Brněnský hokejový rekord hlídali i vojáci. Dobrovolně a s poctami
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Na dočasných tribunách vztyčených v Brně se v mrazu minus sedm stupňů Celsia v neděli tísnilo 18
541 diváků, což byl absolutní rekord českého hokeje. Aby všechno proběhlo hladce, pořadatelé
nenechali nic náhodě. Povolali i armádu.
Se jmenovkou s nápisem „pořadatel“ mezi tribuny napochodovaly čtyři desítky vojáků v uniformách.
Brněnskému klubu Kometa, který zápas pořádal, je „půjčila“ Univerzita obrany. Ta má ve městě svoje
sídlo.
„Univerzitu oslovil majitel hokejové Komety Libor Zábranský a po jednání s rektorem jsme souhlasili.
Celý zápas se konal na počest vojáků, hasičů a policistů,“ popsal mluvčí Univerzity obrany Vladimír
Šidla.
Rozkazem však účast studenti nedostali. Podle mluvčího šli na zápas dobrovolníci ve svém volnu.
Nedošlo tak na oficiální nasazení armády, které je na českém území vzácné.
Když politici například poslali vojáky hlídat v roce 2014 vybuchlý armádní sklad munice ve
Vrběticích, kritizoval to tehdejší náčelník generálního štábu Petr Pavel v rozhovoru pro MF DNES s
tím, že armáda není soukromá ochranka a má jiné povinnosti ( více čtěte zde ).
Akce za Lužánkami přesto získala záštitu současného šéfa generálního štábu Josefa Bečváře.
Konala se totiž po vzoru zámořské NHL na počest vojáků a armádních veteránů. Za potlesku diváků
i provolávání „hoši, děkujem“ se jich část v uniformách s pouštním maskováním prošla při čestném
kolečku po ledě.
Studenti Univerzity obrany se ve stejném počtu zúčastní i pátečního utkání Komety se Spartou Praha.
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V čele zástupu jel devětadvacetiletý Lukáš Hirka, který je upoután na invalidní vozík po těžkých
zraněních. Ta před třemi lety utrpěl při raketovém útoku na základně Shank v Afghánistánu.
„Vítáme tuto akci jako příležitost poděkovat těm, kteří se starají o naši bezpečnost,“ řekl divákům rektorvelitel Univerzity obrany Bohuslav Přikryl, který na Kometu také dorazil. Nad zaplněným
improvizovaným stadionem rovněž přeletěly bojové vrtulníky.
Na rozbruslení hokejisté Komety vyjeli ve speciálních dresech s maskáčovým potiskem. Ty následně
klub vydraží a výtěžek bude věnován Vojenskému fondu solidarity.
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