tréninku 
Fanklubu v Incheba aréně v tréninkové dresu

zkušenosti jsou velké. Připravuje na 
sezonu i profesionální hokejisty, třeba 
i ty které jste letos mohli sledovat na 
zápasech Lva, takže ví co dělá. Není to 
jen o posilování a potu, ale i rady v 
oblasti výživy, jak si oddechnout, jak 
regenerovat, jak dýchat. Jsme rádi, že 
je jedním z nás!  

Více o Michalově práci:

www.kondicnitrener.com
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NEROZEHRANÝ TÝM 
NARAZIL NA SILNOU 

KAZAŇ! FANKLUB 
TOUŽIL SOUPEŘE 
PORAZIT, BYL TO 

DOBRÝ ZÁPAS!

22.9.2014 - Již třetí vzájemné utkání 
sehráli Fanklub Lva Praha a Fanklub AK 
Bars Kazaň (Riga). AK Bars Kazaň hrála v 
Praze proti Lvu Praha a fanklub z Rigy opět 
přijel podpořit své borce. Navíc přijali 
pozvání i amatérští hokejisté a sehráli tak v 
Tip Sport Aréně utkání proti našemu 
Fanklkubu!

Předchozí výsledky 13:3 a 6:0 pro AK Bars
jasně nasvědčovali kdo bude favoritem 
utkání. Ale Lev posílil, tvrdě na sobě 

OSTRÝ VSTUP 
DO SEZONY!

LEV 2:4 KAZAŇ (0:2, 1:0, 1:2)
Góly: Syky, Standa
Lev - 5x vyloučení
AK Bars - 4x vyloučení
+ Lev v oslabení neinkasoval
- Lev v přesilovkách žádný gól
4tý gól Kazaně do prázdné brány při Power 

Obrázek:  Dravost AK Bars dělala Lvům 
problémy

utkání. Ale Lev posílil, tvrdě na sobě 
pracoval a chtěl tentokrát uspět. Několik 
desítek diváku tak mohlo sledovat 
vyrovnaný duel. Lev nakonec prohrál, ale 
ukázal obrovské zlepšení.   

Více o výsledcích fanklubu na:

www.lev.gamedev.cz

4tý gól Kazaně do prázdné brány při Power 
play Lva

„Neuvěřitelný pokrok jste udělali. Tohle 
jsme nečekali, je vidět že máte trenéra a že 
hokej chcete hrát na úrovni“ – slova hráče 
AK Bars Riga, který nás znal z předchozí 
sezony.

Ohlasy po utkání:

„Odehrál jsem tak důležité utkání snad 
nejhůř za svou kariéru, měl jsem trému, 
nehrál jsem svou hru bohužel, týmu jsem 
ničím nepomohl, musím něco změnit. 
Přestávám kouřit!“ – slova trenéra 
Fanklubu Petra, který je opravdu od tohoto 
zápasu nekuřákem ☺
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FOTOGALERIE
LEV 2:4 KAZAŇ 22.9.2013

TISPORT ARENA - PRAHA
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NOVÁČEK 
SOUTĚŽE 
PŘEKVAPIL 
VŠECHNY A 
VLÉTL DO LIGY 
JAKO URAGÁN

Září - Říjen – Fanklub vstoupil do PLLH a  vyhrál všechny utkání a překvapil i sám sebe.  
Obávaná soutěž, kde jsou týmy hrající spolu několik let možná i desetiletí zřejmě nečekala 
s jakým nadšením do soutěže vstupuje Fanklub Lva. Ten po prvních 4 zápasech neprohrál 
a suveréně vedl tabulku osmé skupiny PLLH. Skóre bylo pěkné 27:3. Lukáš v bráně dokázal 
vychytat hned 2 nuly! Prostě paráda! 

SNOVÝ START 
PRAŽSKÉ LIGY!

Obrázek:  Výsledky z prvních dvou měsíců Pražské ligy ledního hokeje

TOP HRÁČI MĚSÍCE:

„Neuvěřitelný výkon, jsme dříči a je to opravdu 
úžasný start“ – Potvrdil nadšení z výkonů 
brankář Lva Lukáš

Ohlasy k sérii:

„Soutěž tímto startem dostala uplně nový 
náboj, můžeme ji vyhrát musíme tedy brát 
každý zápas jako finále“ – Zhodnotil úvodní sérii 
trenér Fanklubu

Lukáš – 2 x čisté konto

GOLMAN

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

OBRÁNCE

Kapitán – 5G + 3A = 8 bodů

Trenér – 4G + 5A = 9 bodů

Matyáš – 3G + 4A = 7 bodů

Máca – 1G + 3A = 4 body

NOVÁČEK

Klikis – 3G + 0A = 3 body
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LISTOPAD: Cenný obrat a vydřená remíza, smutná porážka s boxerskou 
vložkou na Hase  a „velevysoké“ vítězství proti nováčkům soutěže.

