TISKOVÁ ZPRÁVA
Po šestnácté v Dřevěnici u Jičína
Dvacet tři sportovních klubů se zdravotně postiženými sportovci z celé České
republiky bojovalo o tomto víkendu o medaile na XVI. ročníku Národního turnaje
Českého hnutí speciálních olympiád v přehazované. Společnou osobní záštitu nad
akcí převzali hejtmané Pardubického a Královéhradeckého kraje. Turnaje uspořádal
Domov pod hradem Žampach.
Třídenního sportovního klání se zúčastnilo téměř 200 sportovců, kteří sehráli ve třech
kategoriích celkem 53 zápasů. Pro všechny byl připraven doprovodný kulturní program,
jako například hry a soutěže, diskotéka, noční ohňostroj. Představili se také dřevěničtí
hasiči s historickou stříkačku z roku 1888. „Velký zájem při zahájení turnaje vzbudilo
hromadné vypuštění stovek balónků a seskok skupiny parašutistů.“ doplňuje informaci o
mimosportovním programu za pořadatele Luděk Grätz
„Do Dřevěnic jezdíme nepřetržitě od roku 1994 a na turnaj se připravujeme celoročně.
Letos jsme získali v ženách první místo a vůbec celý víkend byl pro nás příjemným
zážitkem. Chválíme pořadatele ze Žampachu za jejich práci, kterou věnují přípravě a
průběhu turnaje“, pochvaluje akci Hana Svobodová za sportovní klubu ze Skřivan.
Došlé přihlášky z 23 klubů byly pro pořadatele dobrou zprávou. Turnaj v přehazované je
jednou z nejvýznamnějších národních akcí v kalendáři Českého hnutí speciálních
olympiád.
„Domov pod hradem Žampach se aktivně podílí na činnosti tohoto hnutí od jeho založení
v roce 1990. Dnes hnutí zahrnuje cca 2500 sportovců s mentálním postižením ve 127
sportovních klubech v ČR “, doplňuje Jaromír Fabián, který zastupuje domov v prezidiu
této organizace.
Turnaj v Dřevěnici se tradičně těší velkému zájmu veřejnosti a i v letošním roce se jí
dostalo významné společenské podpory v podobě společné osobní záštity hejtmanů
Pardubického a Královéhradeckého kraje.
V šestnáctém ročníku národního turnaje v přehazované zvítězil v kategorii mužů sportovní
klub Světáci Tloskov, v kategorii ženy pak Slavoj Skřivany. Ve speciální kategorii tzv.
unified, kde hrají společně zdravotně postižení sportovci v týmu s partnery, zvítězil ve
skupině A sportovní klub Nováci Město Albrechtice a ve skupině B pak Domov na zámku
Bystré. Sportovní klub Domova pod hradem Žampach obsadil druhé místo v kategorii
unified.
Odkazy:

Více o této akci na www pořadatele: http://www.uspza.cz/index.php?id=3310
Více o této akci na www ČHSO: http://www.specialolympics.cz/index.htm

PaedDr. Luděk Grätz
ředitel domova
__________________________
Vybrané fotografie z archivu Domova pod hradem Žampach Vám můžeme poskytnout pro publikaci ve
vyšší kvalitě rozlišení.
Více informací naleznete na našich www stránkách: www.uspza.cz

_______________________________________
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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