
Sledgehokej 
Zlínský klub má nové 

fanoušky 

Úspěch našich žáků 

 
7. 9. - 9. 9. 2017 se konal v PSG Aréně Zlín 7. ročník mezinárodního turnaje   

6 klubů - Itálie, Švédsko, Rusko, Slovensko, Rakousko a Česká republika, 

zastoupená hokejovým klubem SHK LAPP Zlín.  

 

Sestava SHK LAPP Zlín: Matoušek (Molek) – Doležal, Hábl Z., Julina, Zapletal, Hábl D.,   

            Joppa, Krupička, Ligda, Palát, Stodůlka, Šafránek.  

Sestava FIFH Malmö: Nillson U. (Neuman) – Bakke, Eklund, Hagabo, Ingvasson, Lundgran,  

                            Nilsson H. – Hamre, Flomén, Lindström, Rakos, Strandmark, Svensson.                                 

Více na : www.sledgehokejzlin.cz 

http://www.sledgehokejzlin.cz/


V rámci našeho mezinárodního projektu  Erasmus+ , který máme se zeměmi 

Německo, Itálie, Slovensko a Švédsko, jsme v loňském roce navázali 

spolupráci s handicapovanými zlínskými sportovci. V dubnu 2017, kdy byli    

u nás ve škole učitelé ze zahraničních škol, přijali pozvání k nám do školy 

zástupci sledgehokejistů Zlín, manažer pan Kudláč, trenér hokejistů pan 

Sedláček, jeden z hráčů a pan překladatel. Žáci získali nové povědomí o 

sledgehokeji, seznámili se s historií a současnými úspěchy klubu.   

  



Proto letošní ročník Laap Cupu Zlín byl pro nás výzvou k účasti na utkání se 

zeměmi Švédsko, Slovensko a Itálie. Nebylo v našich možnostech se zúčastnit 

všech utkání, tak jsme si nakonec vybrali páteční zápas. 

 

V pátek 8. září se konal ve Zlíně zápas  sledgehokejového  klubu SHK LAPP 

Zlín s týmem  FIFH Malmö ze Švédska. 

Na zápas se velmi  zodpovědně  připravili  žáci  5. - 9. ročníku. Vyrobili si 

spoustu transparentů, mávátek, vybavili se trumpetami a od 9.30 hod. 

v přímém televizním přenosu na ČT 4  byli nejlépe  fandícím  publikem,         

za což byli odměněni manažerem panem Jakubem Kudláčem klubovým 

dresem bývalého útočníka Tomáše Flídra a mohli si udělat s některými hráči 

společnou fotografii.  

Dostali i pozvání na sobotní ligová utkání. Přes veškeré mohutné 

povzbuzování prohráli naši 0 : 2 a nakonec v celém třídenním turnaji šesti 

týmů skončili zlínští sledgehokejisté na bramborovém 4. místě. Vítězem se stal 

ruský klub. 

 

Je zřetelné, že náš projekt Erasmus je propojen s mnoha dalšími možnostmi, které 

obohacují nejen projekt samotný, ale především přirozenou cestou se dostává 

dětem nových možností poznání, rozvoje myšlení a obohacení rozhledu. 

Takové zkušenosti jsou k nezaplacení.  
  



                                                      

                       Mgr. Miroslava Balajková 


