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I. Úvodní 
slovo
Vážení příznivci vod, 
která dokáže nésti,
procházíme složitou dobou a některé společenské jevy 
nesou znaky předzvěsti možného ohrožení základních 
demokratických principů a základů právního státu. Výroční 
zpráva je o KONTAKTU bB a ten je jako malý ostrůvek 
součástí společnosti, v kterou věříme – společnosti občanské, 
nikoliv autoritativní a diktátorské. V úvodním slovu si dovolím 
popsat příběh muže, který bude velmi pravděpodobně v brzké 
době svatořečen a s nímž mě pojí osobní pouto, ačkoliv jsem 
se s ním nikdy nesetkal - byl totiž spolužákem mého tatínka 
na prvorepublikovém klasickém gymnáziu, když se ještě 
vyučovala latina, řečtina, němčina a francouzština jako běžné 
povinné předměty. Chlapci maturovali v roce 1939 ve stínu 
Mnichova a následné okupace. Jejich dopisy z té doby jsou více 
než dojemné, silné a plné básní.

 Poslyšte tedy příběh o Janu Bulovi, krásném člověku a knězi, 
popraveném ve věku 32 let komunistickým režimem v roce 
1952. Je to příběh o hodnotách, které naše bytí přesahují 
a jejichž projekce by se měla zobrazovat i v našem počínání 
uvnitř KONTAKTNÍHO společenství. Z něj by se pak měla šířit 
dál jak jen to je možné. Je to příběh připomínající nám všem, 
jakým způsobem jedná zlovolný totalitní režim, abychom mohli 
důsledněji hájit svobodu, právo a demokracii všude tam, kde 
je po malých krůčcích omezována a neviditelně jsou nám 
oktrojovány diktátorské prvky s odkazem na to, že je lépe to 
jednoznačně stanovit, když se nelze demokraticky dohodnout. 

Jan Bula byl kněz, který stál pevně ve víře. Do gymnázia 
v Moravských Budějovicích chodil nejen s mým tatínkem, ale 
i s Ladislavem Malým, později zřejmě agentem StB předstírajícím 
odboj proti režimu. Klasické gymnázium Malý nedokončil. 
V roce 1950 požádal Malý mladého třicetiletého kněze, jakožto 
bývalý spolužák, o úkryt. Jan Bula nedokázal odepřít službu 
bližnímu a poskytnul mu úkryt a jídlo na faře v Rokytnici nad 
Rokytnou. Malý mu totiž pověděl, že se podařilo osvobodit 
komunistickým režimem internovaného arcibiskupa Josefa 
Berana, který se skrývá u důvěryhodných lidí, Malý připravuje 
jeho útěk za hranice a arcibiskup Beran chce, aby jej před 
přechodem hranic vyzpovídal důvěryhodný kněz. Když Malý 
dlouho zprostředkování zpovědi arcibiskupa Berana oddaloval, 
začalo být Janu Bulovi jasné, že nejde ani o službu bližnímu ani 
o pomoc hlavě české církve, ale o cílenou provokaci. Mladý 
kněz se poradil se zkušeným starším kolegou a bývalého 

spolužáka vykázal a požádal jej, aby ustal v činnosti, kterou 
ohrožuje spoustu jiných lidí. Následovala Malým organizovaná 
přestřelka v Heralticích a po ní zatčení Jana Buly jako 
spolupracovníka této ozbrojené akce. V době zatčení Jana 
Buly proběhnul případ „Babice“ - zastřelení komunistických 
funkcionářů v moravské obci, které zorganizoval právě Malý 
s dalšími třemi společníky – a Jan Bula – v té době již zatčený 
- byl dodatečně zařazen jako aktér tohoto případu. O jeho 
popravení bylo rozhodnuto předem. Následovalo nařčení Jana 
Buly z vlastizrady, spojení s babickým případem a po dvou 
letech mučení byl Jan ve 32 letech, v roce 1952, popraven. 
Měl být zlomen, měl být předveden jako exemplární případ 
zkaženosti církve a jejích představitelů, neboť na jižní Moravě 
a na Vysočině se nedařilo uskutečňovat kolektivizaci. Malý byl 
podle všeho agentem StB (jeho údajná spolupráce s americkou 
zpravodajskou službou CIC není nijak dokumentována, kromě 
zpronevěry peněz, které na činnost od CIC dostal v Rakousku 
a s nimiž se vrátil zpět do Československa) a do celé záležitosti 
Jana Bulu vtáhnul. Mladý kněz jej během brutálních výslechů 
nikdy neudal, aby neohrozil další lidi, které Malý do své činnosti 
namotal. Noc před popravou napsal svým příbuzným: „Člověk 
Boha nikdy dost nemiluje a to je to jediné, čeho musí v životě 
opravdu litovat. Pán Bůh vyměřil mi krátký život. Ale věřím, že 
nebyl nadarmo. Těší mne dnes, že jsem mu sloužil a že jsem 
Jeho služebníkem zůstal až do konce. Odcházím s ním smířen.“ 
Těžce fyzicky týraný člověk není zlomen, nemá v sobě zášť vůči 
trýznitelům a myslí pouze na zdokonalení své lásky k Bohu. 
V ranních hodinách 20. května 1952 byl Jan Bula na dvoře 
jihlavské věznice popraven oběšením. Jeho tělo bylo spáleno 
a urna s popelem uložena na neznámém místě, zřejmě však 
na Ústředním hřbitově v Brně. Jsem si jist, že proces beatifikace 
Jana Buly bude završen svatořečením.

Jan Bula byl veden především láskou vyšší, z níž jsou teprve 
hodnoty nižší, jako demokracie, svoboda a právo, odvozovány. 
Proto byl schopen odolat fyzickému násilí a utrpení, aniž by 
zlu, byť jen náznakem, podlehl a odsouhlasil svým trýznitelům 
cokoliv, co by mohli použít na další zatýkání nebo na potvrzení 
jeho spojení s vykonstruovaným procesem. 

Pojďme se pokoušet svými chabými silami hledět též dál než 
jen k vlastním osobním zájmům a dívejme se pozorně kolem 
sebe, zda se nestáváme součástí davu, který nakonec ochotně 
přijme jakýkoliv režim, hlavně když nás zbaví starostí, které nám 
přináší možnost svobodných rozhodnutí. Mějme na paměti, jak 
daleko je totalita schopná zajít, a rozvíjejme naše KONTAKTNÍ 
společenství, jehož obraz je sevřeně vetknutý do této výroční 
zprávy.

Příjemnou zábavu!

Předseda Jan v průběhu Léta Páně 
2013
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z cílené, individualizované terapie pohybem ve vodě vycházejí, 
navazují na ni a vhodně ji doplňují.

Odstraňovat bariéry mezi zdravotně postiženou 
a nepostiženou populací příkladem aktivního životního stylu, 
k němuž je nezbytná intenzivní součinnost lidí s postižením 
i bez něj.

Motivovat účastníky programu sdružení k nezávislému 
a aktivnímu pojetí života působícímu stimulačně na lidi v jejich 
blízkosti.

Napomáhat k dosažení vysokého stupně soběstačnosti 
účastníků programu a minimalizovat asistenci při zapojení 
do společenského života na nezbytnou míru.

Realizovat program primárně pro děti a mládež s tělesným 
postižením, a pokud to kapacita umožňuje, tak jej otvírat pro 
všechny věkové kategorie a pro všechny typy zdravotního 
postižení - smyslem je, aby vyrůstající mladá generace lidí 
s postižením snáze našla cestu aktivního životního stylu 
a v dospělosti již nepotřebovala příliš institucionální podpory 
při zapojení do společenského života.

