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Domov pod hradem Žampach je sociálním zařízením Pardubického kraje – domovem pro osoby se zdravotním postižením.  
Domov poskytuje a zprostředkovává služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob 
života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, 
pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí. 
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Titul: Tolik vytoužený úspěch Tomáše Rybičky 
 
Úvod: Tomáš Rybička reprezentuje Domov pod hradem Žampach na turnajích na úrovni I. a 

II. národní ligy ve sportovní disciplíně Boccia. Je registrovaným sportovcem klubu 
TJ Léčebna Košumberk, avšak trénuje pod vedením Jana Novotného - asistenta a 
spoluhráče na Žampachu. 

 
Obsah: O víkendu 2.- 4. dubna se konal turnaj 2. ligy v Boccie v Krupce u Teplic, na kterém 

doslova zářil Tomáš Rybička. V sobotu odehrál 3 zápasy, kde sice v prvním prohrál, ale o 
to více se snažil v dalších a díky dvou výhrám se probojoval do nedělního semifinále.  
V neděli v prvním zápase vyhrál, tím se dostal do finále, kde narazil na silného soupeře. 
Po dlouhé a napínavé bitvě těsně prohrál 3:5 a tím se umístil na krásném 2. místě. 
"Moc mu gratuluji a přeji hodně štěstí v dalších zápasech", říká spokojený trenér a 
spoluhráč Tomáše Jan Novotný. 
"Boccia je sport určený i pro nejvíce tělesně postižené sportovce. Sportovci v jedné z 
divizí, ve které je také zařazen Tomáš Rybička, používají ke hře spoluhráče – partnera a 
vyžadují hrací pomůcku "rampu, rouru " , pomocí které umísťují míčky do hracího pole. 
Bocciu tak hrají i těžce postižení hráči, kteří jsou zcela upoutáni na invalidní vozík. Je to 
hra podobná hře "Petanque" pouze s rozdílem míčků. Při hře je nutné přemýšlet, vymýšlet 
taktiku.", upřesňuje Jan Novotný. Tomáš přitom komunikuje pouze pomocí očí a míček si 
nemůže přidržet rukou. 
Tomáš Rybička se od roku 2003 umísťuje na předních místech na národních turnajích  I. a 
II. ligy.  V roce 2003 byl vyhlášen sportovcem roku v TJ Léčebně Košumberk. V roce 2004 
byl jmenován do širšího kádru reprezentace České republiky - SPASTIC HANDICAP 
Česká federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti. 
 

 
Odkazy: http://www.uspza.cz/index_sub.php?id=10731 

 
Přílohy: Fotografie - archiv domova. 
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Více informací naleznete na našich www stránkách: www.uspza.cz 
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