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Firemní sportovci podpořili sport vozíčkářů 

/Praha 9. listopadu 2014/ 

Už jedenáctý ročník tradiční florbalové Benefice firem se uskutečnil v sobotu 8. listopadu v Praze 

Vysočanech. 

Cílem Benefičního turnaje byla nejen finanční podpora činnosti Sportovního klubu vozíčkářů 

Praha, ale i přiblížení sportu hendikepovaných veřejnosti. Oba tyto cíle se letošnímu ročníku 

turnaje podařilo splnit ve vrchovaté míře. 

Každý firemní tým odehrál 5 florbalových zápasů na nohou a jeden na vozíku proti florbalovému 

ComAp týmu SKV Praha. Kromě toho si mohli účastníci i návštěvníci akce v rámci bohatého 

doprovodného programu vyzkoušet stolní tenis s vozíčkáři, potápění v akváriu, orientační běh, 

jízdu na kole pro vozíčkáře (handbike), seznámili se s tancem na vozíku i mnoha speciálními 

pomůckami pro sport hendikepovaných a vyzkoušeli běžné úkony na civilním i sportovním vozíku. 

Toho využívaly především děti, pro které byla připravena zábava ve formě malování a tvoření ve 

výtvarných dílničkách a skákací hrad. 

Celým dnem provázel ultramaratonský běžec René Kujan. Ten má na svém kontě několik 

světových rekordů, kterými podpořil vozíčkáře a v roce 2014 pro Sportovní klub vozíčkářů pracuje 

v rámci projektu Rok jinak Nadace Vodafone. 

Benefičního turnaje se aktivně zúčastnil i patron Sportovního klubu vozíčkářů Praha herec a dabér 

Martin Stránský, který zhodnotil turnaj takto: „Akce je výborně zorganizovaná. Jsem rád, že je tu 

možnost nejen si zahrát florbal, ale také se seznámit s dalšími sporty na vozíku. V příštích letech 

bych rád dorazil i se svou rodinou.“ 

Předseda Sportovního klubu vozíčkářů Praha Bohuslav Hůlka řekl: „Benefiční florbalový turnaj 

dává našemu klubu příležitost uspořádat pro naše partnery (ale nejen pro ně) akci, při které se 

seznámí se širokou škálou naší sportovní činnosti a zároveň si užijí týmové zápolení v jednom 

z nejpopulárnějších sportů současnosti – ve florbalu.“ 

Záštitu nad akcí převzal starosta městské části Praha 9 ing. Jan Jarolím. Patronem benefice byl 

kapitán české florbalové reprezentace Milan Fridrich. 
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Výsledky turnaje: 

1. Seznam.cz, a.s. 

2. OKsystem, s.r.o. 

3. Era 

4. Europ Assistance, a.s. 

5. Tým médií 

6. MEC Czech 

7. SKV asistenti 

8. AVAST Software a.s 

9. ČSOB, a.s. 

10. Česká podnikatelská pojišťovna, 

a.s. 

11. ComAp, a.s. 

12. TEVA Pharmaceuticals CR, a.s. 

Poděkování: MČ Praha 9 a Devátá rozvojová, a.s. za podporu turnaje, Areně Sparta za poskytnutí 

zázemí, AV Media za poskytnutí techniky pro videoprojekci na profesionální úrovni, Pivovarům 

Lobkowicz za dodání nealkoholického piva a dalších nápojů pro účastníky, Danone za dodání 

jogurtových nápojů pro účastníky, Spinflo za zapůjčení florbalek, Felix Clinicum za zdravotnický 

dozor, RWE Transgas a ABB za množství dobrovolníků, Wild Cheerleaders za zkrášlení turnaje, 

Praze 14 kulturní za skákací hrad, Kulturnímu a mateřskému centru Knoflík za zajištění zázemí 

dětského programu. 

Poznámka pro editory: 

Sportovní klub vozíčkářů Praha byl založen před 23 lety. Za tuto dobu umožnil sportovní vyžití 

mnoha lidem na vozíku, kteří měli možnost navštěvovat sportovní kurzy, získat přístup ke 

sportovním potřebám a kompenzačním pomůckám nebo reprezentovat klub na závodech od 

lokálních až po vrcholové. 

V současnosti patří do nabídky Sportovního klubu vozíčkářů Praha orientační závody, florbal, 

lyžování, potápění, stolní tenis, tanec a outdoorové aktivity (cyklistika, rafting, wakeboarding 

apod.). Svým rozsahem, nabídkou sportů a orientací jak na nováčky, tak na reprezentanty, je SKV 

Praha unikátní. Klub působí po celé republice. Florbalový oddíl SKV Praha ComAp Team má 14 

aktivních účastníků české vozíčkářské florbalové ligy, včetně čtyř reprezentantů. Každoroční 

benefiční florbalový turnaj firem se už stal tradicí, kterou SKV Praha po jedenácté nabídl 

partnerům z komerční sféry. Jde o jedinečný sportovní zážitek a společnou akci s kolegy a přáteli. 

Seznámení s hendikepovanými sportovci a jejich sporty tento zážitek ještě umocní. 

Kontakt: 

Jana Kosťová, koordinátor akce, kostova@skvpraha.org T 773 565 755 

Bohuslav Hůlka, předseda SKV Praha, predseda@skvpraha.org, T 777 669 700 

Web turnaje: http://benefice.skvpraha.org  
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