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Radka KuČírková

KONTAKT bB
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Hvězdy a kornety
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\* Letos uplynulo jiŽ dvacet let od první pobytové akce ve Strakonicích, kdy se počet účastníků dal ještě jednoduše spočí-

& tat na prstech zakladatelů KONTAKTU bB Jana Nevrkly a Martina Kováře. Dnes je ale situace jiná.
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kové pokoje, dvaatřicetilůŽkový pokoj, čtyři unimo buňky, saunu

Psal se rok1993, kdyŽ Jitka Kadlecová objevila strakonický areál, a stany' kterých rok od roku přibývá. Palermo jsme vyuŽívalitaké
kam se po úspěšném plaveckém kurzu v prosinci 1992 a v květ- kestravování,alekdyŽponěkolikaletechzačalopraskatvešvech
nu 1 993 sjelo dvanáct nadšenců na vozíku. Plavali dvakrát denně, a ani rozdělení na dvě skupiny nepomohlo, začali jsme se stravovat

továni byli všichni v ubytovně Palermo. Po několika letech jsme se

přesunuli přímo na bazén, kde jsme postupně obsazovali osmilůŽ-
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v závodníjídelně Fezko, kde jsme spokojeni jak s kvalitou jídla, tak
s kapacitou.
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Z jednoho týdne pro malou skupinu nadšenců vyrostly týdny tři pro
více neŽ stovku plavců Plavecké akademie bez bariér. Z původních
Účastníků prvního strakonického léta jsou dnes zaslouŽilí plavci
ověnčení medailemi ze světových šampionátů, vystudovaní inŽenýři
či magistři docházející do zaměstnání, matky a otcové rodin, kteří
více než o sekundách a metrech hovoří o všedních i svátečních zážit-
cích z Úplně normálnÍho Života.

Letošní ročník probíhal od 8. do 28' července a během tří týdnů
Plaveckého lét'a 2012 se bazénem ,,proplavalo" téměř 200 plavců,
dobrovoln íků, asistentů, instruktorů a za městna nců. Takové m noŽstvÍ
uŽ na prstech jen tak nespoČítáte. V bazénu jsme v rámci plaváníob-
sadili všech osm drah

Jako ve všech předchozích ročnících i letos se plavci intenzivně
věnovali dvoufázovému plaveckému tréninku postavenému na
základě unikátní metodické řady KoNEV vytvořené zakladateli Marti-
nem Kovářem a Janem Nevrklou.Triádu pobytů odstartovali dospělí
účastníci, během prostředního týdne zaplnili areál mládeŽn íci a závěr
patřil nejmladším dětem'

KaŽdý turnus byl tradičně v pátek zakončen plaveckou zkouškou _
závody XX. Strakonice Cup, které jsou známy na celém světě, zvláště
pak na Strakonicku. Na závodech jsme s radostí sledovali posun
všech plavců dosažený pilným tréninkem minulých dnů. Plavci si vy-
lepšili nejen osobní rekordy, ale hlavně kvalitu prováděných záběrů'

,,Plavecké léto bylo intenzivním záŽitkem nejen pro plavce, ale také
pro jejich instruktory, kteří zastáVají i roli osobních asistentů. Někteří
plavci překonají poprvé bazén zcela bez pomoci a jiní naplavou za
jeden trénink 3 aŽ 5 kilometrů. Všichni však překonávají sami sebe
a vidět plavecký bazén v plném tréninku je intenzivní záŽiteki' hod-
notí akci předseda a zakladatel KoNTAKTU bB Jan Nevrkla.

Ve Strakonicích také pilně trénovala Kateřina Lišková, které Čes_
ký paralympijský výbor znemožnil Účast na Paralympijských hrách
v Pekingu 2008, na Mistrovství světa 2012 a mnoha dalších meziná-
rodních závodech. Ani letos nebyl postoj Českého paralympijského
výboru k plavcům vstřícný a v důsledku nejasné situace jak z hledis-
ka nominacÍ, tak Z hlediska financí rezignovali Kateřina Lišková a Voj-
těch Franěk na účast na Paralympijských hrách v Londýně i přesto, Že

měli splněné kvalifi kační standardy Mezinárodního paralympijského
výboru.

''Je obdivuhodné, Že Kateřina ani po tolika letech příkoří ze strany
Českého paralympijského výboru neztratila chuť a stále trénuje. Pla-
vecké závody Strakonice Cup však pro ni budou moŽná jediné závo-
dy v roce 2012i'komentuje situaci Jan Nevrkla, trenér a spoluautor
metodické řady KoNEV.

