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Luže 6. 5. 2010
Další stříbro do sbírky a poslední ostrý start před MS v boccie.
Handicapovaní sportovci ladí formu před světovým šampionátem.
V pondělí 3. 5. 2010 se vrátila česká minivýprava z mezinárodního turnaje v boccie,
který proběhl v anglickém Wiganu. Český pár kategorie BC4 ve složení Radek Procházka a
Leoš Lacina (oba z TJ Léčebna Košumberk) se umístil na druhém místě. Boccia je
paralympijská úprava petanque pro těžce postižené vozíčkáře.
V kvalitně obsazené soutěži se Češi utkali s pěti dalšími páry. Los jim do prvního
zápasu určil velmi těžkého soupeře – domácí reprezentační výběr Velké Británie, který je
úřadujícím mistrem Evropy v soutěži párů. „Dostali jsme 6:0. První zápas po dlouhé cestě.
Únava, byli jsme k tomu nerozehraní a chvíli trvalo, než jsme si zvykli na povrch,“ uvedl
Radek Procházka, kapitán českého páru a mistr Evropy 2009 v jednotlivcích a držitel bronzu
z Paralympiády v Pekingu 2008 (soutěž páru).
V následujících zápasech porazili favorizované Portugalce (1. místo ve světovém
žebříčku) a Slovensko (8. místo ve světovém žebříčku). S lokálními výběry Anglie a Walesu
si už poradili hladce, přesto k výhře něco chybělo. „Vítězství nám uniklo jen o pár bodů,“
sdělil Leoš Lacina. „Všichni medailisté měli po jedné prohře, ale horší skóre nás zařadilo až
za Brity. S Radkem jsme již v únoru startovali na turnaji v Holandsku a i tam jsme skončili
druzí,“ pokračoval Lacina.
„Celý tento rok je ve znamení přípravy na Mistrovství světa, které se uskuteční
v červnu v Lisabonu,“ doplnil Jaroslav Hantl, manažer TJ Léčebna Košumberk. „Výsledek a
získané body na šampionátu rozhodujícím způsobem ovlivní možnost znovu reprezentovat na
Paralympiádě 2012 v Londýně, kde bude startovat pouze 8 nejlepších párů světa,“ zakončil
Hantl.
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Fotografie – Marek Černý a archiv TJ Léčebna Košumberk.
bo001 Radek Procházka z Kladna a a Leoš Lacina z Kutné Hory startují v dresu TJ Léčebna
Košumberk. Druhé místo z anglického Wiganu byla již druhá letošní konfrontace s evropskou
špičkou. V únoru uhráli na turnaji družstev v Holandsku díky podpoře svých rodných měst
taktéž stříbrnou medaili. Oba tyto turnaje byly přesto pouze přípravou pro nadcházející
mistrovství světa, které proběhne v červnu v Lisabonu.
bo002 Boccia – obdoba francouzského petanque pro těžce hendikepované vozíčkáře. Cílem
je zahrát co nejvíce míčů své barvy k bílému míči. Český reprezentační pár kategorie BC4
(modré dresy) - uprostřed Radek Procházka z Kladna hrající za TJ Léčebna Košumberk.
bo003 Radek Procházka, 24 letý Kladeňák, který se dostal na vozík poté, co ho srazil před
šestnácti roky opilý řidič. Při následné rehabilitaci v léčebně v Luži začal sportovat a v
současnosti je nejúspěšnějším českým boccistou. V roce 2009 se stal prvním mistrem Evropy
v boccie z České republiky a na paralympiádě 2008 v Pekingu získal bronzovou medaili
v soutěži párů.

Boccia je obdoba francouzské hry petanque. Hraje se v tělocvičně. Hrají ji jednotlivci i
družstva, vždy dva (dvě) proti sobě. Ke hře je potřeba 6 červených, 6 modrých a jeden bílý
míček, tzv. „jack“. Cílem hry je umístit míčky své barvy co nejblíže bílému míčku.
Pokud je po odehrání zápasu stav nerozhodný, hraje se doplňková směna - tie-break.
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, dokáží 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).
Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk je občanské sdružení, jehož členská
základna má přes sedm set 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,
šachu a závěsném kuželníku.
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