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________________________________________________________________________________ 
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 
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XXIII. Strahov Cup - finálový závod Českého poháru v plavání t ělesn ě postižených 
 
Tisková zpráva – Praha, Strahov, 30. 11. 2014 – Letošní již XXIII. ročník přivedl na start celkem 133 plavců. 
Ti se předvedli v nejdelších paralympijských disciplínách 200 a 400m volný způsob a na polohových tratích. 
Pro plavce, kteří zatím nezvládají delší tratě a všechny plavecké způsoby byla v pořadu disciplín krátká 
paralympijská disciplína 50m volný způsob. Vložený závod umožnil start těm, kteří ještě ve vodě potřebují 
asistenci a taky dětem bez handicapu, z nichž někteří jsou potomky našich úspěšných paralympijských 
plavců. Na startu jsme tak mohli vidět i Jana Kováře, syna čtyřnásobného paralympijského vítěze Martina 
Kováře, z jehož iniciativy se celý program počátkem 90. let odvinul.  
Plavalo se opět na domovském bazéně Strahov, kde se uskutečnil i první ročník v roce 1992. Většinu 
startujících tvořili plavci ze sportovních klubů Plavecké akademie bez bariér KONTAKTU bB z Prahy, Brna, 
Karlových Varů a Českých Budějovic. Startovní pole doplnili i jednotlivci z dalších sportovních klubů. Mezi nimi 
například světový rekordman Arnošt Petráček, který v programu KONTAKTU bB vyrostl a vypracoval se zde 
na světovou úroveň, a též slovenští reprezentanti Karin Petrikovičová a Gabriel Izsóf. Závod probíhal ve 
vynikající atmosféře a i dlouhé tratě, které v podání některých plavců s těžším handicapem zaberou skutečně 
delší časový úsek, neztrácely atraktivitu a plavci byli povzbuzováni kolegy z klubů a bedlivě sledováni sborem 
rozhodčích. Šťávu a spád závodu dodávají vždy štafetové závody a nejinak tomu bylo i na tomto Strahov 
Cupu. Absence druhého nejrychlejšího člena domácí pražské štafety Tomáše Scharfa i další tradiční štafetové 
opory Hanky Horálkové skýtala možnost na vyrovnaný duel s karlovarskou štafetou. Obě štafety měly ve 
svých řadách ještě po jednom indisponovaném jedinci – Milan Man delší dobu netrénuje kvůli borelióze a 
Dominik Kurka byl po maturitním večírku – takže z toho je vidět, že náš program je ze života - žádný 
heroismus - i handicapovaní sportovci jsou jenom obyčejní lidé☺. Chybějící post v pražské štafetě zacelila 
Anežka Floriánková a byla to vynikající volba. Anežka udělala za poslední rok velký výkonnostní skok viditelný 
především na technice plavání a ve štafetě se předvedla jako typická týmový závodnice – svůj letmý úsek 
absolvovala za 38,7, přičemž v následném individuálním startu na kraulové padesátce plavala o 2sek hůře. 
Celý závod uzavírala polohová štafeta, která byla pěkným vyvrcholením závodu. Na prvním úseku se 
představily Vendy Dušková, momentálně největší naděje našeho plavání a Anežka Floriánková, která k tomu 
má našlápnuto. Znakový souboj vyhrála o čtyři roky mladší Anežka, která je ovšem klasifikačně o třídu výš a 
pražská štafeta tak, po znakovém úseku vedla. Na prsařském úseku vytáhnul karlovarskou štafetu na první 
místo Milan Man, ale delfínový úsek již prakticky rozhodnul a na kraulovém úseku mohl Tadeáš Strašík 
finišovat s jasným náskokem pro domácí štafetu.  
Z individuálních výkonů stojí za zaznamenání výkony Karin Petrikovičové, slovenské reprezentantky z PK 
Dolphins Bratislava, která ve dvojboji (bodový přepočet dvou nejlepších disciplín) celkové pořadí na Strahov 
Cupu vyhrála. Do celkového pořadí Českého poháru však promlouvali pouze plavci z českých klubů a tak 
v dospělých obsadil první příčku dle očekávání Arnošt Petráček. V juniorkách zvítězila karlovarská Vendy 
Dušková, která v průběhu celého roku i na Strahov Cupu předvedla skvělé výkony. V žákyních vyhrála Nika 
Habermannová též z Karlových Varů a za ní skončila již zmiňovaná, o dva roky mladší pražská plavkyně 
Anežka Floriánková. Celkové výsledky Českého poháru byly vyhlášeny tradičně v menze SÚZ ČVUT a 
plavcům předávala ceny ředitelka Nadace Charty 77 a konta BARIÉRY Božena Jirků doprovázená Martinem 
Kovářem, který oceněným plavcům před lety svými tempy rozhrnoval vodu. Na vyhlášení Českého poháru 
