Boganův pohár
2008

V termínu 23. května aţ 25. května 2008 se v zařízení Speciálního domova mládeţe Chotěšice
uskutečnil I. ročník republikového turnaje lidí s mentálním postíţením v paintballu s názvem Boganův pohár 2008. Proč
Boganův? Odpověď má několik rozměrů. Turnaj je pojmenován na památku pana ředitele Mgr. Bohumila Šmída, který
byl na kaţdém rehabilitačním pobytu přejmenován na Bogana. Akce se zúčastnilo šest týmů. Kaţdý tým se skládal ze
tří střelců a jednoho trenéra (v případě letošního poháru výhradně trenérek bez trenýrek).
SDM Chotěšice – dva týmy

Eva a Monika

Domov Ráček Rakovník, o. p. s. – dva týmy

Martina a Petra

Handicap centrum Srdce, o. p. s. – jeden tým

Petra

sloţený tým Nymbursko – jeden tým

Markéta

Po pátečním příjezdu a ubytování všech účastníků následoval slavnostní nástup za zvuku národní
hymny a vztyčení vlajky. Hráči si poprvé vyzkoušeli střelbu na pevný i na pohyblivý cíl ve hře nazvané „střel si svou
vedoucí“. Zároveň probíhalo školení všech závodníků v bezpečné obsluze výstroje a výzbroje. Protoţe u toho všem
pořádně vyhládlo, bylo připraveno občerstvení na grilu. Přes páteční nepřízeň počasí jsme se v sobotu probudily do
krásného dne. Protoţe pohár je první akcí podobného druhu v republice a moţná i na světě, nebylo moţné dopředu
odhadnout reakce samotných střelců z řad lidí s mentálním postiţením. Turnaj se odehrával na polovině fotbalového
hřiště. Tento prostor byl pro bezpečnost diváků obehnán průhlednou sítí. V prostoru hřiště bylo rozmístěno devatenáct
nafukovacích překáţek a uprostřed vlajka. Závodníci včetně trenérů se rozmístili na protilehlé straně hřiště. Úkolem
hráčů je získat vlajku a nenechat se u toho střelit gelovou kuličkou vystřelenou nepřítelem. Na regulérnost celého klání
bylo na akci pozváno a zároveň garanci převzalo občanské sdruţení Military Game pod vedením předsedy a zároveň
hlavního rozhodčího pana Jana Cihláře. Zazněl první pokyn ke startu a hráči se za mohutného povzbuzování diváků a
svých trenérů vrhali ve vlnách útoků k získání vlajky. Kaţdý zápas trval zhruba tři minuty a do konce dopoledne bylo
jasné, ţe se o Boganův pohár poperou týmy v bratrovraţedném boji kamarádů z Ráčku a Chotěšic. Štěstí se ve
finálové bitvě přiklonilo na stranu Chotěšických a první Boganův pohár tedy zůstal doma.
Po tak náročném turnaji musel zákonitě přijít i hlad. Pro všechny vyhladovělé bylo záţitkem ochutnat
výborný guláš vařený v pravé polní kuchyni na kolech, kterou nám přivezli ukázat a předvést kamarádi z Military Game
– MG. Guláš musí slehnout a proto bylo odevšad slyšet po obědě vášnivé debaty hráčů například o: strategii, útoku,
nejlepším krytí, rychlosti běţců a kdo má hezčí trenérku. Odpoledne si kaţdý uţ mohl vybrat doplňkovou disciplínu,
která byla jeho srdci nejbliţší. Doplňkové disciplíny si vzali pod patronát kamarádi ze Sluţby kriminální policie a
vyšetřování Nymburk pod vedením pana Ing. por. Jiřího Svěceného. Připravil si se svým štábem střelbu ze
vzduchových zbraní, lukostřelbu a turnaj v pláţovém volejbalu. Kdo ještě neměl dost modřin z paintballu, si zkoušel
celé odpoledne na hřišti zápasy proti profesionálům z MG. Zajímavé stanoviště si připravila i jedna z trenérek Markéta,
která v zatemněném vojenském stanu předváděla pomůcky pro nevidomé zapůjčené z jejího pracoviště – Tyflocentra
Rakovník. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen zakončilo nezapomenutelný víkend. Kaţdý si
odvezl mimo perfektních záţitků i drobnosti, tričko, medaili, pohár za účast a nějakou tu modřinu. Třešničkou na dortu
pak bylo večerní grilování selátka.

Turnaj byl podpořen sponzory ve formě hmotných darů i ve formě sluţeb. Generálním partnerem bylo
občanské sdruţení Military Game. Tímto bychom chtěli poděkovat klukům a jejich hezčím polovičkám z MG za
půjčení vybavení, soudcování turnaje, gulášek z polnice, postavení vojenského stanu a projíţďky v opravdové
vojenské sanitce. Díky Honzo, Leoši, Jirko, Dano, Venco, Pavle, Markéto a Michale. Zejména velký dík patří
panu Ladislavu Náglovi (Hogi), který pouze pro tuto akci zakoupil a poprvé vyzkoušel nafukovací paintballové
hřiště právě u nás v Chotěšicích. Jen pro zajímavost hodnota zapůjčeného materiálu od pana Nágla přesáhla
100.000,- Kč. Tím, kdo se postaral o pitný reţim všech zúčastněných byl náš dlouholetý sponzor a kamarád pan
Jiří Novák se svým synem Jirkou Novákem z firmy Ţidovická stavební, s.r.o. a kamarády Jitkou, Míšou a
Honzou. Parta ze Ţidovic obstarala pivo jako křen, šťávu jako med, dobroty na grilu a jednoho neohroţeného
čárového rozhodčího. Do péče o pitný reţim se zapojili i tradiční sponzor Joţin Jirásek, majitel firmy Jirásek
potraviny, s. r. o. se svým bratrem Norbertem. Všichni účastníci ochutnávali pravé bio mošty z jeho produkce.
Večer se však přeměnil z profesionálního podnikatele v kapelníka a se svou kapelou ve sloţení dvou kytar,
tamburíny, dřívek a plechovky s hřebíky bavil všechny bojovníky. Své znalosti a dovednosti nám na víkend
propůjčil Toxi tým Policie ČR Nymburk. Uspořádali pro děti doplňkové disciplíny, pořizovali záznamy foto i video,
se sadou ALTEST průběţně kontrolovali zdravotní stav závodníků a přiloţili ruku k dílu při stavbě hřiště. Tímto
bychom chtěli poděkovat Jirkovi, Irence a Honzovi. Díky patří i neorganizovaným dobrovolníkům Daně, Petrovi,
Janě, Patrikovi, Martinovi ,Katce, Lucce, Michalovi, Bogasovi a Jířovi s kytarou .
Akce se celkem zúčastnilo padesát devět lidí. 25 hráčů, nespočet organizátorů, 4 rodiče, 3 mimina a
jeden pes. Snědlo se 47 kilogramů masa. Vypilo 175 litrů tekutin. Vystřílelo 7800 kuliček. Celému tomuto cirkusu
velel prezident turnaje pan Mgr. por. Marek Šmíd. Jeho proslovy a zanícené vysvětlování jakéhokoli tématu bylo
vţdy pro účastníky turnaje příjemným osvěţením. Díky Marku za energii a ideové vedení. Nezapomeň, ţe od
konce turnaje se začíná blíţit druhý ročník.
•

Tisková zpráva: zapsal a uţil si to s Vámi Michal Šmíd