Nabídnout různé typy programu postavené na společném 
základě aktivní terapie pohybem ve vodě Aqua(E)Motion 
Therapy - hlavní činnost je rozdělena do tří oblastí se 
specifickou charakteristikou: I. CIT – Celoroční intenzivní 
terapie, II. TIP – Týdenní intenzivní pobyty, III. ZIP – Zkoušky 
individuální připravenosti 

Umožnit odpovídající zapojení do programu lidem s rozdílnou 
aspirací, očekáváním a postižením - plavci jsou v oblasti 
CIT rozděleni do tří úrovní: I. kompenzačně-rehabilitační, II. 
kondičně-rehabilitační, III. sportovně-rehabilitační, a podle 
zařazení do skupiny se tak mohou účastnit různou frekvencí 
a intenzitou celoročního plavání.

Realizovat oblast činnosti CIT jako sociálně aktivizační 
službu - proces je řízen podle metodiky „KONEV - metodická 
řady plavání tělesně postižených“ autorů čtyřnásobného 
paralympijského vítěze Martina Kováře a jeho trenéra 
Jana Nevrkly, zakladatelů koncepční výuky plavání tělesně 
postižených v ČR.

Vést odborně a kvalitně výuku, zdokonalovací plavání 
i sportovní trénink tak, aby směřovaly ke zvládnutí 
samostatného pohybu po hladině a přeneseně napomáhaly 
k samostatnému pohybu i v běžném životě.

Působit na celkový rozvoj osobnosti – Aqua(E)Motion Therapy 
vede k podpoře sebevědomí, odvahy pustit se do nových věcí, 
schopnosti samostatně se rozhodovat; rehabilitační aspekty 
obsažené v programu aktivní terapie pohybem ve vodě 
působí na zvětšení kloubního rozsahu, vitální kapacity plic, 

II. Vize, 
Poslání, 
Cíle, 
Historie
II. 1. Vize 
a hodnoty
Motivovat zdravotně postižené k aktivnímu, plnohodnotnému 
způsobu života a inspirovat osoby bez postižení k trvalé 
spolupráci. Vzájemným ovlivňováním přispívat k vytváření 
hodnotového systému, v němž na prvním místě je obrácení se 
k potřebám druhých a komunikace je založena na pochopení 
a porozumění k odlišnostem od většinových projevů.

II. 2. Poslání 

Hlavním prostředím pro naplňování poslání sdružení je voda. 
Esenciální charakteristikou činnosti je komunikace založená 
na bázi pochopení a porozumění. Nosnou aktivitou je terapie 
pohybem ve vodě pro osoby s tělesným postižením Aqua(E)
Motion Therapy. Koncepční, kontinuální a metodicky vedený 
program plavání tělesně postižených je realizován na všech 
úrovních, od rehabilitační až k vrcholově sportovní, a je 
v tomto pojetí celosvětově unikátní. Metodická řada KONEV 
autorů a zakladatelů sdružení Martina Kováře a Jana Nevrkly 
umožňuje dosáhnout samotného pohybu ve vodě i osobám 
s velmi těžkým postiženým. Všechny oblasti činnosti sdružení 

kontinuita

otevřenost

nezávislost

terapie
adaptace

kreativita

transparentnost
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posílení zbytkového funkčního potenciálu, vyrovnání svalových 
dysbalancí, skolióz, prevenci dekubitů a dalších sekundárních 
komplikací vyplývajících z konkrétního typu postižení 
a diagnózy.

II. 3. Cíle
Sdružení má stanoveno strategické, dlouhodobé a krátkodobé 
cíle. Cíle navazují na poslání organizace. Střediska sdružení 
vytvářejí rámec pro realizaci individuálních cílů adepta výuky 
plavání a kvalitativní posun každého jednotlivce v plavecké 
úrovni dokladuje jeho zapojení do běžného života a vytváří 
předpoklady pro přirozené zapojení do místního společenství 
i v jiných oblastech než pouze v plavání.

Strategický cíl – 
horizont 10 let 
(do roku 2020)
Vytvořit podmínky pro metodicky a odborně vedené plavání 
osob s tělesným postižením ve všech krajích ČR. 

Dlouhodobé cíle 
– horizont 4 let 
(do roku 2015)
Stabilizace programu v kmenových střediscích Praha, Brno, 
Karlovy Vary a České Budějovice v souladu s požadavky 
standardů poskytovatele sociální služby s potenciálním právním 
osamostatněním středisek.

Udržení stávajícího počtu kapacity sociální služby ve čtyřech 
střediscích, tj. v součtu 285 míst.

Dotažení celého programu do podoby „produktu“, který je 
možno zájemcům o realizaci plavání zdravotně postižených 
v jiných místech ČR i v zahraničí poskytnout jako ucelený 
postup s odborným dohledem a garancí sdružení.

Účast čtyř plavců na Letních paralympijských hrách 2016 v Rio 
de Janeiro.

Krátkodobé cíle - 
horizont 1 - 2 roky 
(do roku 2013)
Řízení programu podle standardů kvality sociální služby 
ve stávajících čtyřech střediscích sdružení.

Nabídka systematického školení pro pracovníky a dobrovolníky 
z míst, kde díky školicímu programu KONTAKTU bB 
jsou vytvořeny podmínky pro pravidelné plavání tělesně 
postižených, tj. Jihlava, Děčín, Rehabilitační ústav Kladruby, 
Kutná hora, Zlín, Liberec, Jindřichův Hradec, Janské Lázně 
Vesna, Arpida ČB, Rehabilitační ústav Hrabyně, UPOL 
Olomouc.

Akreditace sdružení na MŠMT jako školicího centra pro 
plavání tělesně postižených.

Stanovení optimálního poměru uživatelů služby v jednotlivých 
úrovních plaveckého programu.

Aktualizace vstupních a kontrolních testů plavecké úrovně 
s pravidelnou realizací vždy v době nástupu do sociální služby 
a s ukončením plaveckého roku v červnu.

Nárůst počtu plavců z pravidelné celoroční výuky zapojených 
do série závodů Českého poháru.

Opětovný vstup na mezinárodní scénu v podobě účasti 
na vrcholných závodech IPC Swimming.

Když to půjde, ne-
nechám to plavat

Můj cíl - půjdu 
proti vodě...?
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II. 4. Historie
1985
Na koleji Kajetánka, v jejím okolí, na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu v Tyršově domě na Malé Straně a v menze FTVS UK 
ve Všehrdově ulici se poměrně často, ale bez valného zájmu 
o sebe, navzájem potkávají Jan Nevrkla a Martin Kovář.

1989
Martin Kovář přestal jezdit na lyžích a jednoho dne přijel do menzy 
na vozíku.

1991
Martin Kovář přesvědčí Jana Nevrklu a začnou spolu chodit 
do bazénu.

1992
Martin Kovář uspořádá první kurz na Strahově a Jan Nevrkla ho 
spolu s Milenou Vavřičkovou (Duškovou) vede.

1993
Počátek spolupráce Jana Nevrkly a Romana „Doudyho“ Vojáčka.

1994
Jan Nevrkla a Milena Vavřičková (Dušková) na ročním pobytu 
v Izraeli učí plavání a moderní gymnastiku tělesně postižené 
v centru Ilan v Kiriat Haim u Haify; Radka Kučírková, Stáňa 
Soukupová (Hrachová) a Roman Vojáček drží plavecké kurzy 
v Čechách v chodu a vedou týdenní pobyty ve Strakonicích 
a na Strahově.

1995
Program Kontakt se rozjíždí zásluhou Zdeňka Škaroupky pod křídly 
brněnské Ligy za práva vozíčkářů. Jan Nevrkla objíždí rehabilitační 
ústavy, kontaktuje čerstvě zlámané muže i ženy, pořádá pro ně 
na Strahově a ve Strakonicích pobyty s výukou plavání, v Praze 
se rozbíhá pravidelný intenzivní trénink. Základ budoucího 
reprezentačního týmu Martin Kovář, Tomáš Scharf s trenérem 
Janem Nevrklou vyjíždí premiérově na ME v Perpignonu za peníze 
lékařského doprovodu Jana Hnízdila. Ten se rozhodl takto podpořit 
nově se rozbíhající program financemi vydělanými lékařským 
působením u profesionálních cyklistických stájí.

