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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Luže 13. 11. 2017 

  

Medaile byla na dosah!!! 

Sportovec z TJ Léčebna Košumberk čtvrtý na Mistrovství Evropy. 

 

Luže / Póvoa de Varzim (PRT) 

Nominovat se na Mistrovství Evropy (Póvoa de Varzim, Portugalsko, 25. 10. - 02. 11. 2017) ve své 
první reprezentační sezóně je úspěch sám o sobě. Ale handicapovaný sportovec Adam Peška chtěl 
na svém prvním šampionátu v boccie dokázat, že TJ Léčebna Košumberk je „zřejmě slušnej oddíl“! 
S drobným zaváháním prošel základní skupinou (dvě výhry, jedna prohra), v eliminaci vyřazoval 
jednoho favorita za druhým, ale v semifinále prohrál s novou hvězdou z Polska a budoucím 
vicemistrem Damianem Iskrzyckim. V zápase o bronz se pokusil neúspěšně zaskočit dvojnásobného 
paralympijského vítěze a světovou dvojku Grigoria Polychronidise z Řecka.  

„Přestože to necinklo, je to veliký úspěch,“ uvedl Jaroslav Hantl, hlavní trenér TJ Léčebna Košumberk. 
„Adam Peška je v nejužším reprezentačním výběru necelý rok a zraje turnaj za turnajem,“ pokračuje 
Hantl. Na turnaji Evropského poháru Regional Open Poznaň (červenec 2017) se Peška umístil na  
2. místě. Na Světovém poháru World Open Sevilla (srpen 2017) nepostoupil ze skupiny a skončil 
devatenáctý.  

TJ Léčebna Košumberk odchovala ve svých tréninkových centrech v Luži, Pardubicích a Hradci za 
dobu své existence řadu výborných sportovců. Největších úspěchů dosahují právě ti s nejtěžším 
pohybovým handicapem, kteří se věnují boccie. Radek Procházka v roce 2008 přivezl 
z paralympijských her v Pekingu bronz a spolu s klubovým kolegou Leošem Lacinou tuto laťku ještě 
posunul na stříbrnou příčku v Londýně 2012. Boccia je halová hra pro těžce pohybově postižené 
osoby a nejvíce připomíná petanque s koženými míčky. 

„Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nás na naší cestě podporují. Nejsme nejrychlejší ani nejsilnější, 
ale naši sportovci se možná o to urputněji snaží překonávat každodenní překážky, sebe sama a 
příležitostně i nějaké soupeře. Chtěli bychom poděkovat společnostem MEDESA s.r.o.  
a INTER META Ostrava s.r.o. za to, že vidí v naší práci a snažení význam a inspiraci,“  
zakončil Jaroslav Hantl.  

 

Boccisty z TJ Léčebna Košumberk podporuje prostřednictvím grantu Pardubický kraj a město Luže. 
Dále společnosti Iveco Czech Republic, a. s., Brück AM spol. s r.o., Exekutorský úřad Šumperk,  
Gipsmont spol. s r.o. Chrudim, MEDESA s.r.o., INTER META Ostrava s.r.o., KIEKERT-CZ, s.r.o.  
Prostřednictvím Burzy filantropie dále Gama Pardubice s.r.o. a advokátní kancelář PADĚRA,  
RADA & PARTNEŘI s.r.o. Poděkování patří též Základní škole a Praktické škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. a 
Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé, které poskytují tréninkové zázemí pro přípravu 
sportovců s handicapem. 
 

(jh) 

#BocciaTJLK  #TJLK  #EuroPovoa #BISFed2017 #AdamJeHvezda #BurzaFilantropie 

 

Boccia má podobná pravidla jako francouzský pétanque. Hraje se v hale na rovném povrchu na 
vyznačeném kurtu (6 m na šířku a 10 m na délku), kde je cílem hry přiblížit se svými míčky co nejblíže 
k hlavnímu bílému míčku, který se vhazuje do pole jako první a říká se mu jack (u pétanque je 
označován jako prasátko nebo „košonek“).  