PODZIM JAKO NA HOUPAČCE

PRVNÍ KLOPÝTNUTÍ

ALE I POŘÁDNÝ BOJ!

Obrázek:  Listopadová utkání Fanklubu Lva Praha v Pražské lize ledního hokeje

Listopad přinesl první prověrku silných týmů. 
Nejdříve Fanklub dokázal doma neuvěřitelně 
vyrovnat utkání proti Mordoru z 0:3 se vrátil do 
zápasu a vybojoval remízu 4:4. 

Bohužel ale na Hase se Lev věnoval více osobním 
soubojům a tak mu zápas proběhl mezi prsty a 
první porážka v lize byla na světě.  Jezerní hvězdy 
vyhráli 7:3. Lukáš v bráně si dokonce vysloužil 
osobní trest za protesty a Michal za opravdovou 
bitku obdržel také vysoké trestné minuty. 

Legion nováček soutěže stejně jako Lev zcela selhal 
a Fanklubáci si tak dopříli vysokou kanonádu 14:2. 
Celkové skóre měsíce Listopadu 21:13 vypadá 
dobře, ale zápas s Lake Stars se v konečném 
účtování projevil. 

TOP HRÁČI MĚSÍCE:

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

Matúš – 2G + 2A = 4 body

Trenér – 5G + 1A = 6 bodů

Matyáš – 4G + 2A = 6 bodů

NOVÁČEK

Máca – 1G + 2A = 3 body

ÚTOČNÍK

Kapitán – 4G + 1A = 5 bodů
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Ve dvou utkáních 
dal Lev 20 gólů, 
bohužel střelcům 
již nezbyl na 
turnaj do Brna 
téměř žádný 
prach!

Prosinec – Fanklub ladil formu před vánočním turnajem v Brně ve dvou ligových 
utkáních.  V Letňanech odehráli chlapci gólově divoké utkání. Proti Intuczech vedli 
dokonce 4:1 po první třetině, ale přesto soupeř dokázal otočit ve druhé třetině na 6:5. 
Lev totálně zapsal tuto třetinu a zdálo se, že přijde o výhru. Do třetí se však chlapci 
zmobilizovali a rozhodli třemi góly že oba body z Letňan přivezou.

VŠECHEN PRACH 
VYSTŘÍLEN! 2Z = 20G

TOP HRÁČI MĚSÍCE:

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

Trenér – 5G + 1A = 6 bodů

Matyáš – 3G + 2A = 5 bodů

Malé derby proti Forfun si Lvi užili.  Forfun
nastoupil v Edenu se 3mi borci v sestavě, kteří 
ještě loni hráli za Fanklub Lva. Oba týmy se chtěli 
vytáhnout. No povedlo se to lépe Lvům, kteří 
nasázeli 11 gólů!

Obrázek:  Prosincové výsledky Fanklubu v PLLH 

OBRÁNCE

Matyáš – 3G + 2A = 5 bodů

Kozlik – 1G + 2A = 3 body

NOVÁČEK

Klikis – 1G + 4A = 5 bodů

Obrázek:  Klikis posílá nahrávku do brejku



ROČENKA #2 HOKEJOVÉHO TÝMU FANKLUBLU LEV PRAHA WWW.LEV.GAMEDEV.CZ

Tradiční turnaj hokejových fanoušků hostilo letos Brno. Fanklub Lva nemohl 
chybět a reprezentoval tak Fanklub KHL mezi extraligovými a prvoligovými 
týmy

Skvělý předvánoční turnaj se uskutečnil poslední víkend před vánoci v Brně.
Souboj fanklubů ovládla trojice Brno, Chomutov a Litvnínov.
Lev při své premiéře nezazářil, ale ostudu určitě neudělal. Do poslední chvíle sahal po 
"bedně", ale nakonec pro Lví fanklub zbyla už jen pátá příčka.

TURNAJ FANOUŠKŮ BRNO

POPRVÉ MEZI 
FANKLUBY!

