
PŮLSTOLETÍ MÁLO ZNÁMÉHO SPORTU 
 
 
Také sportovní analfabet zná fotbal, 
basketbal, rychlobruslení nebo atletiku,       
o hokeji ani nemluvě. Ale, co to je 
Powerchair Hockey, ví asi i málokterý velký 
příznivec sportu…  
Jak uvádí web www.powerchairhockey.cz, 
je to florbal na elektrických vozících. Jinak 
také … (1. tajenka) kolektivní sport, který    
je navíc …         (2. tajenka) tím, že           
ho mohou i na vysoké úrovni hrát vozíčkáři 
s nejtěžším tělesným postižením jako 
kvadru- a tetraplegií, vrozenými vývojovými 
vadami  nebo svalovou dystrofií, a to i ženy. 
Sport je to v podstatě mladý: vznikl totiž až 
v sedmdesátých letech v … (3. tajenka). 
U nás se objevil v roce 2002 jako 
volnočasová aktivita studentů Obchodní 
akademie pro tělesně postižené v Janských 
Lázních. V současnosti se mu aktivně 
věnují zhruba čtyři desítky hráčů. Od roku 
2008 dokonce existuje Česká Powerchair 
Hockey liga se čtyřmi týmy – Jaguars Praha 
BLACK, Jaguars Praha WHITE, New Cavaliers Praha a Indians Plzeň, punc mezinárodnosti jí 
dává pátý účastník, tým BlueSky Butterflies Bratislava. 
Ve světě je tento sport na elektrických vozících rozšířen ve 22 zemích. Kromě evropských              
a „rodiště“ ledního hokeje Kanady jsou to i exotické jako například Austrálie, Indie nebo Maroko. 
Podle pravidel musí každý tým mít dva typy hráčů. Ten se speciální (tzv. T-stick) hokejkou ji má 
připevněnou k přední části vozíku a ovládá ji jen jeho pohybem. Tzv. hráč H-stick používá 
klasickou florbalovou hůl – drží ji v ruce, případně ji k ní má vhodným způsobem přidělanou.  
Vše důležité přináší uvedený web, v angličtině potom http://powerchairhockey.org. 
 
Vodorovně: A. Ovanutí; chemický prvek. – B. Délka dámských oděvů nad kolena; horská louka. – 
C. Jev; Jihoevropan. – D. Němec; oděv; janinský paša. – E. Bývalý československý fotbalista; 
stará jednotka hmotnosti; Kainův bratr. – F. Zkratka obchodní akademie; nepoužívati pluh; 
solmizační slabika. – G. Český herec; značka kancelářských potřeb; citoslovce vybídnutí. –          
H. Oděv indických žen; jamajský hudební styl; audienční sál v íránsko-sásánovské architektuře. – 
I. SPZ Přerova; představení klášterů; zkratka nemocničního oddělení. – J. Východoafrický bůh 
nemoci; ženské jméno; okresní výbor. – K. 1. tajenka. 
 
Svisle: 1. Buddhistická posvátná slabika; lest; dopravní linka. – 2. Popínavá rostlina; mezinárodní 
kód letiště Lakeland; operní píseň. – 3. Saharská antilopa; břemena (latinsky); iniciály autora 
Rusalky. – 4. 3. tajenka; tropičtí savci. – 5. Seskupení; vzdálenost vysázených rostlin v řádku. –   
6. Druh papouška; řádný. – 7. Uhlovodík; sídlo ve Španělsku. – 8. 2. tajenka; anglicky „inkoust“. – 
9. Ženské jméno; italský fotbalista; spojka. – 10. Směnečný ručitel; Evropan (zastarale); rostlina 
rodu Arum. – 11. Předložka; symbol skautingu; ne staří.  
 
Pomůcka: Atea, Biava, íván, Kloz, Oi. (mk)  
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