1996
Kovář a Coufalová prvními plaveckými reprezentanty ČR 
na paralympiádě. Kateřina Coufalová, trénovaná ve Slavii Danielou 
Kočovskou, první českou plaveckou paralympijskou vítězkou.

1997
Na ME v Badajozu divadelním autobusem Ta Fantastiky – první 
KONTAKTNÍ medaile z velké soutěže přivážejí Kovář, Kunová 
a Tunzer; Coufalová mistryní Evropy.

1998
Přípravný výbor Jan Nevrkla, Michaela Žertová (Grey) 
a Roman Vojáček vytvářejí stanovy, název a registraci sdružení. 
V restauraci U kaskadéra v Praze na Strahově je na první valné 
hromadě založen KONTAKT bB. První plaveckou medaili z MS 
získává na Novém Zélandě Milada Kunová a má bronzovou 
hodnotu. Coufalová získává stříbro a Martin Kovář stráví MS 
v nemocnici.

1999
Roman „Doudy“ Vojáček zakládá středisko v Brně 
a průkopnicky staví program především na plavání dětí 
s vrozeným postižením. Kovář a Hoffmanová mistry Evropy 
v německém Braunschweigu. Titul obhajuje i Coufalová, 
s medailí se přidává Machala a plavecký vzestup dokládá 
medaile mužské štafety.

2000
Dvě zlata ze Sydney a sedm medailí navrch k tomu; Kovář 
a Hoffmanová paralympijskými vítězi, světovými rekordmany, 
a dohromady získají navrch ještě tři bronzy. Dnes již legendární 
štafeta Kovář, Kuna, Povýšil, Scharf dohmatává ve strhujícím 
souboji o dvě desetiny za třetími Brity a o šest vteřin posouvá 
český rekord. Ve fantastickém kraulovém sprintu přidává bronz 
Machala, stejnou medaili vydoluje na dvoustovce polohovce 
skvělým osobním zlepšením Coufalová a stříbro a bronz získají 
plavci z tehdy mladé a nastupující generace – Lišková a Povýšil. 

2001
Michael Johnson, nejlepší světový atlet roku 2000, patronem 
projektu „Sportem do života bez bariér“, odborným garantem 
projektu je Doc. Pavel Kolář a hlavním partnerem Tipsport, 
a.s. Díky projektu zakládáme střediska v Karlových Varech, 
Českých Budějovicích, Janských Lázních a Jindřichově Hradci. 
I bez Kováře, který si dává odpočinkový rok, a bez Coufalové, 
která po paralympiádě v Sydney ohlásí ukončení vrcholového 
plavání, potvrzujeme na ME ve Stockholmu postavení ve světové 
špičce. Hoffmanová čtyřnásobnou mistryní Evropy; další 
tituly přidávají nová členka týmu Běla Hlaváčková, trénovaná 
v Náchodě Romanem Haklem, a ženská polohová štafeta, která 
v sestavě Hoffmanová, Hrozná, Hlaváčková, Kunová dokáže 
porazit štafety plaveckých velmocí z Velké Británie a Německa 
– zlato ve finiši uhájí po mateřské dovolené se navrátivší Milada 
Kunová. 
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2002
KONTAKT bB přichází do Ostravy. Realizujeme program 
pro 500 osob ročně. Na MS v Argentině získává Kovář dva 
tituly, Hlaváčková jeden a mužská kraulová štafeta si doplave 
pro stříbro, což je dodnes největší týmový úspěch českého 
paralympijského sportu.

2003
KONTAKT bB přichází do Kladrub – plavání se stává součástí 
rehabilitačního procesu a ve srovnání se začátky působení 
v polovině 90. let, kdy voda pro para- a kvadruplegika byla 
tabu, se jedná o velký průlom a velké dílo KONTAKU bB. 
Zbyněk Švehla – první Evropan v cíli havajského Ironmana; 
v Brně pořádáme za účasti 28 zemí první „Evropské vlny“ – 
EUROWAVES – jako náhradu nekonaného ME.

2004
Kovář získává tři zlaté paralympijské medaile a překonává tři 
světové rekordy pod Akropolí – dosud nepřekonaný nejlepší 
výsledek českého sportovce na Letních paralympijských hrách. 
Paralympijské tituly přidávají Hlaváčková s Coufalovou, která 
se v roce 2003 k plavání vrátí a trénuje plně v KONTAKTU. 
Bronzem přispěje ve třídě S1 Kadeřávek a potvrdí tak kvalitu 
plaveckého programu orientovaného zejména v počátcích 
na osoby s míšní lézí s vysokým stupněm postižení.

2005
Rozjíždí se plavecký program v Jihlavě pod hlavičkou SK 
Vodomílek. Pořádáme další ročník EUROWAVES. Zbyněk 
Švehla v říjnu již podruhé dokončil havajského Ironmana 
a dlouhý triatlon dojel v celkovém čase 13:38:33, čtvrtý ve své 
kategorii „physically challenged“ a celkově se umístil na 1300. 
místě z celkových 1800 startujících. 

2006
KONTAKT bB realizuje celoroční výuku plavání v 7 střediscích. 
Jednu zlatou, dvě stříbrné a pět bronzových medailí přivezli 
plavci z Mistrovství světa z jihoafrického Durbanu. Tým se i přes 
výraznou generační výměnu udržel v první patnáctce zemí; 
výsadní postavení ve světové špičce potvrdila Hlaváčková, 
na medailovou úroveň se po stagnaci vrátili Lišková 
s Povýšilem, stříbrně se v týmu uvedl Petráček a do světové 
špičky se prosadil Hlavinka.

2007
Sdružení je registrováno jako poskytovatel sociální služby. 
To vyžaduje vyšší nároky na realizaci programu, který se 
koncentruje do pěti středisek se třemi hlavními v Praze, Brně 

a Karlových Varech a dvěma menšími v Českých Budějovicích 
a Ostravě. Realizujeme opět úspěšně EUROWAVES. Někteří 
v minulosti úspěšní plavci a bývalá trenérka, kterým zázemí 
a cestu k elitní světové úrovni umožnil především KONTAKT bB, 
se koncem roku 2007 a začátkem roku 2008 rozhodli zajistit 
si účast na paralympiádě v Číně vstupem do jiné organizace 
a odstřihnutím se od sdružení a osob, které je dosud vedly. 
Naproti tomu plavci Lišková, Franěk, Mach, Andrýsek, Hlavinka, 
kteří měli též splněná kritéria pro účast na paralympiádě, 
zůstali tam, kde se naučili plavat, kde pili své první pivo, prožili 
intenzivní tréninky i večery mezi plavci a trenéry, k nimž mají 
vazbu, i když je to stálo účast na paralympiádě s možností 
dosáhnout individuálního úspěchu.

2008
Do série závodů Českého poháru přibyl Brněnský DRAK. 
Zbyněk Švehla se stal již počtvrté železným v Koně na Havaji. 
Za sebou do cíle přivedl Michala Šišku, který po dlouhé 
poúrazové nečinnosti učinil první sportovní kroky v KONTAKTU 
bB. Mezinárodní plavecké závody EUROWAVES jsme 
poprvé uspořádali v Chomutově a padly na nich čtyři 
světové a jeden evropský rekord. Martinu Kovářovi, hlavnímu 
strůjci založení plaveckého programu, se narodil syn Jan. 
Proběhly Letní paralympijské hry, kterých se zúčastnilo šest 
odchovanců programu KONTAKTU bB, kteří 7 – 9 měsíců před 
paralympiádou přestoupili na základě podmínek stanovených 
Českým paralympijským výborem do jiné organizace. Dva 
nejzkušenější z nich získali na paralympiádě dvě zlaté, jednu 
stříbrnou a čtyři bronzové medaile. KONTAKT bB důstojně 
oslavil desáté výročí od svého založení.