navazovala projekce filmů z Plaveckého léta ve Strakonicích a po něm byli vyhlášeni nejlepší plavci roku. Stali 
se jimi Vendy Dušková za svoje výkony na Světových hrách juniorů IWAS kde se ziskem šesti zlatých medailí 
stala nejúspěšnější účastnicí her a Tomáš Hlavinka, šestý ve finále prsařské padesátky třídy SB3 na 
Mistrovství Evropy IPC Swimming v Eindhovenu. Jako týmový výkon roku bylo vyhlášeno reprezentační 
družstvo juniorů, které na Světových hrách IWAS ve Stoke Mandeville vyhrálo medailové pořadí zemí 
v plavání a výhradně díky těmto medailím skončila Česká republika v celkovém pořadí všech sportů na 3. 
místě za USA, Velkou Británií a před čtvrtým Ruskem. Plavci převzali ocenění z rukou tradičních předávajících 
– z rukou lékaře a olympijského vítěze Lukáše Pollert a legendy undergroundu Tonyho Ducháčka. Tyto 
tradiční předávající doprovodil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který tak navázal na dobrou tradici, kterou zde 
po léta ctila jeho předchůdkyně Marie Kousalíková. Trenérkou roku byla vyhlášena vedoucí Střediska Karlovy 
Vary KONTAKTU bB a šétrenérka karlovarského sportovního klubu Štěpánka Řehořková, jejíchž šest plavců 
se kvalifikovalo na Světové hry juniorů. Z rukou Zaříkávače nemocí MUDr. Jana Hnízdila obdržela dárkovou 
kazetu s jeho knihami s osobním věnováním a zdravotním nápojem. Celé vyhlašování vrcholilo výkonem roku, 
kterým byla vyhlášena proměna Kateřiny Liškové – Stříbrné na Kateřinu Klamtovou – vyhlášení bylo 
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doprovozeno projekcí fotek z výkonu roku, který se odehrál zcela mimo bazén na poutním místě v Neratově 
v Orlických horách. Naše Lištička byla oceněna spolu s manželem Václavem, který měl na výkonu roku 
minimálně padesátiprocentní podíl. Celou slavnostní atmosféru uzavřelo emocionálním obloukem Zrcátko 
v podání matky zakladatelky Mileny Duškové a významná část auditoria si s chutí zatančila.  
Odborná degustační komise v čele s prezidentem, kterým nebyl nikdo jiný než Jarda Švec, umělec, se po 
slavnostní přísaze pustila do ochutnávání vzorků a vítězem se stala opět Klára Seidlová, letos soutěžící pod 
uměleckým jménem, stylově upraveným pro soutěž – Klára Cibulková. Počet jejích vítězství si již nikdo není 
schopen pamatovat a je podezíraná, že s utopenci něco má, zřejmě s nimi spí a dává jim to nejlepší ze sebe a 
čistě mužská porota je pak omámena tímto utopencovým sex appealem, jenž ji nakonec téměř vždy vynese 
na piedestal. 
Celou mimořádnou atmosféru večera vystupňovala hudební produkce Tonyho Ducháčka a GARÁŽE, kteří 
rozvířili taneční parket s mnoha koly, berlemi a dalšími nezbytnými atributy našich akcí. Tony tančil a pouštěl 
od mikrofonu do davu svoji energii, kterou mocně podporovali Toník Pěnička na bicí, basou tvrdil muziku 
David Fikrle, kytarou doprovázel Honza Macháček a sóly protínal atmosféru Joe Carnation. Na tuto klasiku 
mohli skvěle navázat táborští Flying Parties s Dobrým Duchem KONTAKTU bB Josefem Duškem a Ivanem 
Kubátem a celou produkci jsme museli nenásilně nicméně rázně ukončit, protože ještě bezprostředně před 
oficiálním uzavřením prostor byl parket plný lidí ponořených zcela do atmosféry sounáležitosti, pospolitosti a 
bezhraničné lásky, kterou by nám organizátoři Woodstocku mohli jen tiše závidět. V pokoji jsme se rozešli, 
někdo ještě pokračoval, někdo se uložil ke krátkému spánku, všichni s pocitem, že to byl tak intenzivní den, 
jak jen může být. 
Jako předseda KONTAKTU bB a moderátor večera chci všem poděkovat za účast, nasazení, vklad, omluvit 
se za to, že během této akce a už dost dní před ní, nemáme jako organizátoři moc prostoru v hlavě, během 
tohoto závodu nezvládáme pozorovat ve vodě plavce, protože i když někdy do vody koukáme, v hlavě nám 
běží moc moc jiných věcí. Cítil jsem, že přesto všechno si to těch více než 300 účastníků užilo. I nechtěný 
doprovodný program s automobilovými závody nakonec proběhnul zdárně a bez komplikací a s novým 
ubytováním na Pyramidě snad byli všichni též spokojeni. 
Mějte se moc fajn a těšíme se opět při další společné akci KONTAKTU bB na viděnou! 
Jan, předseda spolu s koordinátorkou akce Monikou Violovou a Štěpánem Caganěm, ředitelem závodů 
 
Případné dotazy směrujte na: praha@kontaktbb.cz nebo 606 637 097 
 
 

Děkujeme za spolupráci 
celému týmu zaměstnanců KONTAKTU bB, zejména koordinátorce akce Monice Violové a premiérovému 
řediteli závodu Štěpánu Cagaňovi, pořádajícímu klubu SK KONTAKT PRAHA, všem dobrovolníkům za pomoc 
při realizaci akce, externím spolupracovníkům Vencovi Eyblovi, Vitalimu Kulhánkovi. Janu Stuchlíkovi a Vojtovi 
Fraňkovi, sboru rozhodčích pod vedením vrchního rozhodčího Ondřeje Kočovského a Michala Kučery, 
lékařskému dozoru MUDr. Michalu Frajerovi, Vodní záchranné službě Českého Červeného kříže Karlovy Vary 
Jesenice pod vedením Martina Schmida, za výstižné fotografie Luďku Šiplovi, za ozvučení závodů Ondrovi 
Švarcovi, za zvuk a světla reflektorů při slavnostním večeru Luboši Chlumskému, za pečlivou práci 
superbarmanovi Jirkovi Kolářovi a jeho týmu, za hudební produkci Tonymu Ducháčkovi a Garáži, omamnému 
seskupení Flying Parties, 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 Izraeli, Bazénu Strahov za umožněné zázemí pro závody, vedení a zaměstnancům SÚZ ČVUT za 
vstřícnou spolupráci při pořádání slavnostního vyhlášení, za ubytování účastníků Hotelu Pyramida, za vstřícný 
přístup Petrovi Mihulemu z Pražského Rally sprintu, za dopravu účastníků Rendovi. 
 
 

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 
 