Obrázek:  Zárodek gólové akce v zápase proti Motoru. Více o turnaji se dozvíte na 
fanklubových stránkách včetně sestřihu z celého turnaje! 
http://lev.gamedev.cz/?q=node/30
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TURNAJ FANOUŠKŮ BRNO

VÝSLEDKY TURNAJE
Fanklub odehrál ve 2 hracích dnech 7 utkání, připsal si 3 výhry, jednu remízu a třikrát 
prohrál. Bohužel ze čtvrtfinále nepostoupil do bojů o medaile. 

„Zamrzí především zápas se Spartou, měli jsme na to je porazit, mohl to být zlomový bod 
turnaje, bohužel selhali jsme v zakončení“ komentuje utkání trenér Petr

Obrázek:  Turnaj olvádla domácí Kometa, která ve finále 
porazila Chomutovksé Fantomy, třetí zakončil 
několikanásobný mistr turnaje Litvínov. Poslední příčka 
patřila sympaťákům z Českobudějovického motoru.
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TURNAJ FANOUŠKŮ BRNO

STATISTIKY HRÁČŮ

TOP HRÁČI TURNAJE:

ÚTOČNÍK

UNIVERZÁL

OBRÁNCE

Trenér – 3G + 0A = 3 body

Leoš – 2G + 0A = 2 body

Haloťák – 0G + 1A = 1 bod

Lukáš – 4 x čisté konto

GOLMAN

Obrázek:  Individuality Fanklubu, které v Pražské lize dávaly góly jak na běžícím pásu 
na turnaji vyhořely. Bohužel všechen střelecký prach zůstal zřejmě v Praze, někde na D 
jedničce daleko před Brnem :/ 
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TURNAJ FANOUŠKŮ BRNO

FOTOGALERIE
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VÁNOČNÍ PAUZA A 
STŘELECKÁ 

NEMOHOUCNOST Z 
TURNAJE V BRNĚ  

POKRAČUJE I V NOVÉM 
ROCE

LEDEN – Odvetná utkání začala pro Fanklub dobře, ale 
na pozdějšího vítěze soutěže Lev nestačil. Do odvety 
nastoupil Forfun mnohem lépe a nechtěl dopoustit
stejný dvojciferný výsledek. I tak se naštěstí podařilo 
Lvům vyhrát alespoň 4:2.

ZPĚT DO LIGY!

Do Popovic na odvetu proti Q-fotu jel Fanklub ambiciózně naladěn. Přesto do poslední 
chvíle držel hubené vedení, které naštěstí vydrželo.

Fanklub vedl ligovou tabulku až do konce ledna, kdy přišla další konfrontace se silným 
týmem. Bitva o první příčku nabídla mimo jiné i souboj nejlepší obrany a nejlepšího 
útoku. 2 třetiny bylo utkání vyrovnané a stav byl 1:1. Lev dokázal zastavit nebezpečný 
Naxos, který se pomalu začal trápit. Přesto nástup do třetí periody měl úžasný a po 
kolapsu Lva dokázal 5ti góly strhnout zápas na svou stranu. Bohužel tedy Lev v zatím 
nejdůležitějším utkáním sezony neuspěl. A Naxos se dostal do čela ligové tabulky.

Obrázek:  Lednové působení Fanklubu v Pražské lize.

Ohlasy po utkání:

TOP HRÁČI MĚSÍCE:

ÚTOČNÍK

OBRÁNCE

Trenér – 3G + 0A = 3 body

Karlos – 0G + 2A = 2 body

NOVÁČEK

Fisch – 1G + 4A = 5 bodů

Lukáš – 3G/Z

GOLMAN

„Zápas proti Naxos ukázal, že nám chybí 
vyzrálost a zkušenosti, držet tak dlouho 
super stav a nakonec prohrát tak vysoko 
zamrzí“ – slova brankaře Lva Lukáše.

Ohlasy k sérii:
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2.2.2014: Cheza‘s Brother z Litvínova pozvali náš Fanklub na led do Povrl u 
Děčína, kde se hraje pod otevřenou oblohou. Skvělý zážitek!

