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POHÁREK 2013 – hodnocení plavc ů 
 

Výprava devatenácti plavců  s patnácti členy realizačního týmu se v pátek 12. dubna 2013 sešla na 
královopolském nádraží, aby se pak vydala směr Karlovy Vary. Důvodem byl dlouhodobě očekávaný 
XI. ročník plaveckého závodu POHÁREK 2013, který se odehrál o den později v sokolovském bazénu. 
Jak bude tato výprava úspěšná v tuto chvíli ještě nikdo nemohl vědět. 
 
Individuální medailové umíst ění: 
 
Dvojboj, kategorie žáci: Agáta Koupilová 2. místo 
 
Dvojboj, kategorie junioři: Dominika Míčková 2. místo, Michaela Philippi 3. místo 
 
Sout ěž družstev: 
 
Naše družstvo ve složení: Dominika Míčková, Michaela Philippi, Ondřej Pavka a Agáta Koupilová 
obsadilo 1. místo 
 
Výsledky štafet: 
 

A) 4x50m VZ / 20 bodů ve složení Míčková, Augustinová, Mrkos, Bartošík – 2. místo 
B) 4x50m VZ / 34 bodů ve složení Pavka, Koupilová, Mácová, Philippi – 4. místo 
C) 4x50m PZ / 20 bodů ve složení Bartošík, Míčková, Žaludová, Mrkos – 3. místo  
D) 4x50m PZ / 34 bodů ve složení Mácová, Koupilová, Pavka, Philippi – 3. místo 

 
 
Celkem padlo 35 osobních rekordů 
 
 
 
Augustinová So ňa – Soňa podala skvělý výkon a je vidět, že se z ní stává zkušená závodnice. Starty 
ve třech rozplavbách na 5Om Z, 50m P a 50m VZ korunovala třemi výraznými osobními rekordy. 
Svým premiérovým startem ve štafetě 4x50 VZ/20 bodů přispěla k vítězství našeho týmu v kategorii 
družstev a navíc se v součtu ve dvojboji zlepšila o 328 bodů. Gratulujeme Soni a jen tak dál. 
 
Bartošík Lukáš  – Luky potvrdil, že mu závodní atmosféra vyhovuje a že umí naplno zhodnotit úsilí 
z tréninku. Starty v závodech na 50m Z, 100m P a 100m VZ zvládl skvěle a odměnou mu byly tři 
osobní rekordy. Navíc se svým startem ve štafetě též podílel na vítězství našeho týmu v kategorii 
družstev.Gratulujeme Luky. 
 
Brož Karel  – Kája sice nedosáhl osobního zlepšení, ale na tratích 100m Z, 100m P a 50m VZ 
předvedl dobré výkony. Jsme si jisti, že pokud přidáš v tréninku, tak osobní rekordy na Tebe dlouho 
čekat nebudou. Gratulujeme Kájo. 
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Bradá čová Jana  – Janča je zkušená harcovnice a i když na hranici osobních rekordů na tratích 100m 
Z 100m P a 50m VZ jen o vteřinky nedostála, Janča předvedla důstojný výkon . Gradujeme Jani. 
 
Cabalková Blanka  – Blanka okusila atmosféru závodů po více jak roce a  mírný deficit z tréninku 
z přelomu roku byl znát. Na tratích 50m Z, 50, VZ a 100m VZ zaplavala dobré časy a jak sama Blanka 
řekla, teď to nechává spíše na těch mladých. Každopádně gratulujeme za nominaci do Masters štafety 
a předvedené výkony. 
 
Čalkovský Erik  – Erik startoval na tratích 50m Z, 100m P a 50m VZ a zaplaval dva výborné časy, 
zvláště pak 50m VZ, kde svoje maximum zlepšil o 14 vteřin. Gratulujeme Eriku. 
 
Crhonek Michal  – Mike je nezbytnou součástí naší výpravy a i když má své slavné sportovní dny za 
sebou, stále podává skvělé výkony. Mike startoval na tratích 50m Z, 50m VZ a 100m VZ. Díky Miku za 
zorganizování štafety Masters, která byla příjemným zpestřením celého závodu. 
 
Fuchs Tomáš - Tom startoval na tratích 100m Z, 100m P, 50VZ a 100m VZ. Na těchto tratích si 
vytvořil dvě osobní maxima. Škoda jen diskvalifikace za předčasný start na trati 50m VZ. Tome 
gratulujeme a připrav se na pořádnou startovní průpravu☺ 
 
Koupilová Agáta  – Agátka je dlouhodobou věrnou členkou našeho sportovního klubu, i když bydlí a 
trénuje v Pardubicích. Agátka plavala na tratích 100m P, 50VZ a 100m VZ a na všech si zaplavala 
osobní maxima. Navíc zaplavala výborně i ve štafetách a ukázalo se, že její zařazení do vítězného 
týmu v kategorii družstev bylo více než opodstatněné. Vždyť i ve dvojboji v kategorii žáci skončila na 
výborném stříbrném stupínku  Agátko gratulujeme a těšíme se na další setkání. 
 