P|avecké léto se neslo kromě jiného i v duchu oslav dvacátého
ročníku a vzpomínek na to, jaké to kdysi před |ety bylo. Třetího týdne
se zúčastnila také Milada Kunová, která dosud ani jednou Plavecké
léto nevynechala. Milada je držitelkou první vozíčkářské medaile
z Mistrovství světa na Novém Zélandu vroce 'l 998 a finišmanka zlaté
Ženské polohové štafety z Mistrovství Evropy ve Stockholmu 2001.
Při plaveckých začátcích před dvaceti lety odmítala ponořit hlavu do
vody, aby si nepoškodila účes. Kromě plaváníchodila hrát i basketbal
na vozíku, který ji moc nebavil, ale zato ji bavil basketbalista, vozíčkáí
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.

Druhý turnus zpestřil sňatek dvou dobrovolníků, kteří doslova
vyplavali na spoleČnou cestu Životem před zahájením druhého
kola plaveckých závodů Strakonice Cup oddáni starostou města



Strakonice lng. Pavlem Vondrysem. Do tréninku se zapojili i strakoničtí
poúrazoví nováčci Jan Herman a Míra Kašpar' kteří pod vedením zkuše-
ných instruktorů odplavali prví plavecká tempa a dokonce se statečně
postavili i na start plaveckých závodů Strakonice Cup. Po prázdninách

budou mít moŽnost zapojit se do celoroční plavecké výuky ve Středis-

ku České Budějovice.
Tradičním zakončením Plaveckého léta byly XX. Rybářské závody

Memoriál Fandy Charváta, pojmenované od roku 2007 po jednom

z plavců a rybářŮ KONTAKTU bB, který již není mezi námi. Závody se

konaly v areá|u Školního statku Střednízemědělské školy v Dobešicích

u Písku a největší počet rybocentimetrů v letošním roce ulovil Martin
Kovář, čtyřnásobný paralympijský vítěz v plavání, ale také mistr světa

v lovu udicí z roku 2002, který má před sebou závěrečnou přípravu na

Paralympijské hry, kde bude startovat jako cyklista na handbiku, kole
upraveném pro vozíčkáře'

Nad Plaveckým létem převzali záštitu hejtman Jihočeského kraje

Mgr. Jiří Zimola a starosta Města Strakonice lng. Pavel Vondrys, který
společně s vedením Města Strakon|ce prokazuje naší akci po léta pří-

zeň. Ke dvacátému ročnÍku jsme doplavali téŽ díky vstřícnosti STARZ

Strakonice s jeho ředitelem Pavlem Duškem a vedoucím plaveckého

stadionu Martinem Waltrem.

TRocHA STATIsTIKY NEUŠKoDí
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Tři stovky plavců s tělesným postiŽením jsou kaŽdoročně zapojeny
do programu.
Plave se ve střediscích Praha, Brno, KarlovyVary a České Budějovice.
Díky školicímu programu KONTAKTU bB plavou tělesně postiŽení
i na dalších osmi místech v ČR'
Přes 1000 plavců s tělesným postiŽením se naučilo plavat'
Tři zlaté medaíle Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky nej-

větším úspěchem českého sportovce na Letních paralympijských
hrách.

Na čtyřech paralympiádách, pěti mistrovstvích světa a pěti mis-

trovstvích Evropy získali plavci vzešlíz programu KONTAKTU bB 79

medailí, a kdyby Český paralympijský výbor nevyloučil Český svaz

tělesně postižených sportovců, jehoŽ členy jsou plavci KONTAKTU

bB, bylo by jiŽ dnes medailípřes sto.

PÁR DoJMŮ zE soUsTŘEDĚNí

oČekávání nováčka ve Strakonicích: ,,Čekají nás nové sportovní
zážiÍky a moŽná nějaký rekordy, dopředu vám za to stokrát díkyl
Díky za to, že tu spoleČně můŽeme být a nepřízni počasí i nálady se

postavit. Díky za všechno]'
Přání Účastníků:,,LouČíme se s dojmy dětských let, které byly výbor-
né. No a co dodat nazávěr? Snad jen aťjsou Strakonice tak super
a parádní, stejně jako byly před lety!"

+

Více informací a fotografiÍ dokumentující atmosféru XX. Plaveckého
léta naleznete na webových stránkách www.kontaktbb.cz.

Plavce můŽete podpořit prostřednictvím DMS odeslané na číslo
87 777 ve tvaru DMS KONTAKT. Chcete-li plaváníbez bariér podporovat

zasláním jedné DMS zprávy měsíčně, zvolte tvar DMS RoK KONTAKT.

Plavce můŽete také podpořit prostřednictvím daru či sponzoringu.
Foto: Vít Franta

Kontakt:
Kontakt bB, Radka KuČírková

E-mail: kucirkova@kontaktbb.cz . Mobil: 602 179 011


