
MISTROVSTVÍ SVĚTA PARA HOKEJ OSTRAVA 2019 
 

27. dubna – 4. května 2019 Ostravar Aréna 
 

  USA, Kanada, Japonsko, Korea, Švédsko, Norsko, Itálie, Česká republika     
 

Naše škola se zařadila do fanouškovských týmů, které budou během MS podporovat para 
hokejové reprezentace. Vylosovali jsme si Norsko a v soutěži mezi fandícími školami, které budou 
nejvíce vidět a slyšet, můžeme získat zajímavé ceny: besedu s legendárním hokejovým brankářem 
Dominikem Haškem a youtubery Silly Toons, exkurzi do České televize a hitrádia Orion, vstupenky 
do Dolních Vítkovic, Landek Parku a Bolt tower. Budeme fandit společně, a abychom byli vidět, 
potřebujeme různé fandící pomůcky (nápisy ZŠ Bulharská, nápisy v angličtině – Norway…, norské 
vlajky atd.). 

 
Samozřejmě budeme podporovat i českou reprezentaci, která není s Norskem zařazena 

ve stejné skupině.  
 

Program MS 
 

Sobota  27.4.   1200  Korea – Norsko 1500  ČR – Japonsko  1800  zahájení 
Neděle  28.4.   1300   Norsko – Kanada  2000  Švédsko – ČR 
Úterý  30.4.  1630  USA – Norsko  2000 Itálie - ČR  

Středa   1.5.  čtvrtfinále/zápasy o 7.-8.místo 1300 1630 2000 

Pátek   3.5.  semifinále/boj o 5.-6. místo 1300 1630 2000 

Sobota  4.5.  1300 boj o bronz   1630 boj o zlato  

 

 Vstup na všechny zápasy mají naši žáci zdarma. Při první návštěvě stačí na pokladně u 
hlavního vchodu označené nápisem ŠKOLY nahlásit, že jste z Bulharské. Dostanete náramek na 
ruku, který platí na všechny zápasy až do konce mistrovství. Pro dospělé je celodenní vstupné 
dobrovolné, minimálně však 50 Kč. Po vstupu do arény s platnou vstupenkou dostane i dospělý 
návštěvník na ruku náramek, který ho bude opravňovat k opakovanému vstupu do arény daný 
den (může z arény odejít a později se zase vrátit). Z dobrovolného vstupného bude pořízeno para 
hokejovým sportovcům potřebné vybavení (sáně, hokejky, posilovací stroje), aby mohli rozvíjet 
sebe i tento atraktivní paralympijský sport.  
 

Doprovodný program 
 
 Soutěže o ceny, střelba na branku, čučavý merch, odpočinkové zóny, fitko i vzdělávací 
aktivity. K tomu všemu hvězdy českého sportu a fotokoutek. Tohle je Fanzóna MS v para hokeji 
Ostrava 2019. Turnaj láká na ten nejlepší světový para hokej, mezi zápasy si ale čas můžete také 
PARÁdně užívat! Postará se o to třeba i DJ nebo živá kapela, která to rozpaří v Ostravar Aréně 
společně s maskotem turnaje – tučňákem Samsonem.  
 

Zájemci, hlaste se u paní zástupkyně Vincenciové, kde získáte bližší informace. Vítáme účast 
rodičů i všech ostatních rodinných příslušníků.  

 
Sraz vždy 30 minut před zápasy Norska nebo České republiky před hlavním vchodem. V hale nás 
najdete někde na tribuně B 3 nebo nás uslyšíte, jak fandíme. Budeme mít i norskou vlajku. 

 

www.paraostrava2019.cz 

https://paraostrava2019.cz/fan-zona/fanzona/
https://paraostrava2019.cz/fan-zona/fanzona/

