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TISKOVÁ ZPRÁVA 
  
 Národní turnaj v přehazované v Dřevěnici u Jičína již po osmnácté 
 
 V Dřevěnici u Jičína se o tomto víkendu sjeli sportovci se zdravotním postižením z celé 

republiky, aby změřili své sily na Národním turnaji v přehazované. Turnaj  Českého 
hnutí speciálních olympiád tradičně pořádá Domov pod hradem Žampach ve 
spolupráci s TJ Sokol Dřevěnice. Nad touto významnou sportovní událostí převzali 
společnou osobní záštitu hejtmané Pardubického a Královéhradeckého kraje a 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.  

 
 Letošního turnaje se zúčastnilo 22 sportovních klubů z celé České  republiky, tedy téměř    

200 sportovců. Na osmi hřištích bylo během víkendu sehráno celkem 57 zápasů ve  dvou 
kategoriích. 
Sportem nabitý program byl obohacen programem doprovodným, kde nechyběla  ani 
diskotéka  na hřišti zakončená tradičním ohňostrojem.  
Součástí letošního turnaje byly  opět testy individuálních dovednosti. Odborné testování 
sportovců prováděla skupina zahraničních studentů Univerzity Palackého  Olomouc pod 
vedením své profesorky Hany Válkové, která je současně prezidentkou speciálně 
olympijského hnutí v ČR. Pro 11 studentů z  Itálie, Portugalska, Španělska a Velké Británie to 
byla současně zajímavá zkušenost a studentská praxe. Výsledky testů poslouží pořadatelům 
pro objektivnější rozřazování zdravotně postižených sportovců do výkonnostních skupin, tak 
jak to vyžadují speciálně olympijská pravidla a dále také pro zaměření tréninku ve sportovních 
klubech. 
V osmnáctém ročníku národního turnaje v přehazované zvítězil v kategorii smíšené sportovní 
klub Lvíčata Dolní Lánov. Ve speciální kategorii tzv. unified, kde hrají společně zdravotně 
postižení sportovci v týmu s partnery, zvítězil ve skupině A SK Nováci Albrechtice a ve 
skupině B  pak SK Domov na zámku Bystré. Sportovní klub Radost z Domova pod hradem 
Žampach si letos v umístění polepšil a obsadil v této kategorii druhé místo. 
Pořadatelé z Domova pod hradem Žampach si opět vysloužili pochvalu za přípravu a průběh 
turnaje, která zazněla na závěrečném ceremonielu z úst prezidentky hnutí Hany Válkové: “Za 
prezidium musím udělit velkou pochvalu žampašským pořadatelům, kteří akci opět perfektně 
připravili, a to v každém detailu.“  Ke zdárnému průběhu turnaje přispělo také slunečné 
počasí, které v Dřevěnici o víkendu konečně panovalo.  
Domov pod hradem Žampach se aktivně podílí na  činnosti speciálně olympijského hnutí od 
jeho založení v roce 1990. Dnes hnutí zahrnuje cca 2500 sportovců s mentálním postižením 
ve 130 sportovních klubech v ČR.“, doplňuje informaci Luděk Grätz ředitel Domova pod 
hradem Žampach. 
  

 Více o této akci na www pořadatele: http://www.uspza.cz/index.php?id=10863 

                                                                       PaedDr. Luděk Grätz,  
                                                                        ředitel domova                 
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