Netradiční nebyl zápas pouze místem a noční oblohou nad hlavami hráčů, ale také tím, 

PRVNÍ LVÍ WINTER 
CLASSIC V POVRLECH

Obrázky:  Logo Winter Classic zápasu v Povrlech u Děčína a výsledkový board zápasu

Netradiční nebyl zápas pouze místem a noční oblohou nad hlavami hráčů, ale také tím, 
že se odehráli 4 „třetiny“. Ta poslední byla pro Lvi jako ze snu. Dokázali totiž srovnat 
nepříznivý stav 5:1 a vyrovnat na 5:5. Smírný výsledek byl tím nejlepším jak mohl 
přátelský zápas skončit.

Ohlasy k utkání:

„Když jste mi řekli, že 
se bude hrát ještě 
třetina navíc, ťukal 
jsem si na čelo. Ale je 
vidět že vyrovnat je 
možné všechno. Super 
zážitek“ – komentoval 
Lukáš (brankář) 
třetinu navíc.
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FOTOGALERIE
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ÚNOR: Série proher v lize pokračovala proti Renegades a Mordoru, Fanklub 
protrhl smůlu až proti Lake Stars

Prohra s Renegades. Odpadlíci nastoupili ve velkém tempu a zaskočili tak Lví fanklub.  
U každého puku byli dřív a získávali tak převahu  velice snadno. V Brance Jirka 
debutoval skvěle, přesto nedokázal zastavit vše. Fanklub v útoku pouze pokračoval v 
mizérii a soupeře příliš neohrozil. V důležitém utkání tak Lev ztratil a opustil přední 
příčky tabulky. Prohra proti šesti hráčům! Utkání v nezvyklém čase pro nás přichystal 

TĚŽKÁ ÚNOROVÁ SÉRIE V LIZE

příčky tabulky. Prohra proti šesti hráčům! Utkání v nezvyklém čase pro nás přichystal 
domácí Mordor. Odveta utkání však vyšla domácím a Mordor porazil Fanklub 3:2. 
Ačkoli hráči domácích dorazili jen v šesti hráčích ani tak Lvi nedokázali soupeře

TOP HRÁČI MĚSÍCE:

NOVÁČEK

Syky – 2G + 1A = 3 body

ÚTOČNÍK

Kapitán – 3G + 1A = 4 body

přehrát. Nedůrazný výkon tak potvrdil 
tragické výkony po novém roce.

Hladké vítězství proti silnému Lake stars! 
Fanklub na domácím ledě prolomil sérii 
neúspěšných ligových utkání proti silným Lake
Stars. Dravost, rychlost a píle přinesla vysoké 
vítězství s nulou vzadu. Především skvělý 
výkon první formace Leoš-Majk-Syky přinesl 
konečně gólové hody na které Lví fanklub 
dlouho čekal. 

UNIVERZÁL

Leoš – 0G + 3A = 3 body

OBRÁNCE

Karlos – 1G + 1A = 2 body
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9.2.2014: OLYMPIJSKÝ DUCH A ATMOSFÉRA V PRAZE A LEV BYL U TOHO.
EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ BÍLÉHO TÝMU PROTI ČERVENÉMU!

Kontroverzní projekt Soči park Letná se určitě každému Lvímu fanouškovi musel líbit. 

DRUHÉ LVÍ WINTER 
CLASSIC NA LETNÉ

Obrázky:  Logo Winter Classic číslo 2 na Pražské Letné v Olympijském parku

Kontroverzní projekt Soči park Letná se určitě každému Lvímu fanouškovi musel líbit. 
Vždyť kdy jindy je možnost si zahrát pro širým nebem přímo v matičce Praze. Aby se 
dostali do hry opravdu všichni sestavil se 2 týmy a zahrálo se proti sobě. 12:8 vyhrál bílý 
tým. Na závěr si ještě oba týmy střihli soutěž v nájezdech. Super večer prostě paráda! 

Ohlasy k utkání:

„Je to nádherný pocit, to 
prostředí olympijské 
atmosféry, parta 
skvělých lidí, krásný 
večer, hokej pod širým 
nebem. Jsem nadšený “ –
komentoval velmi na 
měkko, ale štěstím 
naladěný Kapitán Michal 
po skončení utkání
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FOTOGALERIE
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6 LIGOVÝCH 
ZÁPASŮ V 
JEDNOM 
MĚSÍCI, 
NAVÍC 
PŘÁTELÁK A 
TURNAJ!

