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Unikátní projekt plavání tělesně postižených •••• 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu •••• Plave se ve 
střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice ••••  Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i na dalších 

osmi místech v ČR •••• 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo plavat díky metodické řadě Kovář-Nevrkla vytvořené zakladateli 
programu •••• Na čtyřech paralympiádách, pěti mistrovstvích světa a pěti mistrovstvích Evropy získali plavci vzešlí z programu  

KONTAKTU bB 79 medailí •••• Tři zlaté medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším úspěchem českého sportovce na 
Letních paralympijských hrách 

Tisková zpráva, 26. července 2012 – Hvězdy a Komety t řetí týden Na K řemelce 
 

• Přes 1000 plavců s handicapem se za 20 let naučilo plavat dle metodické řady Kovář-Nevrkla  
• 54 dětí se zdravotním postižením plavalo, cvičilo a rehabilitovalo 
• 24 asistentů a plaveckých instruktorů se učilo, jak naučit plavat osoby s postižením  
• Rychlostní trénink a technická cvičení byla hlavním motivem dvoufázového plaveckého tréninku  
• XX. Strakonice Cup – plavecké závody prověří kvalitu týdenního intenzivního tréninku 
 

Třetího týdne dvacátého ro čníku Plaveckého léta s KONTAKTEM bB se ú častní 54 d ětí ze čtyř středisek 
KONTAKTU bB: Prahy, Brna, Karlových Varů a Českých Budějovic. Plavecký trénink je zaměřen na rozvoj 
rychlosti. Prostřednictvím technických cvičení metodické řady zakladatelů sdružení Martina Kováře a Jana 
Nevrkly se plavci vylepšují provedení plaveckých způsobů. 

Plavci jsou rozděleni dle plavecké úrovně do dvou skupin - Komety a Hvězdy. Kromě plaveckého 
dvoufázového tréninku absolvují plavci rozcvičky, rehabilitační cvičení, výklad plaveckých pravidel, exkurse do 
historie sdružení, vesmírné tvoření, hudební produkci a to vše v rámci oslav dvacátého výročí Plaveckého 
léta. Třítýdenní pobyt zakončí tradiční rybářské závody nesoucí název Memoriál Fandy Charváta v Dobešicích 
u Písku. Kromě měření nachytaných ryb je to poslední společenská akce před odjezdem plavců do svých 
středisek, kde se budou v průběhu podzimu připravovat na poslední závod roku, kterým budou plavecké 
závody XXI. Strahov Cup v Praze. 

Třetího týdne se účastní také Milada Kunová, která ještě ani  jednou Plavecké léto nevynechala. Milada je 
držitelkou první vozíčkářské medaile z Mistrovství světa z Nového Zélandu 1998 a finišmanka zlaté ženské 
štafety ze Mistrovství Evropy ve Stockholmu 2001. Při plaveckých začátcích před dvaceti lety odmítala ponořit 
hlavu do vody, aby si nepoškodila účes. Kromě plavání chodila hrát i basketbal na vozíku, který ji moc nebavil, 
ale zato ji bavil basketbalista, vozíčkář, později i plavecký paralympijský reprezentant Václav Kuna. Bavil ji 
natolik, že se vydali na společnou cestu, usadili se v Miladině rodném Husinci a věnují se především dcerám 
Lence a Veronice.  

„Těším se opět na zítřejší závody Strakonice Cup, kde plavci zúročí týdenní trénink a je radost vidět kvalitně 
provedené záběry v závodním tempu“, komentuje Jan Nevrkla, trenér, spoluautor metodické řady a zakladatel 
KONTAKTU bB. 

K 54 plavců s různými typy postižení je v třetím týdnu Plaveckého léta 24 asistentů a plaveckých instruktorů, 
kteří se kromě osobní asistence školí jak naučit plavat osoby s různými typy postižení. 

Přijeďte nám zítra fandit na závody Strakonice Cup III – 9. 00 – 11. 00 hod , známé po celém světě, zvláště 
pak na Strakonicku. Najdete nás v plaveckém areálu Na Křemelce .  

 
Nad XX. Plaveckým létem 2012  převzali záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a starosta Města 
Strakonice Ing. Pavel Vondrys. 
 
Atmosféru Plaveckého léta můžete shlédnout v galerii:  
http://www.facebook.com/pages/KONTAKT-bB/413436545147 
 
27. července 2012 – pátek – 9:00 - 11:00 hod plavecké zá vody Strakonice Cup III 
28. července 2012 – sobota – rybá řské závody – memoriál Fandy Charváta, Dobešice u Pí sku    
 
Radka Ku čírková , místopředsedkyně KONTAKTU bB, T: 602 179 011, E: kucirkova@kontaktbb.cz   
 