Každý hráč (v soutěži družstev pár či tým) má po šesti míčcích – jedna strana červené a protivník 
modré. Cílem je umístit co nejvíce svých míčů k jackovi. Může se využít i vyražení soupeřových míčů, 
či přisunutí jacka ke svým. Hraje se na 4 sety (v soutěži týmů na 6 setů) a body za umístěné míče se 
sčítají do koncového výsledku. Při nerozhodném stavu po poslední řádné směně se hraje doplňková 
směna (tiebreak). 
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Boccia je speciálně vytvořený sport pro vozíčkáře s nejtěžším postižením. Soutěžící jsou rozdělení do 
čtyř kategorií podle závažnosti svého handicapu. Boccie se mohou věnovat dokonce i hráči, kteří 
nedokáží míček uchopit či odhodit. Ti mají k dispozici zdravého asistenta a pomůcku – rampičku, po 
které pouštějí míčky do hřiště. Asistentovi dávají pokyny, jak ji nastavit a namířit. 

 

Zdravotní kategorie:  

BC1 – hráči, kteří jsou schopni aktivního odhodu. Mají k dispozici asistenta, který jim pomáhá při 
nastavení vozíku do požadovaného směru a podává míčky.  

BC2 – obdobně postižení hráči jako u kat. BC1 s lepší kontrolou trupu a svalovou hybností, dokážou 
se ohnout pro míček a sami zvládají ovládání vozíku. Hrají bez asistenta.  

BC3 – nejvíce postižení hráči. Nedokážou míček uchopit a odhodit. Užívají ke hře rouru, rampu nebo 
jinou pomůcku po které pouštějí míčky do hřiště.  Během hry mají k dispozici spoluhráče, který jim 
rampu nebo rouru nastaví do požadované polohy (směr, výška, natočení,…). Spoluhráč se během 
setu nesmí podívat do hřiště, je plně odkázán na pokyny hráče.  

BC4 – nespasticky postižení hráči. Převážně kvadruplegici (těžce tělesně postižení vozíčkáři, většinou 
po úraze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto:                      archiv TJ Léčebna Košumberk z.s.  
a Česká federace Spastic Handicap, z.s. 

V kategorii BC3 používají hráči, kteří nemohou kvůli svému 
handicapu míčky házet, speciální pomůcku nazývanou rampička. 
Tu asistent nastavuje do požadovaného směru pouze na základě 
pokynů od hráče. Následně po ní hráč vypustí míček do hřiště. 
Adam Peška (vpravo) před uvedením míče do hry. 

Cílem hry je umístit co nejvíce míčků své 
barvy k cílovému bílému míči, kterému se 
říká jack. 

Adam Peška (20 let, Rohovládova Bělá) závodí za TJ Léčebna 
Košumberk a připravuje se v tréninkové skupině Svítání 
Pardubice.  
Mistrovství Evropy  Póvoa 2017 byl jeho první start na 
zahraničním šampionátu. Největšího úspěchu zatím dosáhl na 
turnaji EP Regional Open Poznaň, kde se umístil na druhém 
místě. 
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DĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM A SPONZORŮM! 

Partne ři TJ:  
Pardubický kraj, Město Luže, Město Chrudim, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Základní 
škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Sportovní unie Chrudimska, KONEP - Koalice nevládek 
Pardubicka, FitKoloběh 
 
Sponzo ři TJ:  
Exekutorský úřad Šumperk, Iveco Czech Republic a.s., Brück AM spol. s r.o., MEDESA s.r.o.,  
INTER META Ostrava s.r.o., Gipsmont spol. s r.o. Chrudim, KIEKERT-CZ, s.r.o., Pražská 
plynárenská, a.s., Gama Pardubice s.r.o., advokátní kancelář PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o., 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., VS Chrudim, a.s. 
. 

 

 
 

  
 

 
 

  

   

 

Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk je občanské sdružení, jehož členská základna má přes 

700 členů a je tvořena handicapovanými sportovci, trenéry, doprovody a příznivci TJ. Sídlí v Hamzově 

odborné léčebně v Luži a kromě pravidelných tréninků s pacienty léčebny se stará o talentované 

jedince, se kterými se účastní závodů a turnajů po celé republice i ve světě. Největší úspěchy mají její 

členové v atletice, cyklistice, boccie, lukostřelbě, šachu a závěsném kuželníku. 
 

Kontakt: Jaroslav Hantl, DiS. 
TJ Léčebna Košumberk z.s. 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel: 469 648 117 
e-mail: manazerTJLK@seznam.cz 
mobil: 724 084 140 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

MĚSTO LUŽE 
 