Kyzlink Ji ří – Jirka startoval na tratích 100m Z, 100m P a 50m VZ, kde si zaplaval dva osobní rekordy 
a zhodnotil tak vysoké úsilí z tréninku. Jirko gratulujeme, nepovol a dál buď svým nasazením 
příkladem všem ostatním. 
 
Mácová Veronika  – Verča startovala na tratích 100m P, 400m VZ, 50m VZ, a 100m VZ a odvedla 
velmi slušný výkon. Výsledkem jsou tři osobní maxima. Navíc svým výkonem ve  štafetách na 4x50m 
VZ a 4x50m PZ také přispěla do společného vítězného košíku v závodě družstev. Verčo gratulujeme a 
díky za skvělé výkony. 
 
Marek Jan  – Honza plaval na tratích 50m Z, 50m VZ a 100m VZ  a také si zaplaval dva osobní 
rekordy. Honza je spíš závodní než tréninkový typ. Proto Ti gratulujeme, ale zároveň nabádáme 
k většímu tréninkovému úsilí☺ 
 
Míčková Dominika  - Domča jela na závody výborně připravená a předvedla to ve všech rozplavbách. 
Domča plavala na tratích 50m Z, 50m P a 50m VZ a vyplavala si dvě osobní maxima, z čehož na trati 
50m P překonala čtvrtým nejlepším výkonem závodu, vysněnou hranici 1000 bodů přesně o jeden 
bod. Svými individuálními výkony i výkony ve štafetách na 4x50m VZ a 4x50m PZ výrazně přispěla 
jednak k vítězství v soutěži družstev, ale také dosáhla na druhou příčku ve dvojboji v kategorii junioři. 
Domčo gratulujeme a jen tak dál. 
 
Mrkos Jaroslav  – Jarda nám názorně ukázal jak může být těžko na cvičišti a „lehko“ na bojišti,. Jarda 
věnoval přípravě hodně času i nasazení a i když tréninkové časy nenaznačovali zlepšení, tak si 
nakonec na tratích 50m Z, 200m VZ, 50m VZ a 100m VZ doplaval pro tři osobní maxima. Svou účastí 
ve dvou štafetách také výrazně přispěl k vítězství našeho týmu v kategorii družstev. Jardo, 
gratulujeme. 
 
Ondřej Pavka  – Ondra sice svá maxima nepřekonal, ale vynikajícími výkony na tratích 100m Z, 400m 
VZ, 50m VZ ,100m VZ a dvěmi účastmi ve štafetách výrazně přispěl jako člen našeho družstva k jeho 
vítězství. Ondro gratulujeme. 
 
Philippi Michaela  – Míša patří k plavcům s dlouhodobými výbornými výsledky. I tentokrát na 400m 
VZ, 50m VZ a 100m VZ zaplavala výborně a připsala si také jedno osobní maximum. Škoda jen 
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diskvalifikace na trati 100m P za dohmat na obrátce jednoruč, ale i tato chyba může být hodnotnou 
zkušeností. Míša je také členkou vítězného družstva, kde v součtu bodů přispěla jak  individuálním 
výkonem, tak i výkony ze štafet. Míšo gratulujeme a pokavaď máš pocit, že už nemůžeš, tak přišel ten 
pravý okamžik pořádně zabrat. 
 
Směták Vojt ěch  – Vojta byl na závody dobře motivován a zopakoval pro něho standardní výkon ze 
závodů, tedy čtyři starty a čtyři osobní rekordy na tratích 100m Z, 100m P, 400m VZ a 50m VZ. Vojto 
gratulujeme a jen tak dále. 
 
Švábová Klára  – Klárka premiérově startovala na třech tratích, 50m Z, 50 m P a 50m volný způsob. 
Na všech tratích bojovala jako lev a výsledkem jí je jedno osobní zlepšení a spoustu nových 
zkušeností. Klárko, moc gratulujeme. 
 
Žaludová Veronika  – Verča byla další z příjemných překvapeních závodu. I když v trénincích patří 
k těm nejpoctivějším, průběžně měřené časy zlepšení neslibovali. Verča je ovšem pravý sporťák a 
atmosféra Pohárku ji vyburcovala k výbornému výkonu. Na tratích 100m Z, 50m VZ, 50m M a 100m 
VZ si  doplavala pro čtyři osobní maxima. Navíc pak svým výkonem ve štafetě podpořila náš vítězný 
tým v kategorii družstev. Verčo, moc gratulujeme. 
 
 
Atmosféra v týmu a dosažené výsledky jsou fantastické. Nelze než vzdát holt všem plavcům a 
poděkovat všem zúčastněným včetně  dobrovolných sil, z kterých byl sestaven  náš realizační tým a 
také početnému FAN CLUBU, který byl po celou dobu z tribun řádně slyšet. 
 
Za SK KONTAKT BRNO 
 
Honza Drobný a Vojta Hanzelka 
Trenéři SK KONTAKT BRNO 
 
 
 
 
 


