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Tisková zpráva 
Mistři extraligy převzali od primátora  

pamětní plakety 

Hráče Bílých Tygrů navštívil ve středu 21. září primátor Liberce Tibor Batthyány, aby jim přímo v jejich 

kabině předal pamětní plakety jako ocenění za vítězství v hokejové extralize 2015/16. Znovu tak 

pogratuloval týmu k zisku mistrovského titulu a kapitánovi Brankovi Radivojevičovi poděkoval za 

vynikající reprezentaci města. 

„Pevně věřím, že letošní sezona bude podobně úspěšná, jako ta poslední, která přepsala dějiny české 

extraligy,“ motivoval hráče do nové sezony primátor Tibor Batthyány. Dodal, že Bílí Tygři svými 

výsledky nedělají reklamu pouze sami sobě. „To, co Tygři pro Liberec odvádějí, není jen to, že jste získali 

titul. Jste trvalou marketingovou značkou, určitým brandem Liberce, a slávu města šíříte i za jeho 

hranice. Jste také vzorem pro stovky dětí, které chtějí jít ve vašich stopách. Za to vám musím velmi 

poděkovat,“ promluvil k hráčům před dopoledním tréninkem primátor. 

Připomněl, že spolupráce města a klubu je důležitá především pro fungování mládežnické 

Tělovýchovné jednoty. Také proto se město rozhodlo darovat za vydařenou sezonu a příkladnou 

reprezentaci Liberce 200 tisíc korun na výchovu nových talentů. 

Ani tygří kapitán nepřišel na setkání s prázdnou. „Také pro vás máme dáreček. Za nás za všechny mohu 

slíbit, že se budeme snažit, abychom opět dělali městu co nejlepší reklamu,“ slíbil Branko Radivojevič a 

předal primátorovi zarámované foto A týmu Bílých Tygrů s podpisy hráčů. 

Liberečtí Bílí Tygři mají za sebou svoji sezonu snů. Ovládli nejen základní část, ale dominovali i v play-

off. Celou sezonou probruslili ve vskutku velkolepém stylu a svým příznivcům nadělili tolik důvodů k 

radosti, jako ještě nikdy. Základní část extraligy vyhráli s rekordním bodovým ziskem a se slušnou 

sbírkou dalších rekordů. Jako válec pak pokračovali i v play-off, kde se s přehledem probojovali do 

svého historicky prvního finále, a sezonu snů korunovali v neděli 24. dubna na ledě pražské Sparty, kde 

vybojovali čtvrté vítězství a s ním i premiérový titul. Hned druhý den přivítal mistry v obřadní síni 

liberecké radnice primátor, kde jim jménem libereckých fanoušků poděkoval za fantastické hokejové 

zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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