2009
Program KONTAKTU bB jsme s hrdostí začali nazývat Plavecká 
akademie bez bariér. Hlavní činnost se koncentrovala do čtyř 
středisek – Praha, Brno, Karlovy Vary a České Budějovice. 
Do Českých Budějovic nastoupil na plný úvazek dosavadní 
vedoucí Střediska Praha Jan Janoušek a pod jeho vedením se 
středisko začalo slibně rozvíjet. Úspěšně proběhl III. ročník 
Českého poháru a uspořádali jsme opět v Chomutově mítink 
EUROWAVES. Došlo k průlomovému Nálezu Ústavního soudu 
ve věci sporu o členství Českého svazu tělesně postižených 
sportovců (ČSTPS) s Českým paralympijským výborem (ČPV) 
a na základě tohoto Nálezu vynesl Nejvyšší soud koncem 
roku verdikt, že ČSTPS nikdy nepřestal být členem ČPV. Tento 
rozsudek pak potvrdil 13. dubna 2010 Městský soud jako šestá 
soudní instance. Verdikt se týká našich sportovních klubů, které 
jsou členy ČSTPS, a vyplývá z něj, že našim plavcům, kteří 
odolali lákadlům přestupu do jiné organizace, bylo bezdůvodně 
upíráno právo účastnit se vrcholných paralympijských soutěží.
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2010
Soud definitivně potvrdil, že Český svaz tělesně postižených 
sportovců nepřestal nikdy být členem Českého paralympijského 
výboru, který se rozhodnul pokračovat ve zvůli 
a bezprostředně po nabytí právní moci rozsudku vyloučil 
Český svaz tělesně postižených sportovců pro tzv. neplacení 
členských příspěvků. Plavci KONTAKTU bB měli tudíž 
v tomto roce blokovanou účast na vrcholných mezinárodních 
závodech. Český paralympijský výbor (ČPV) odmítnul 
mezinárodně licencovat Kateřinu Liškovou a Vojtěcha Fraňka, 
jehož světový rekord na 50m motýlek zaplavaný v Brně 
nemohl být uznán. Stejně tak bylo ČPV odmítnuto zaštítit námi 
od roku 2003 pořádaný mezinárodní závod EUROWAVES. 
Uspořádali jsme tedy domácí mistrovství republiky a bylo 
úspěšné a pro plavce silně motivující. Organizačně jsme zajistili 
plaveckou část Světových her juniorů IWAS v Olomouci, 
která byla účastnickými zeměmi velmi pozitivně hodnocena. 
Do Bezbariérového bazénu slávy byla uvedena Kateřina 
Lišková, ale po tlaku z Mezinárodního paralympijského výboru 
IPC musel ČPV začít přihlašovat naše plavce na mezinárodní 
závody a otevírá se tak možnost plavat ještě na jedné 
paralympiádě. Kateřině by to přes rozhodnutí o ukončení 
reprezentační dráhy slušelo. Ke své čtvrté paralympiádě 
míří tentokrát na handbiku neochvějně fenomén se jménem 
Martin Kovář. V roce 2010 skončil na 3. – 4. místě v žebříčku 
Evropského poháru a na všech závodech dojíždí pravidelně 
na medailových místech. Páté zlato pro Zakladatele plavání, 
tentokrát na silnici?

2011
Soud v květnu rozhodnul o nezákonnosti vyloučení 
Českého svazu tělesně postižených sportovců z Českého 
paralympijského výboru pro tzv. neplacení členských 
příspěvků. Český paralympijský výbor se proti rozhodnutí 
odvolal. Toto odvolání a nechuť vzít na vědomí právní stav 
věci vedl k ohlášení suspendace Českého paralympijského 
výboru (ČPV) z Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) 
a spolu s Českou republikou bylo zastaveno členství v IPC 
i Bangladéši a Somálsku. Postoj ČPV tedy vedl k mezinárodní 
ostudě, kterou ještě žádná země z Euroatlantického prostoru 
nezakusila. Postoj ČPV nám opět znemožnil pořádat 
mezinárodní mítink EUROWAVES a naši plavci se nemohli 
zúčastnit ME v Berlíně. Tento abnormální stav bude muset 
zcela určitě během roku 2012 skončit a věříme, že po létech 
bojů zahájíme novou éru sportovní práce v nově uspořádaném 
národním paralympijském výboru. KONTAKT bB se bez 
ohledu na tyto politické záležitosti věnoval své hlavní činnosti, 
úspěšně ji realizoval a nad rámec běžného každoročního 
programu organizačně zajistil plaveckou část Evropských 

her handicapované mládeže v Brně. Plavci sportovních klubů 
KONTAKTU bB zde získali v mezinárodní konkurenci i veliký 
počet medailových umístění a potvrdili, že máme plavce schopné 
uspět při boji o nominaci na Letní paralympijské hry 2016 v Rio 
de Janeiru. Martin Kovář uspěl opět v sérii závodů Evropského 
poháru na handbiku a získal i skvělé 5. místo v silničním závodě 
na MS v Dánsku, kde ho doprovázel i Zbyněk Švehla (ve své třídě 
obsadil 17. místo). Martin podle všech indicií směřuje k pátému 
zlatu z paralympijských her v Londýně ve svém aktuálně hlavním 
sportu. Sport byl opět pouze nejmenší, byť jiskřivou špičkou 
ledovce – naše úsilí bylo opět zaměřeno hlavně na sociální 
službu a na vytvoření atmosféry a podmínek, které vedou 
co největší počet lidí k aktivnímu životu, posílení sebevědomí 
a samostatného vykročení do života.

2012
Byl to rok paralympijský a dva naši plavci měli přes všechny 
překážky splněné limity IPC Swimming a Kateřina Lišková 
se mohla ucházet o medaili a Vojta Franěk o finále. Český 
paralympijský výbor nevypsal nominační kritéria a oba plavci 
se v předtuše toho, co by mohlo následovat, totiž vyřazení 
z nominace z důvodu nesplnění interních kritérií ČPV (umístění 
do 8. místa na posledním MS nebo paralympiádě, kam oba 
plavce ČPV odmítnul nominovat) se oba vzdali reprezentace 
na paralympiádě. V době uzávěrky této výroční zprávy již bylo 
jasné, že se oba plavci spolu s Tomášem Hlavinkou a Janou 
Beruškovou kvalifikovali na MS v Montrealu 2013 a „Liška“ 
zaplavala na German Open v Berlíně druhý čas světových 
tabulek. V Londýně na paralympiádě nás reprezentoval Martin 
Kovář, tentokrát na handbiku, a byť závod nedopadnul podle 
jeho představ, 7. a 8. místo bylo důstojnou reprezentací Českého 
svazu tělesně postižených sportovců, KONTAKTU bB a SK 
KONTAKT PRAHA. Na mezinárodní scéně se prosadila též naše 
plavkyně Marie Bártová, a bylo to nikoliv ve vodě, ale na vodě, 
seděla u toho v kajaku a odpádlovala si na premiérovém MS pro 
stříbro. Rychlostní kanoistika je nový paralympijský sport a až 
Marie splní své mateřské povinnosti (v době uzávěrky výročky 
byla v očekávání), jistě se vrhne jako lvice posílená lvíčetem do 
mohutného pádlování s pohledem upřeným k Riu. Náš program 
je ale více o plavání pro všechny než o reprezentaci. KONTAKT 
bB začal velmi silně pociťovat obecný pokles finančních zdrojů 
a v polovině roku jsme se dostali do situace, která vypadala 
obtížně řešitelná. Nakonec se úsporami a získáním dalších 
finančních zdrojů podařilo hrozivý propad odvrátit a skončili jsme 
„pouze“ 96 tis. Kč v mínusu. Úspory byly ovšem učiněny i na úkor 
personálních zdrojů a to nelze dělat donekonečna. V určitou chvíli 
se úspory začnou jevit jako kontraproduktivní a program může 
začít chřadnout. Je jasné, že v roce 2013 bude KONTAKT bB 
muset projít zásadní restrukturalizací. Jednou z možných cest je 
i směrování k řízenému právnímu osamostatnění středisek.
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života do aktivit, které mu připadaly nereálné. Jsme ku pomoci 
při vyřizování záležitostí, které mohou přispět k posílení vazeb 
v rodině - např. opatření speciální tříkolky, návěsu na kolo pro malé 
handicapované dítě nebo handbiku (kola na ruční pohon) umožní 
absolvování společných rodinných cyklovýletů s plnohodnotným 
zapojením člena rodiny s postižením. Naše sociální služba je zkrátka 
ze života a chceme, aby byla poskytována v „nechráněné“ podobě 
a v přirozených kulisách, které život přináší. Pravidelná pohybová 
činnost ve vodě s sebou nese zlepšení fyzické kondice a v rovině 
sociální nabízí možnost navazovat přátelství a vztahy. Běžné aktivity 
mimo zdravotnická zařízení nabízí možnost vyměňovat si zkušenosti 
z oblasti školní, pracovní nebo různé „vychytávky“ důležité pro 
zvládnutí lepší sebeobslužnosti. Vše může pomoci nasměrovat 
k aktivnímu a nezávislému způsobu života. Zásadní je prvek zapojení 
do běžné volnočasové aktivity, který zejména rodičům s dětmi 
s vrozeným postižením může pomoci otevřít nový horizont. Ten 
dosavadní bývá často rámován hlavně operacemi, rehabilitacemi 
a specializovanými zdravotnickými zařízeními. Možnost vozit své dítě 
na plavání, stejně jako třeba jejich sousedi vozí své nepostižené děti 
na tenis, může dát jejich rodinnému životu silný impuls.

