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Marek Drahonský
reprezentant ČR
klasifikační třída BC3
sportovní spoluhráč: Zdeněk Vydržel
Česká federace Spastic Handicap
domácí TJ/SK: SK Kociánka Brno
paralympijský sport boccia

Reg.: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spis. zn: L1175

Osobní příběh:
Marek se narodil dne 8. prosince 1993 jako zdravé dítě, tedy alespoň se takto jevil do dvou let,
než se začalo projevovat poprvé jeho postižení. Nezvedl sám hlavu, nedokázal sám lézt po čtyřech
a nedokázal dělat úkony, co běžné zdravé batole. Identifikace postižení od lékařů zněla nemoc
svalové atrofie. SMA II. Werdnig – Hoffmann.
Marek žil do svých 17 let s rodiči v Blansku, kde chodil na běžnou základní školu. Od druhého
stupně musel nastoupit na speciální školu do Brna na Kociánku, neboť škola v Blansku nebyla
bezbariérová. V čerstvých 18 – ti letech se Marek kompletně osamostatnil, našel si podnájem a
úspěšně dokončil obchodní akademii s maturitou na SŠ F. D. Roosevelta v Brně.
Marek chtěl ve svém životě začít provozovat nějaký sport, a tak hledal takový, který by mu jeho
postižení dovolilo. Jednoho dne objevil paralympijský sport BOCCIA, který je určen pro osoby
s těmi nejtěžšími stupni zdravotního postižení. Do tohoto sportu se zamiloval a pak už to šlo „ráz
na ráz“. Trénovat začal v brněnském sportovním klubu SK Kociánka, v sezóně 2016 – 2017 se stal
mistrem ČR, pro rok 2018 byl zařazen do skupiny sledovaných hráčů SH a už byl jen krůček
k tomu, aby se stal reprezentantem ČR, což se během roku 2018 i stalo. Nyní je z Marka člen
reprezentačního týmu ČR.
Sportovní kariéra:
Paralympijskému sportu boccia se Marek věnuje 10 let a na základě stabilních herních výsledků
v národních turnajích ČFSH se Marek stal pro rok 2018 reprezentantem ČR. Jako reprezentant se
účastnil v roce 2018 Evropského poháru, na kterém vybojoval se svými kolegy Marcelou
Čermákovou a Adamem Peškou bronzovou medaili v herní divizi páry BC3.
Dosažené úspěchy:
Mistr ČR pro rok 2015/16
Evropský otevřený pohár 2018 – bronzová medaile v divizi páry BC3
Životní motto:
„Moment vítězství je příliš krátký na to, abychom žili pouze pro něj“.

Sponzoři a podporovatelé:

