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se statutem Mistrovství ČR 2013 v plavání t ělesně postižených 

 
Tisková zpráva – Praha, Strahov, 25. 11. 2013 - I. ročníku se v roce 1992 zúčastnilo 12 plavců, letos jich 
v závodě s mottem „Nejstarší závod vozíčkářů je zase o rok svěžejší“ startovalo 125 ze 14 sportovních klubů. 
Všechny ročníky se plavali na Bazéně Strahov a vyhlášení se konalo tradičně v menze SÚZ ČVUT na 
Strahově. Kromě domácích plavců jsme na startu viděli i sportovce ze čtyř slovenských klubů a jednu 
maďarskou plavkyni. Závod byl pořádán se statutem Mistrovství republiky a záštitu nad ním převzal primátor 
Hlavního města Prahy RNDr. Tomáš Hudeček a starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková, kteří předali 
nejlepším plavcům ceny. Při předávání je tradičně doprovodili i čtyřnásobný paralympijský vítěz Martin Kovář, 
olympijský vítěz Lukáš Pollert a legenda undergroundu Tony Ducháček.  
Čtveřice plavců Českého svazu tělesně postižených sportovců a KONTAKTU bB, která na MS v Montrealu 
získala jedno stříbro a pět finálových umístění byla večer oceněna v rámci XIV. Vyhlášení nejlepších plavců 
roku – Kateřina Lišková, stříbro na 50m znak, Vojtěch Franěk, 2 x finále na 50m znak a 100m volný způsob a 
3 x český rekord, Tomáš Hlavinka, 5. místo na 50m prsa, Jana Berušková, premiérová účast na MS. 
Závod a vyhlášení byly opět v koncentrované podobě prezentací unikátního programu KONTAKTU bB, který 
na počátku 90. let vzniknul ze spolupráce Martina Kováře, dnes čtyřnásobného paralympijského vítěze a 
jeho trenéra Jana Nevrkly. Parket plný kol pak roztančila tradičně Garáž s Tony Ducháčkem a táborští Flying 
Parties. Součástí večera byla i tradiční soutěž v nakládaných utopencích XVIII. MRUČ – Mistrovství republiky 
utopenců českých s tradiční přísahou odborné degustační komise. 
Letos někteří účastníci měli velký hlad, jedli tradiční předvánoční filé se salátem vícekrát a tak na některé VIP 
hosty zůstala jen suchá houska – omlouvám se, plavcům prostě po těch výkonech nějak vyhládlo a 
organizátor si příště lépe pohlídá distribuci jídel. Žízeň mohli účastníci zchladit sponzorsky dodanými nealko 
nápoji od Cocal Coly, pivním mokem ze Svijan a vínem z Vinice Hnanice. Závod a slavnostní večer se 
tradičně nesly v atmosféře sounáležitosti, pochopení a porozumění 
 

Děkujeme za spolupráci 
celému týmu zaměstnanců KONTAKTU bB, všem dobrovolníkům za pomoc při realizaci akce, externím 
spolupracovníkům Vencovi Eyblovi, Vitalimu Kulhánkovi. Janu Stuchlíkovi a Vojtovi Fraňkovi. Sboru 
rozhodčích, který pracoval pod vedením vrchního rozhodčího Ondřeje Kočovského. Lékařskému dozoru 
Michalu Frajerovi, záchranářskému zajištění závodů pod vedením Petra Šolína a týmu vytahovačů, za 
výstižné fotografie Luďku Šiplovi a Janu Šilpochovi, za ozvučení závodů Ondrovi Švarcovi a za zvuk a světla 
reflektorů při slavnostním večeru Luboši Chlumskému, za pečlivou práci superbarmanovi Jirkovi Kolářovi a 
jeho týmu, hudební produkci v podání legendy undergroundu Tonyho Ducháčka s kapelou Garáž a 
omamnému seskupení Flying Parties za mazec od podlahy bez nároku na honorář. Dále děkujeme za 
vstřícnost při zajištění pitného režimu jednateli Vinice Hnanice Jiřímu Hamzovi, řediteli Pivovaru Svijany Ing. 
Romanu Havlíkovi a řediteli společnosti FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. Tomáši Israeli. Dále patří 
poděkování zaměstnancům bazénu Strahov za umožněné zázemí pro závody a za vstřícnou spolupráci při 
pořádání slavnostního vyhlášení vedení a zaměstnancům menzy ČVUT. Za dopravu účastníků Rendovi. 
 
 

Mgr. Jan Nevrkla, supervizor akce a Monika Violová, koordinátorka akce 
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XXII. Strahov Cup v médiích 
 

- Český rozhlas Radiožurnál, zprávy – sport, 23. 11. 2013  
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ostatnidiscipliny/_zprava/plavecky-zavod-pro-vozickare-strahov-cup-probehl-uz-
po-dvaadvacate--1284525 
 
- Časopis Bazén a sauna, listopad/prosinec 2013 
http://www.kontaktbb.cz/images/stories/SC_131123_XXII_PR_Bazen-sauna.pdf 
 
- Informační portál časopisu Můžeš, pozvánka na akci, 22. 11. 2013 
http://www.muzes.cz/aktuality/pozvanka-na-xxii-strahov-cup/ 

 
- Informační portál Magistrátu hlavního města Prahy, 24. 11. 2013 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/primator_predal_ceny_handicapov
anym.html 
 
- Informační portál Městské části Prahy 6 
http://www.sestka.cz/index.php?clanek=3786 
 
 - Pražský patriot, 24. 11. 2013 
http://www.prazskypatriot.cz/primator-predal-ceny-handicapovanym-plavcum/ 
 
 

 
Kontaktní osoby: 

 
Monika Violová, koordinátorka akce          Mgr. Radka Kučírková, PR a FR manažerka akce 
tel.: 724 219 068         tel.: 602 179 011 
e-mail: violova@kontaktb.cz        e-mail: kucirkova@kontaktbb.cz 
 

KONTAKT bB – občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 
Strahov blok 1 – Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6 

IČ: 684 02 651 
č. účtu: 2900269346/2010 

Více o sdružení na www.kontaktbb.cz nebo na Facebooku 
 
 

KONTAKT bB jedním dechem  

Unikátní projekt plavání tělesně postižených •••• 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu •••• Plave se ve 
střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary a od 2013 i v samostatném subjektu KONTAKT bB České Budějovice ••••  Díky školicímu 

programu KONTAKTU bB plavou tělesně postižení i v dalších osmi místech v ČR •••• 1000 plavců s tělesným postižením se naučilo 
plavat díky metodické řadě KONEV vytvořené zakladateli programu, čtyřnásobným paralympijským vítězem Martinem Kovářem a 

jeho trenérem Janem Nevrklou •••• V letech 1995 – 2014 získali plavci vzešlí z programu KONTAKT na Letních paralympijských hrách, 
mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy 88 medailí •••• Tři zlaté medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším 

úspěchem českého sportovce na Letních paralympijských hrách 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