III. 1. Výuka plavání 
jako součást 
sociální služby 
aneb CIT – Celoroční individuální 
trénink

Motto: „Na vlně sounáležitosti“
Hlavní náplní volnočasové aktivity nazvané CIT je aktivní terapie 
pohybem ve vodě dle vlastní metody Aqua(E)Motion Therapy, jejíž 
principy jsou definovány v unikátní metodické řadě KONEV nazvané 
dle autorů a zakladatelů programu – čtyřnásobného paralympijského 
vítěze Martina Kováře a jeho trenéra Jana Nevrkly. Plavci jsou  dle 
úrovně plaveckých dovedností rozděleni do tří úrovní: I. kompenzačně 
rehabilitační, II. kondičně rehabilitační, III. sportovně rehabilitační. 
K oblasti CIT patří nedílně školicí program střediskových dobrovolníků, 
instruktorů a spolupráce s odbornými školami, fakultami univerzitního 
typu studia a specializovanými zdravotnickými zařízeními. Díky 
působení KONTAKTU bB se plavání stalo od roku 2003 součástí 
rehabilitačního procesu v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Nabídka 
plavání se díky kontaktním výjezdům dostala i na půdu Hamzovy 
odborné léčebny v Luži Košumberk a zajišťujeme též studijní předmět 
Tělesná výchova a sport zdravotně postižených pro 3. lékařskou 
fakultu UK v Praze.

Díky metodické řadě KONEV autorů Martina Kováře a Jana Nevrkly 
dokážeme naučit plavat i osoby s velmi těžkým tělesným postižením. 

III. 
Hlavní 
činnost
- sociální 
služba v životě 
praktickém
Esencí hlavní činnosti sdružení je jeho sociální rozměr. Projekce 
sociálního rozměru je nosnou konstrukcí všech tří oblastí hlavní 
činnosti, kterými jsou I. Výuka plavání, II. Pobytové akce a III. 
Sport. Duch sounáležitosti a vzájemnosti naplňuje nosný skelet 
sociálního rozměru. Hlavní aktivitou je cílený a metodicky 
řízený pohyb ve vodě, ale nejde „jen o tělocvik“. Zapojení 
každého jedince má sice vést k osvojení schopnosti pohybovat 
se samostatně ve vodě, ale přeneseně je cílem samostatný 
a sebevědomý pohyb v běžném životě. 

Od roku 2007 je KONTAKT bB registrovaným poskytovatelem 
sociální služby. V rámci typového zařazení spadáme 
do sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně 
postižené a jsme povinni – řečeno suchou řečí zákona 
– poskytovat našim uživatelům služby tyto činnosti: 1. 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 2. 
sociální terapii, 3. pomoc při prosazování oprávněných práv 
a zájmů. Rámec pro naplňování těchto činností nám poskytuje 
volnočasová aktivita plavání. Plavání v sobě ideálně spojuje 
všechny prvky, které vedou k naplňování hlavního poslání 
sociální služby. Plavání zajišťujeme v běžných bazénech, kde 
se plavci setkávají s veřejností, vrcholovými sportovci z břehu 
olympijského plavání a se začínajícími plavci z běžných 
plaveckých škol. Dochází k interakci mezi oběma jen zdánlivě 
oddělenými břehy postižených a nepostižených plavců, je 
nutné využít běžné šatny, překonat ostych z těla haleného 
pouze plavkami, je nutné vyvinout energii k zajištění dopravy 
a přesunu na bazén. Samotné plavání umožňuje vznášení 
se a samostatný pohyb bez jakékoliv pomůcky. Zvládnutí 
samostatného pohybu v prostředí, které vypadalo před 
zapojením do našich aktivit jako nedostupné, přináší posílení 
sebevědomí a přirozeně terapeuticky působí na jedince 
tak, že si víc troufá pustit se i v jiných oblastech běžného 
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Do oblasti CIT bylo ve všech střediscích zapojeno celkem 
286 osob se zdravotním postižením, z toho bylo 143 dětí 
a mládeže do 18 let.

Výuka plavání probíhá celoročně ve čtyřech střediscích 
sdružení – v Praze, Brně, Karlových Varech a Českých 
Budějovicích. Díky školicímu programu KONTAKTU bB se 
plavání v určité podobě provozuje i v dalších devíti místech 
ČR v rámci samostatných dále uvedených právních subjektů: 
Jedličkův ústav a školy, SK KONTAKT OSTRAVA, SK Vodomílek 
Jihlava, Rehabilitační ústav Kladruby, Mateřské centrum Děčín, 
Léčebna Vesna Janské Lázně a Obchodní akademie Janské 
Lázně, Plavecký klub Zlín, Kapři Jindřichův Hradec, Cesta 
životem bez bariér v Kutné hoře, DRAK Liberec.

III. 1. 1. 
Středisko Praha
Pracovní tým: 
Vedoucí střediska - Jaroslav Kolář (do nástupu na rodičovskou 
dovolenou 30.9.), Monika Violová (od 1. 10.)

Zástupce vedoucího střediska - Monika Violová (do 30. 9.), 
Jan Nevrkla (od 1. 10.)

Kapacita: 
115 plavců s tělesným případně jiným zdravotním postižením

Kde plaveme: 
Bazén Strahov (provozovatel Dům služeb ČSTV s.r.o.)

Dny plavání v týdnu: pondělí až pátek

Počet hodin/drah za týden: 11 hod/17 drah

Spolupracující škola: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Počet dobrovolníků: 23 

III. 1. 2. 
Středisko Brno
Pracovní tým: 
Vedoucí střediska: Mgr. Jana Nastoupilová (do nástupu 
na mateřskou dovolenou 9.3.), Mgr. Ivana Tesařová 
(od 12. 3. do nástupu na mateřskou dovolenou 7. 9.), Bc. Jan 
Drobný (od 10.9.)

Zástupce vedoucí střediska - Mgr. Ivana Tesařová 
(do 9. 3.), Vojtěch Hanzelka (od 4. 5.) 

