
S P O R T  

54 VOZKA 4/2013 

Metropolitní univerzita Praha 
(MUP) se v rámci letošního výročí 
10 let programu Škola bez bariér, 
který je určený studentům s pohy-
bovým postižením, zúčastnila jako 
partner 117. ročníku závodu slav-
ného běžeckého závodu Běchovi-
ce–Praha. 

Poslední zářijovou neděli se 
vozíčkáři poprvé v historii mohli 
zúčastnit tohoto závodu v podka-
tegorii In-line. Tuto možnost zís-
kali vozíčkáři díky spolupráci 
MUP a pořadatele TJ Sokol Bě-
chovice. 

Barvy univerzity hájili mezi 
vozíčkáři – absolventi Terezka Do-
ležalová, David Drahonínský, Mar-
tin Hanibal a student Václav Uher. 
Závodníkům počasí přálo, se slun-
cem v zádech a ve velké pohodě po 
5 km společně projeli cílem v Ky-
jích, kde obdrželi pohár, diplomy, 
medaile s pamětní mincí a hodnot-
né věcné ceny od sponzorů. 

Velký dík patří pořadatelům, 
kteří   umožnili  vozíčkářům   účast 

v tomto prestižním a již tradičním závodu. Pořadatelé tak posunuli celospolečenské hranice         
a ukázali lidem se zdravotním postižením, že se lze zapojit i do sportovních nejvyšší domácí 
úrovně.                     Mgr. Martin Hanibal, foto: Jakub Šaroun

Český sledge hokej má za sebou 
mrazivou aféru: zápas Zlína s olo-
mouckými Kohouty musel sudí Pavel 
Hradil předčasně ukončit po druhé 
přestávce. Proč? Ačkoli hostující tým 
vedl 2:1, odmítl se vrátit na led – kvůli 
sporům o délku sáněk u dvou hráčů. 

„Před zápasem se kapitáni s rozhod-
čím dohodli, že oba mohou hrát, což je 
také uvedeno v zápise,“ brání se hrající 
předseda olomouckého klubu Michal 
Černoch. „To je pravda, jenže náš kapitán 

tu situaci se mnou jako vedoucím mužstva 
nekonzultoval,“ opáčil zlínský činovník 
Petr Julina, který protest proti regulérnosti 
výstroje vznesl. Kohouti pak obviňují 
druhou stranu z účelového jednání. „Zlín 
nejspíš čekal, že nás jako obvykle přehra-
je. Kdyby vedl 5:0, k ničemu takovému 
by nedošlo,“ myslí si Michal Černoch.           
„Z morálního hlediska jsme to odsoudili, 
a proto jsme zápas nedohráli i s vědomím 
kontumace v náš neprospěch.“ 

Protest v nevhodnou chvíli? 
Petr Julina však olomoucká nařčení 

odmítá. „Uznávám, že jsem protest podal 
v nevhodnou chvíli, ale v krátké první 
přestávce nebyl čas,“ vysvětluje. „Šlo mi 
o to, aby se konečně začala dodržovat 
pravidla. Nebazíroval bych na centimet-
rech, jenže sáňky hráče Haringa byly 
výrazně kratší.“ Sáním zmíněného repre-
zentanta (dal Zlínu obě branky) chybělo 
12 centimetrů k nejnižší povolené délce 
80 centimetrů, jeho spoluhráči Veselému 

scházely do limitu dva centimetry. 
„Každému sedí něco jiného. Veselý 

tak hraje několik let a nikomu to nevadi-
lo,“ argumentoval Michal Černoch a do-
dal: „Jde o malý sport, sledge hokejem se 
bavíme. Nechápu, proč si ho takhle otra-
vujeme.“ Protiargument má však i Petr 
Julina. „Pokud vím, tak na nedávné para-
lympijské kvalifikaci měl Haring sáně         
v pořádku, tak proč by to nešlo u nás?“ 

Soupeři se neshodnou ani v tom, zda 
kratší sáně přinášejí nějakou výhodu. 
„Délka a vybavení sání jsou faktory důle-
žité hlavně kvůli bezpečnosti,“ uvádí 
olomoucký hráč. „Kratší sáně se dají lépe 
ovládat a hráč na nich se hůře odstavuje 
od puku,“ oponuje vedoucí zlínského 
týmu. Jediné, v čem jsou zajedno, je nega-
tivní dopad aféry na obraz českého sledge 
hokeje. „Je to nešťastná situace, která 
našemu sportu škodí,“ uzavírá šéf ligové 
soutěže a hráč Studénky Tomáš Mlčák. 

(di) 

Vozíčkáři jeli poprvé Běchovice 

Ledové extempore 
Sledge hokejisté jako malí kluci: Protest, kontumace, ostuda…  




