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5LEDEE HOfiEJ
Sportovat vsedě se dá nejen u ligy mistrů v televizi!
rsxr lurÁŠ ruovÁr roro nonv unnŠÁl

chytal za hokejové áčko ve Znojmě.
KdyŽ mu bylo osmnáct,.iel prohnat svou
rychlou káru. UŽ deset let je na vozíku'
Ale Honza Matoušek je borec, ktery
nic nevzdává. KdyŽ nám do redakce
napsal,.]estli Se nechceme ZúČastnit
tréninku sledge hokeje, Všichni se otočili
na mě. Proč takovéto úkoly vŽdycky
Wdou na mě? Proč zrovna.já musím
dostat zápřah na ledě a proč zrovna od
nejlepších sledge hokejistů V republice?

PoZVánka na VečerBí trénink sHK
LAPP Zlín ale nešla I

š

odmítnout! U PSG arény nás vítá Honza
a hned nás bere do šatny.

Amputáci vs. jednonoŽáci
V první řadě, sled8e hokej je sportem
hlavně pro ý kteří ochrnuli na do|ní
končetiny. A těch je'hodně, protoŽe jak
nám Honza prozradil, jsou mezi nimi
parouši, tedy paraplegici, jednonožáci,
ampuťáci nebo kraťasy, coŽ jsou ti,
kteří mají obě nohy pryč. slangem se
rozhodně nešetří. Pravda j e, Že když
.jsme Vstoupili do Šatny, zdravé nohy
by zde člověk spočítaI na prstech těch
sých. Čeho si ale Všimnete hned vzápětí,
je neskuteČně dobrá nálada a hlášky
létající po kabině, jako kdybychom byli na
tréninku Já8r Teamu' Všichni okolo nás
poskakujÍ po zby|ých nohou, případně
potÍŽdějí na vozících, a já kromě dresu
s číslem ó8 dostáVám i svou sledge.
,,KaŽdý z nás má jinou na míru. Taky noŽe
má kaŽdý jinak, záleŽi na sty|U bruslení.
Někdo je má od sebe dál, někdo u sebe.
Náš kapitán má minimálnÍ povolenou
rozteČ, a to je půl centimetru' Já mám
úplně speciá|ní sledge, na které nemám

Žádné noŽe, ale silony. Jako brankář
potřebuju popojíŽdět na mÍstě do stran,
a to by na noŽích bylo nanic," říká Honza.

Moje rozteč je asi dva centimetry
Tohle nedopadne dobře, říkám si, kdyŽ
se soukám do tepláků. A jak se Honza
Vlastně ke sledge hokeji dostal: ,,Bylo
to jednoduchý před úrazem jsem byl
brankář Zno]emských orlů. Po zranění
jsem zkoušel ledacos, ale stejně jsem
skončil Zase V brance. Asi dva roky jsem
p|aval, a|e pak mi došlo, Že furt čumět
do vody, plavat ode zdi ke zdi, a ještě
k tomu bez kolektivu, to není nic pro mě.
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S Adamem se divíme, Že je Honza aŽ

Ze Znojma, je to přece jen 1ó0 kilometrů,
ale pý kdý chce člověk hrát za
nejlepšíÚm v republice, tak na nějaké
kilometry nekouká. rromě Zlína hrají
sledgehokejovou ligu iv KarloBich Varech

- to jsou pý nejzdatnějŠí soupeři -' V Praze
na spartě, V Pardubicích, olomouci a ve
studénce' Ale ted'uŽ se jde na led!

Čím jsi rychlejší' tím isi stabilněiší
PrVní šok je, Že mě ke sled8i přilepili
gafou. Tedy trup je uchycen do sedátka
popruhy, ale kotníky jsou přidělané ke
kovové konstrukci na fest' To, Že s nimi
ani nehnu, ocením vzápětí na ledu. Tím,
Že máte celé tělo zafixované, vás to
nutí drŽet rovnováhu. Prostě musíte!
Prvních pár povalení na bok mi odhaluje
jednoduchou rovnici _ čím rychleji jedu,

tím |epší mám Stabilitu. A jak Že se
jede? raždý Sledge hokejista má dVě
minihokejky' Z jedné strany jsou klasické
čepele a z druhé strany bodce, kteÚmi
se odpichujete od ledu. V mém případě
jsem s nimi ibrzdll,z čehož asi rolbaři
neměli moc radost. Netrvá dlouho, a |eje

ze mě jako z konve. Další zásadnÍ věcí

uÁntlr Tu ,PAR0ušE',
TÍl JSOU PABAPLEEIGI,
PAK,AMPUTAKY"
,JEBlloNozEE'*., A HBAJI
s NAMI I ,EH0BAEI" T0
JS0U Tl ZDBAVI.
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totiŽ je kovo!}í ,zobáČek' sled8e pod

kotníky. Aby to při hokeji nebzdilo, musí
být stále těsně nad ledem, takŽe drŽíte
balanc nejen ze strany na stranu, ale
i zpředu dozadu. Moje ,rádobybřišáky'
tak dostáVají neihorší kouř za posledních
deset let. A nejen ty. ,,Nejhorší to je na
břišáky, ramena, ruce... A hrají s námi
i zdraví borci, to je V česky lize i Ve světě
povoleno, a ty samozřejmě bolí i nohy
a chytají je křeče," směje se Honza.
V zápalu trénování se ptám iednoho
obzvláště funícího borce, co nejvíc bolÍ
jeho. odpověd' je obzvlášť cynická: ,,.tá

jsem bohuŽel zdravei, takŽe mě chyta.i

strašný křeče!" Ano, to přesně Vystihuje
sledge hokej. Pro zdravé jedince neboli
,chodáky' je to mnohem obtíŽnější,
protoŽe na sledgi tahají ce|ou váhu,
a navíc zapojují svaly na nohou, i kdyŽ to
není nutné. Vše pak bolí mnohem víc.

Poidte si to zkusit sami
Po čtyřiceti minutách mám dost. UŽ

dokáŽu objet led okolo mantinelu,
dokáŽu i udělat nájezd (byt extra slow
motion) na Honzu a Wstřelit a i přes

únavu mě to fakt baví. Adam neobratně
prohlásí, Že sivzal kecky, takŽe uŽ od
ledu ani necítí nohy. Měli byste Vidět
ty pohledy. Ale pak se kluci začnou
smát. ,,Je nás málo, proto kaŽdý po

úrazu nebo zdrarný, kdo by chtěl sledge
hokej zkusit, je vítán,'' říká mi Honza p0

tréninku. Naslouchám mu v předklonu,
protoŽe díky bolauým tříslům se prostě
nemůŽu narovnat. odměnou je mi smích
a pozvánka na další trénink, pÚ zase za

ýden. lto nevím, borci, nevím. Asi bych
Vám to kazil, protoŽe jste fakt dobří.