Kapacita: 85 plavců

Bazény: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Sportareál 
Družstevní

Dny plavání v týdnu: pondělí až pátek

Počet hodin/drah za týden: 5 hod/20 drah

Spolupracující škola: Fakulta sportovních studií 
Masarykovy Univerzity

Počet dobrovolníků: 39

III. 1. 3. Středisko 
Karlovy Vary
Pracovní tým: 
Mgr. Štěpánka Řehořková, vedoucí střediska

Tomáš Černý, zástupce vedoucí střediska 

Kapacita: 55 plavců

Bazén: Alžbětiny lázně, ZŠ Krušnohorská (do 30. 6. 2012), 
Bazénové centrum KV Arena (od 10. 10. 2012)

Dny plavání v týdnu: pondělí až pátek

Počet hodin/drah za týden: 7 hod/21 drah

Spolupracující škola a centra: Střední odborná škola 
pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary

Počet dobrovolníků: 23

III. 1. 4. Středisko 
České Budějovice
Pracovník: 
Mgr. Jan Janoušek, vedoucí střediska

Kapacita: 30 plavců (34 prošlo během roku)

Bazén: VIVA FITNES (IGY), Městský bazén

Dny plavání v týdnu: úterý až pátek

Počet hodin/drah za týden: 6 hod/ 10 drah

Spolupracující škola: Jihočeská universita, Pedagogická 
fakulta, Katedra výchovy ke zdraví

Počet dobrovolníků: 15, z toho 9 z dobrovolnického 
programu a 6 studentů na praxi
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Dovětek k personálnímu 
obsazení aneb Dámy 
na dovolené
Mgr. Milka Stuchlíková, před nástupem na mateřskou 
dovolenou vedoucí Střediska Praha

Mgr. Michaela Tůmová, před mateřskou dovolenou 
zástupkyně vedoucí Střediska Karlovy Vary

Mgr. Jana Nastoupilová, od 9. 3. 2012 na mateřské, 
do té doby vedoucí Střediska Brno

Mgr. Ivana Tesařová, od 12. 9. 2012 na mateřské, 
do té doby vedoucí Střediska Brno

III. 2. Pobytové 
akce navazující 
na sociální službu 
aneb TIP – Týdenní intenzivní 
pobyty

Motto: „Chci prožít, přežít, zažít!“
Dávno před velkým třeskem a vznikem Kontaktní soustavy byla 
vyřčena Martinem Kovářem tajemná mantra „Strahovský kurz“. 
Psal se rok 1992 a od té doby se začal plavecký program 
rozpínat rychlostí danou konstantou vzešlou z mystického 
setkání účastníků prvního pobytu na Strahově. Týdenní 
pobyty tedy předcházely vzniku Kontaktní soustavy a tvoří 
i dnes její nepostradatelné oběžnice. Každý z dalších dílů, 
které se během let rozpínání uskutečnily, v sobě nesl pečeť 
prvního týdne a projekci vize a poslání vetknutých konstantou 
KONTAKTU bB do vínku. V koncentrovaném časovém úseku 
jednoho týdne lze na týdenním pobytu zažít esenci všeho 
podstatného od velkého třesku až do vzniku planet. 

Intenzivní dvoufázová plavecká výuka a trénink, kompenzační 
cvičení, tematicky zaměřený doplňkový program – to je hlavní 
náplň na týden pozorovatelné komety. Ve chvostu komety 
probíhá i školení dobrovolníků a klasifikace plavců podle 
typu postižení. Pozorování komety zpravidla končí intenzivním 
zářením chvostu, kterému se odborně říká plavecký závod. 
Mohou z něj vzejít i pozdější hvězdy. Rodícím se hvězdám 
pomáhají k dosažení větší zářivosti zaměstnanci a dobrovolníci, 
kteří prochází dobrým testem odolnosti poskytováním osobní 
asistence v mezihvězdném prostoru. Během pobytu je 
ideální příležitost i k poskytování základních činností sociální 

služby (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
prosazování oprávněných práv a zájmů a sociální terapie). 
Rodící se hvězdičky mohou jet na akci obklopeny svými blízkými, 
pokud zvolí formu rodinného hvězdného výletu, ale mohou učinit 
i první vážnější krok na cestě k osamostatnění a vytvoření vlastní 
hvězdné soustavy. Často je v prostředí týdenní komety dosaženo 
premiérového absolvování týdenního pobytu hvězdičky mimo 
dosavadní rodinný rámec nebo zdravotnické zařízení. 

Týdenní komety nesou ve svém hvězdném prachu hvězdičky 
kategorie dětí, mládeže i dospělých a vesmírem plují plavečtí 
začátečníci i pokročilí.

III. 2. 1. 
XX. Plavecké léto 
Organizátor: KONTAKT bB 
Motto: „Za plíce jako měchy Švandy Dudáka!“ 
Místo: Strakonice, 8. 7. – 28. 7. 2012

Počet plavců: I. turnus 52 dospělých, II. turnus 54 
dospívajících, III. turnus 53 dětí

Počet dobrovolníků: 68 dobrovolníků zapojených do školení 
dle metodické řady KONEV

Program: 2 x denně plavání + kompenzační cvičení a jóga, 
vzdělávací program 

Zaměření tréninku: I. turnus obecná vytrvalost, II. turnus 
speciální vytrvalost a odhad rychlosti plavání, III. turnus rychlost

Zvláštní součásti programu: Plavecké závody Strakonice 
Cup I. – III. známé na celém světě, zvláště pak na Strakonicku; 
rybářské závody Memoriál Fandy Charváta

Hlavní hrdinové: Plavecká uskupení HVĚZD A KOMET 
zářících ve vlnách strakonického bazénu a dobrovolníci v roli 
plaveckých instruktorů a osobních asistentů

Očima plavců
„Bylo to náročné, ale to se dalo čekat. Skvělý byl závěrečný celý 
den, ale hlavně večer. Všichni byli se všemi a povídali si, to bylo 
fajn. Nebýt těchto lidí v KONTAKTU bB, nebylo by tolik možností. 
Nejsou pro mne jen asistenty, je to moje rodina. Díky nim nemáme 
žádné bariéry. “

„Tento pobyt se mi velmi líbil, z plaveckého programu se nejvíce 
líbily měřené úseky. Zajímavá byla především plavecká okénka. 
Velice si cením toho, jaký přístup k nám měli zaměstnanci 
KONTAKTU bB. Na obědech a večeřích jsem si vždy pochutnala. 
Kromě plavání se mi taky líbilo ranní rehabilitační cvičení. Na tyto 
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pobyty jezdím moc ráda, všem, kdo je organizují, patří mé 
velké poděkování. “

„XX. Ročník Plaveckého léta byl výborný, teplá vodička, 
sluníčko, výrazný posun v jednotlivých etapách a kvalitní 
přístup s ohleduplností.“

Očima dobrovolníků a doprovodů
„Líbily se mi pravidelné večerní porady, na kterých jsme vždy 
dostali konkrétní informace a zpětnou vazbu k proplavanému 
dni. Úžasná atmosféra na pátečním večírku!“

„KONTAKT bB i tady ve Strakonicích opravdu pomáhá nám 
všem plavcům a i doprovodům, o tom je to celé, je to cítit a je 
to hlavně v těch lidech. Jsou to kamarádi a přitom od nás 
chtějí výkon a snahu, vážím si toho. Když potřebuji, vysvětlí 
a pomůžou.“

„Jako vždy to byl jeden z nejlepších prázdninových týdnů. 
Sluncem prozářený, smysluplný, superegouspokojující zážitek.“

„Naučila jsem se plavecké dovednosti nižší formy živočichů. 
U akademiků oceňuji na jedné straně jejich profesionalitu 
a na straně druhé jejich pochopení, uklidnění a příjemný 
přístup k plavcům. Získání jejich důvěry, leckdy přátelství.“

III. 3. 
Sport jako 
důkaz o posunu 
směrem 
soběstačnosti
aneb ZIP – Zkoušky individuální 
připravenosti

Motto: „Víc než jen sport!“
Oblast činnosti ZIP vynáší naše hvězdy a komety na oběžné 
dráhy. Používají se při tom i vesmírné koráby sportovních 
klubů, které jsou při třech střediscích založeny. Kluby jsou sice 
samostatné vesmírné subjekty, ale jejich existence a posádky 
jsou nejtěsněji spojeny s mateřskými základnami středisek, 
a to jak posádkami astronautů, tak i vesmírnými koráby. Jde 
o příklad těsné spolupráce, při které dva subjekty spojuje 
společná meziplanetární vize, vesmírná mise a galaktický 
cíl. V rámci měření sil mezi planetami kontaktní soustavy jsou 
pořádány vrcholné republikové závody otevřená i posádkám 
z jiných soustav. 