BŘEZEN – Náročný měsíc pro Fanklubáky, kteří museli odehrát slušnou porci utkání.  
Smůla v utkání s Oldham, štěstí naopak s Impastem. Černý den si prožili všichni kteří byli 
15.3 na Hvězdě. Fanklub prohrál se suverénně nejhorším týmem ligy, který ještě nikoho 
neporazil s HC Legion. Renegades zabouchli další hřebíček do rakve. Kontumační výhra 
nad Intuczech zastavila sérii špatných výkonů. Proti Policejnímu týmu už to fanklubu zase 
střílelo a konečně se prosadil tým v ofenzívě. 

REKORDNÍ BŘEZEN 
PLNÝ HOKEJE

Obrázek:  Březen byl opravdu fyzicky náročný 
měsíc. Krom všech zápasů ligy, kterých bylo 6 
odehrál Fanklub ještě turnaj v Humpolci a 
navíc ještě přáteslké utkání proti HC Puk. No 
po vzoru Lva bude potřeba mít na příští sezonu 
určitě širší kádr ☺

TOP HRÁČI MĚSÍCE:
ÚTOČNÍK

Trenér – 8G + 2A = 10 bodů

NOVÁČEK

Klikis – 2G + 0A = 2 body

ÚTOČNÍK

Kapitán – 2G + 3A = 5 bodů

OBRÁNCE

Karlos – 1G + 1A = 2 body
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Již po sedmé se uskutečnil v Humpolci Memoriál Josefa Skaly. HC Koberovice
oslovili Fanklub Lva Praha a ten se rád skvělé akce zúčastnil a celé působení v 
turnaji si hráči užili.
Šance vyzkoušet nové borce v týmu v nabitém programu přišla právě v tomto turnaji. Do 
ostrého zápasu tak poprvé naskočil Honza Meca nebo Patrik Vitovec. 
Fanklub se předvedl dobře. Všichni soupeři se na Lva připravili opravdu dobře, no 
popravě nechtěli aby pohár putoval do Prahy. Lev nakonec třetí a vezl tedy pouze menší 
pohár 

TURNAJ HUMPOLEC

LVÍ VÝJEZD
NA VYSOČINU!

MEMORIÁLMEMORIÁL
JOSEFA SKALYJOSEFA SKALY

7.7. ROČNÍKROČNÍK

Obrázek:  Sestava Lvího fanklubu, který vyrazil hájit čest a pověst Lvů do kraje 
Vysočina. Celý turnaj odchytal perfektně a rapidně se zlepšující Lukáš tzv. 
Minigolmánek! 
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TURNAJ HUMPOLEC

VÝSLEDKY A 
STATISTIKY!

MEMORIÁLMEMORIÁL
JOSEFA SKALYJOSEFA SKALY

7.7. ROČNÍKROČNÍK

TOP HRÁČI TURNAJE:

Obrázek:  V této sestavě nastupovali hráči 
Fanklubu do všech utkání! Ostrá zkouška 
pro nováčky v sestavě v čele s výtečným 
Minigolmánkem!

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

OBRÁNCE

Trenér – 5G + 2A = 7 bodů

Klikis – 3G + 0A = 3 body

Míra – 1G + 0A = 1 bod

Lukáš Mini – 3,33 průměr

GOLMAN

TOP HRÁČI TURNAJE:

Obrázek:  Trenér přebírá od organizátora turnaje pohár za 3-tí místo.
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DO LEDNA 
LEADER 
SOUTĚŽE A PAK 
STRMÝ PÁD. 
NAKONEC 
SLUŠNÉ MÍSTO

Obrázek:  Výsledky posledního utkání Fanklubu v PLLH v sezoně 2013-2014 proti vítězi Naxos

DUBEN – Poslední utkání odehrál Fanklub a mohl bilancovat a možná si i rvát vlasy za ty 
zápasy, které si neměl nechat ujít. Dohrávku soutěže odehráli Lví fans proti Naxosu a 
bohužel odveta nevyšla. I když do začátku třetí třetiny vstupovali při vedení 2:1. Bohužel 
smolný gól na 2:2 nabudil vítěze ligy a poslední třetinu Naxos ovládl. Fanklub opět 
nedokázal být příliš nebezpečný v útoku. Ale hlavně pokulhával základní prvek obrané hry 
a to vyhození 

LIGA KONČÍ 
FANKLUB PÁTÝ!

