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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 
  
 Národní turnaj v přehazované v Dřevěnici u Jičína již po devatenácté 
 
 Do Dřevěnice u Jičína se o minulém víkendu sjeli sportovci se zdravotním postižením 

z celé republiky. Konal se zde již devatenáctý ročník národním turnaji v přehazované. 
Turnaj  Českého hnutí speciálních olympiád pořádá Domov pod hradem Žampach ve 
spolupráci s TJ Sokol Dřevěnice. Nad touto významnou sportovní událostí opět 
převzali společnou osobní záštitu hejtmané Pardubického a Královéhradeckého kraje a 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.  
 

 Letošního turnaje se zúčastnilo 20 sportovních klubů z celé České  republiky, tedy téměř 200  
             sportovců. Na osmi hřištích bylo během víkendu sehráno celkem 51 zápasů v přehazované. 

Pro sportovce byl připraven doprovodný program, který letos zahrnoval například i účast členů 
klubu vojenské historie. Nechyběla  ani tradiční diskotéka  na hřišti zakončená ohňostrojem.  
V devatenáctém 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 Domov na zámku 
Bystré a ve skupině B pak SK Nováci Albrechtice. Sportovní klub Radost z Domova pod 
hradem Žampach v této kategorii obhájil loňské druhé místo. 
V příštím roce se uskuteční jubilejní dvacátý ročník této národní akce Českého hnutí 
speciálních olympiád. Žampašští pořadatelé společně s TJ Sokol Dřevěnice již přemýšlejí jaké 
novinky pro sportovce pro tuto významnou událost v mnohaleté historii turnaje připravit. 
„Pro jubilejní ročník chceme pro sportovce  připravit skutečně bohatý a atraktivní 
mimosportovní program a rozšířit odměny pro účastníky turnaje. Rádi bychom také vydali 
společně s činovníky TJ Sokol Dřevěnice tiskové materiály za použití archivu této akce. Jsme 
rádi, že turnaj v přehazované pro zdravotně postižené sportovce si získává stále větší 
společenskou podporu a stal se také nedílnou součástí sportovního dění volejbalové 
Dřevěnice“, dodává Luděk Grätz ředitel pořádajícího Domova pod hradem Žampach. 
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. 
 
  

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