III. 3. 1. 
XXI. Strahov Cup 
se statutem XVII. 
MČR
Organizátor: Středisko Praha KONTAKTU bB a SK 
KONTAKT PRAHA

Termín: 24. 11. 2012

Místo konání: Praha, bazén Strahov a Menza SÚZ ČVUT

Počet plavců: 113 

Počet klubů: 9

Patronát: Tony Ducháček

Partnerství: Magistrát hlavního města Prahy 
a Městská část Prahy 6

Nejlepší plavecký výkon: světový rekordman Arnošt 
Petráček, třída S4, trať 50m motýlek, čas 43,18 sek

Nejlepší utopencový výkon: Filip Vybíhal, vítěz XVII. 
Mistrovství republiky utopenců českých

Nápoje: Pivovar Svijany a Vinice Hnanice

Hudba: Tony Ducháček & GARAGE a Flying Parties 

Atmosféra: Strhující a magická

III. 3. 2. 
Hry Evropského 
paralympijského 
výboru pro mládež
Termín: 20. 6. – 24.6. 2012

Místo konání: Brno

Organizátor: Nadační fond Emil, plavecká část Her 
KONTAKT bB

Pověření: Evropský paralympijský výbor

Plavecký závod: Brno, Kraví Hora 21. 6. 2012

Počet plavců: 94

Počet zemí: 7 – ČR, Slovensko, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, 
Litva, Lotyšsko
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IV. 
Struktu-
ra orga-
nizace
KONTAKT bB je občanským sdružením, které řídí 
svou činnost podle základního dokumentu – stanov. 

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada – shromáždění všech 
členů. Podle stanov se schází jednou za dva roky a jednou za čtyři roky 
volí představitele sdružení do Správní a Dozorčí rady. V čele Správní 
rady jsou přímo volení předseda a dva místopředsedové, kteří tvoří 
statutární orgán. Statutární orgán je nadán pravomocí jednat jménem 
sdružení, nese odpovědnost za chod spolku, určuje jeho politiku a hlavní 
směry rozvoje. Předseda přijímá zaměstnance a jmenuje je do funkcí. 
Správní rada se schází minimálně dvakrát ročně.

V rovině zajištění každodenního chodu organizace řídí sdružení výkonný 
ředitel. Spolu s ním tvoří vedení organizace hlavní účetní, projektová 
manažerka. Poskytování sociální služby koordinuje a řídí sociální 
pracovník. Za svou činnost odpovídají předsedovi a ten předkládá 
výsledky jejich působení spolu s výkonným ředitelem správní radě.

Za vlastní realizaci hlavní činnosti ve střediscích odpovídají vedoucí 
středisek, kterým sekundují zástupci vedoucího střediska.
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IV. 2. Orgány 
volené valnou 
hromadou 
Správní rada
Statutární orgán (součást Správní rady)
Mgr. Jan Nevrkla, předseda  
Mgr. Radka Kučírková, místopředsedkyně 
Bc. Roman Vojáček, místopředseda

Členové správní rady
Mgr. Martin Kovář Ph.D., Mgr. Vojtěch Franěk, Ph.D., 
Mgr. Štěpánka Řehořková, Mgr. Ivana Tesařová, 
Mgr. Jana Švarcová, Mgr. Kateřina Lišková

Dozorčí rada
Ing. Zbyněk Švehla, předseda, Mgr. Michaela 
Tůmová, Král utopenců Miloš Hirman

IV. 3. Vedení 
organizace 
Mgr. Jan Nevrkla, výkonný ředitel 
Renata Hlavinková, hlavní účetní 
Mgr. Krystyna Poloková, 
projektová manažerka (do 30. 4. 2012) 
Ing. Radka Kolářová, projektová manažerka (od 1. 2. 2012)

Pozn.: Od 1. 4. 2013 zajišťuje úsek FR opět Mgr. Krystyna 
Poloková jako externí služba

IV. 4. Externí 
spolupracovníci 
a často i dobrovolníci
Ing. Václav Eybl, správce serveru a sítě 
Mgr. Vít Franta, grafik 
Vitalij Kulhánek, webmaster  
Mgr. Jana Švarcová, klasifikátorka s mezinárodní 
licencí IPC Swimming 
Mgr. Josef Dušek, Dobrý Duch sdružení 
Mgr. Milena Dušková, cvičení, choreografie a charisma 

Ing. Janu Stuchlíkovi, 
tvůrce a správce informačního systému sdružení KOBEBIS 
Mgr. Vojtěchu Fraňkovi, PhD., 
tvůrce systému řízení závodů FRANRACE

V. 5. Supervize 
a garance
Supervizor
Mgr. Martin Kovář, PhD - absolvent FTVS UK a postgraduálního 
studia uzavřeného disertační prací Aplikovaná metodická řada 
ve výuce plavání jedinců s míšní lézí. 

Působil jako poradce předsedy vlády ČR pro Informační a komunikační 
technologie (ICT) a sport, je členem správní rady Nadace Charty 77 
– Konta BARIÉRY. V letech 1995–2001 působil jako poradce ministra 
práce a sociálních věcí, v letech 2002 – 2004 byl poradcem premiéra 
pro oblast IT a sportu, byl ředitelem projektu Počítače proti bariérám 
v Nadaci Charty 77. Na počátku 90. let byl členem prvního Vládního 
výboru pro zdravotně postižené občany.

Stal se klíčovou osobou při utváření celého plaveckého programu 
a projektu Kontakt. Spolu se svým trenérem Janem Nevrklou jsou 
autory originální metodické řady výuky plavání KONEV, které Martin 
věnoval svoji disertační práci. Veškeré prvky metodické řady na sobě 
i aplikoval a plavecky dospěl na úplný sportovní vrchol ziskem 
zlaté medaile na paralympiádě v Sydney 2000 a trojnásobným 
paralympijským vítězstvím v Aténách 2004 ozdobeným třemi světovými 
rekordy. Na počátku 90. let přišel s ideou týdenních pobytových akcí 
s výukou plavání, kterou začal spolu s Janem Nevrklou realizovat 
a ve druhé polovině 90. let ji rozšířili o kurz práce na PC. V počátcích 
se významně podílel na realizaci kontaktního programu. Dnes 
je vzhledem ke stálému spojení s praxí a zkušeností z neziskové 
i komerční sféry ideálním supervizorem projektu.

Odborná garance
Doc. Dr. Pavel Kolář, CSc., 
přednosta rehabilitační kliniky VFN Motol 
MUDr. Jan Hnízdil, 
Centrum komplexní medicíny, Dobřichovice

Odborná garance z lyžařské věčnosti 
se vzpomínkou
Doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc., FTVS UK, katedra 
pedagogiky, psychologie a didaktiky

Čest Jaroslavově památce!
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V. Finance
V. 1.
Výkaz zisku a ztráty 
za rok 2012 (v tis. Kč)
Výnosy Hlavní činnost
Tržby za vl. výkony a za zboží celkem  1 131 
Tržby z prodeje služeb  1 131 
Ostatní výnosy celkem  14 
Úroky  1 
Zůčtování fondů  13 
Přijaté příspěvky celkem  2 064 
Přijaté příspěvky (dary)  2 013 
Přijaté členské příspěvky  51 
Provozní dotace celkem  3 081 
Provozní dotace  3 081 
Výnosy celkem 6 290

Náklady Hlavní činnost
Spotřebované nákupy celkem  102 
Spotřeba materiálu  102 
Spotřeba energie  - 
Služby celkem  2 460 
Opravy a udržování  9 
Cestovné  39 
Náklady na reprezentaci  1 
Ostatní služby  2 411 
Osobní náklady celkem  3 801 
Mzdové náklady  2 929 
Zákonné sociální pojištění  872 
Daně a poplatky celkem  3 
Ostatní daně a poplatky  3 
Ostatní náklady celkem  21 
Jiné ostatní náklady  21 

Poskytnuté příspěvky celkem  1 
Poskytnuté členské příspěvky  1 
Náklady celkem  6 388 
Výsledek hospodaření před zdaněním - 98
 Daň z příjmu -
 Výsledek hospodaření po zdanění - 98 

V. 2.
Rozvaha 
ke dni 31. 12. 2012 (v tis. Kč)

Aktiva stav k 1.1.2012 stav k 31.12.2012
Dlouhodobý majetek celkem 0 0 
Drobný nehmotný majetek 0 0 
Sam. movité věci a soubory 
mov. věcí

213 213 

Drobný dl. hmotný majetek 102 86 
Oprávky k nehmotnému 
majetku

0 0 

Oprávky k sam.movitým věcem 
a soub.