Ohlasy k sezóně:

ALL STARS TEAM LIGOVÉ SEZONY:

„Před sezonou bych páté místo asi uvítal, ale po tom co vedete do 
půlky sezony tabulku, je páté místo hořké. Je to tím že nejsme vyzrálý 
tým. Letos jsme si ještě postup nezasloužili“ – Komentuje účinkování v 
PLLH Trenér Fanklubu

Ohlasy k sezóně:

Lukáš – 2 x čisté konto

GOLMAN

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

ÚTOČNÍK

OBRÁNCE

Kapitán –20Z /15G + 13A = 28 bodů

Trenér – 20Z / 29G + 10A = 39 bodů

Matyáš – 17Z / 11G + 10A = 21 bodů

Karlos – 16Z / 1G + 8A = 9 bodů

OBRÁNCE

Kozlik – 16Z / 2G + 3A = 5 body
Obrázek:  Konečné pořadí sezóny 2013-2014 
8má skupina PLLH
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FANKLUB ODEHRÁL 
REKORDNÍ POČET 

UTKÁNÍ I DÍKY MNOHA 
PŘÁTELÁKŮM!

2013 - 2014 – Devět přátelských utkání sehrál Fanklub. Každé přátelské utkání je šance 
pro ty hráče, kteří v lize nejsou tak vytěžování. Do hry se tak dostanou za sezonu opravdu 
všichni a nasbírají cenné zápasové zkušenosti. Nejvíce přáteláků sehrál Fanklub s HC Puk 
na hase a samozřejmě i s Projektovým Ústavem  v derby. Navíc se přidali i dvě cenné 
výhry proti První spotřební, která hraje o 2 ligy výše než Lev. 

PŘÁTELÁKY 
TÉTO SEZONY

Obrázek: Všechny výsledky přátelských utkání. 9 utkání, 5 výher, jedna remíza, 3 
prohry. Slušný výsledek 

Ohlasy po utkání:
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Osmý ročník neoficiální mistrovství ČR v amatérském 
hokeji se opět konal na konci sezony v Berouně. Lev jel 
vylepšit loňskou účast a poslední místo. Nakonec však 
bohužel to byla pouze obhajoba sedmé příčky!
Naštěstí i sedmý tedy poslední tým na tomto turnaji získává pohár a proto si můžeme 
dovolit tak suverénní titulek. Výkon však suverénní nebyl. Fanklub opět na tomto turnaji 
nepřekvapil v útoku a v obraně plnil poctivě taktiku jen ve čtvrtfinále. Bohužel rozhodující 
zápas, který byl jediným světlým momentem prohrál Fanklub na nájezdy. Poslední utkání 
již zdecimovaná sestava jak psychicky tak především fyzicky nezvládla a proto sedmá 
příčka. Individuální úspěchy jsou jen slabou náplastí. Tak příští rok jdeme na bednu!

TURNAJ BEROUN

JEDEME SI JISTĚ 
PRO POHÁR!

Obrázek:  Hráčů vyrzazilo na turnaj do Berouna málo, bylo to ke konci již hodně znát. 
Přesto bojovali na ledě seč mohli a na střídačce tak zaslouženě vydýchávali! 

příčka. Individuální úspěchy jsou jen slabou náplastí. Tak příští rok jdeme na bednu!
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TURNAJ BEROUN

Obrázek:  Infografika turnaje a hlavní statistiky. Fotografie pohárů a ocenění 
získaných na turnaji.  Fotka dvou členů Allstars teamu turnaje. Trenér a Golman ☺
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Lev do semifinále 
nastoupil v O2 
aréně a bylo třeba 
zabruslit led. A tak 
kluci z fanklubu 
mohli led okusit!

Plnění dětských snů –
Nastupovat na stejném ledě kde 
se hraje finále KHL, nebo se 
oblékat ve stejné šatně kde o 
den později sedí Azevedo nebo 
Novotný? Ne to není sen, to vše 
jsme dostali jako dárek od klubu 
HC LEV Praha. DĚKUJEME! 

DĚKUJEME 

HC LEV PRAHA

Obrázek:  Ledy v O2 Areně, super moment. Přátelské utkání proti SHP i radosti z gólů 
do branek kam to pak šili naši borci ze LVA! 
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STATISIKY

Obrázek:  Statistika hráčů dle 
bodování v PLLH 13-14

Obrázek:  Statistika celého ročníku, 
dle bodování hráčů
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STATISIKY PLLH

Nejlepší hráči soutěže PLLH 13-14

All stars team soutěže PLLH 13-14

Nejlepší střelci soutěže PLLH 13-14

Kanadské bodování soutěže PLLH 13-14