-213 -213 

Oprávky k drobnému dl. 
hm.majetku

-102 -86 

Krátkodobý majetek celkem 3 018 3 568 
Odběratelé 543 608 
Poskytnuté provozní zálohy 109 128 
Ostatní pohledávky 35 84 
Pokladna 63 147 
Účty v bankách 2 258 2 589 
Náklady příštích období 10 12 
Aktiva celkem 3 018 3 568

Pasiva stav k 1.1.2012 stav k 31.12.2012
Vlastní zdroje 2 552 2 461 
Vlastní jmění 1 123 1 123 
Fondy 48 55 
Výsledek hospodaření 2012   - 98 
Výsledek hosp. ve schv. řízení 485 0 
HV minulých let 896 1 381 
Cizí zdroje 466 1 107 
Dodavatelé 102 80 
Ostatní závazky 7 9 
Ost. závazky vůči zaměst. 196 175 
Závazky k institucím SZ a ZP 107 83 
Daň z příjmu 27 0 
Ostatní přímé daně 22 16 
Výnosy příštích období 0 744 
Výdaje příštích období 5 0 
Pasiva celkem 3 018 3 568 
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V. 3. výrok auditora
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V. 4. Přehled podporovatelů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (kraje) 1 913 000 Kč Statutární město Brno 152 300 Kč

   Hlavní město Praha 781 000 Kč Magistrát hlavního města Prahy 150 000 Kč

   Karlovarský kraj 632 000 Kč Ministerstvo zdravotnictví ČR 140 000 Kč

   Jihomoravský kraj 422 000 Kč Jihomoravský kraj 117 000 Kč

   Středočeský kraj 78 000 Kč Úřad vlády ČR 105 000 Kč

Statutární město Karlovy Vary 155 000 Kč Karlovarský kraj 105 000 Kč

Nadace Charty 77 50 000 Kč Nadace Zdraví pro Moravu 30 000 Kč

Nadace Jedličkova ústavu 30 000 Kč Nadace O2 20 000 Kč

INTAX, spol. s.r.o. 50 000 Kč BENU ČR 50 000 Kč

RWE Energie, a.s. 20 000 Kč Elektrizace železnic, a.s. 20 000 Kč

Občanské sdružení Přátelé Černého macaráta 20 000 Kč VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 20 000 Kč

PESKIM, s.r.o. 20 000 Kč LAX, s.r.o. 20 000 Kč 

Martin Roman / Čtení pomáhá 120 000 Kč Jiří Jaroměrský 20 600 Kč

Jiří Zapletal 75 000 Kč Viktor Hrnčíř 13 100 Kč

Iva a Vojtěch Ježkovi 50 000 Kč Josef Váňa - JOVAN 10 000 Kč

Ing. Miroslav Netrefa 24 000 Kč

MČ Praha 6 50 000 Kč MČ Praha 11 10 000 Kč

MČ Praha 5 50 000 Kč MČ Praha 13 10 000 Kč

Statutární město České Budějovice 40 000 Kč Město Chodov 10 000 Kč

MČ Praha 8 30 000 Kč Město Ostrov 10 000 Kč

MČ Praha 1 15 000 Kč Město Toužim 9 000 Kč

MČ Praha 12 10 000 Kč

Al-Namura, spol. s.r.o. 15 700 Kč Auto Future 10 000 Kč

AJ Technology 15 000 Kč Scorpio Conzulting 10 000 Kč

Zemědělské služby Dynín, a.s. 15 000 Kč JAMES COOK LANGUAGES 10 000 Kč

UNI Call 12 409 Kč M Restaurant 10 000 Kč

Hrdlička s.r.o. 12 000 Kč Vladimír Suchan Vlny music agency 10 000 Kč

Elektroinvest – Zdeněk Šícho 10 000 Kč LKW Budweiser spedit 10 000 Kč

Patrol s.r.o. 10 000 Kč AXXOS HOTEL 10 000 Kč

STÁTNÍ A SAMOSPRÁVNÉ ZDROJE

NADAČNÍ ZDROJE

podpora 100 000 Kč a více

podpora od 20 000 do 50 000 Kč

podpora od 10 000 Kč

města a městské části

podpora od 10 000 do 20 000 Kč

Československá obchodní banka, a.s. 300 000 Kč Citibank Europe plc. 122 400 Kč

DARY PRÁVNICKÝCH OSOB

DARY FYZICKÝCH OSOB

podpora 100 000 Kč a více
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Auto Eder s.r.o. 85 000

FVE Peruc s.r.o. 30 000

ČEZ, a.s. 30 000

TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REP., s.r.o. 25 000

AVERS spol. s r.o. 10 000

Otto Bock ČR s.r.o. 10 000

ZAPA beton, a.s. 10 000

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 10 000

DENTAL - TRADING s.r.o. 5 000

MICOS spol. s.r.o. 5 000

Teplárna Strakonice 3 000

Petr Digrin 50 500 Kč 

Martin Vondrášek 20 000 Kč 

Michal Crhonek 15 000 Kč 

Vlastimil Palata 10 000 Kč 

Pavel Raban 10 000 Kč 

Filip Vybíhal 10 000 Kč 

REKLAMA
VÝZNAMNÉ DARY V RÁMCI 
PROGRAMU „PLAVCI SOBĚ!“

Vytahuj ruce!
Nevzdávej to!

Tak teď fakt 
nevím... hm

Jestli se zas 
nevytahujou...

Děkujeme, že se jen tak 
nevytahujete a podpořili 
jste náš program.

***

***
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VI. 
Kontakty
KONTAKT bB
občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
sídlo: Strahov blok 1 - Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6 
Tel. / fax. : +420 233 354 361 
E-mail: kontaktbb@kontaktbb.cz 
Webové stránky: www.kontaktbb.cz 
Plavat s námi můžete také na Facebooku. 
IČ: 68402651

Bankovní spojení: 
Běžný úč. KONTAKT: Fio banka, a.s. 2900269346 / 2010

Středisko Praha 
Adresa: Strahov blok 1 - Vaníčkova 7 
169 00 Praha 6 
Mobil: +420 724 219 068 
E-mail: praha@kontaktbb.cz 

Středisko Brno 
Adresa: Srbská 53, 612 00 Brno 
Mobil: +420 724 372 773 
E-mail: brno@kontaktbb.cz 

Středisko Karlovy Vary
Adresa kancelář: Smetanovy sady 1 
360 01 Karlovy Vary 
Mobil: +420 724 219 096 
E-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz

Středisko České Budějovice
Adresa: Vodní 561/8a  
370 01 České Budějovice  
Tel.: +420 724 338 231 
E-mail: ceske.budejovice@kontaktbb.cz

Autoři: kolektiv zaměstnanců KONTAKTU bB, Jazyková korektura: prsař specialista Tomáš Hlavinka, Grafika a výběr fotografií: Vítek Franta (axx) El Magnifico, 
Foto: archiv KONTAKTU bB – autoři Vítek Franta, Jan Šilpoch, Luděk Šipla, Tisk: Revolta s.r.o., Náklad: 700 ks

Ne, děkuji... tenhle týden
jsem se již myl. A navíc,
je to určitě jako led!!!

To né! Uklouznul jsem!
Pomóc, kde jste kdo!
Jistě to bude můj konec!!!

V poho, dyť je to teplý.
kdo to tu tak strašně
hulákal. Asi ňákej moula...






