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Plavci SK KONTAKT KARLOVY VARY na Strahov Cupu, finálovém závodu Českého poháru 
2011 
 

• účast 24 plavců karlovarského sportovního klubu na finálovém závodu Českého poháru 
Strahov Cup  

• 11 mužů a 13 žen 
• celkem 39 startů a 23 osobních rekordů 
• výsledky Strahov Capu 

kategorie žactvo – Vendula Dušková 3.místo 
kategorie junioři -  Milan Man 1.místo , Petra Flekačová 2.místo  
do šestého místa  - junioři – Vítek Šašek 6.místo, žactvo – Nicole Habermannová, 5.místo 

• Milan Man absolutní vítěz Českého Poháru za rok 2011 a vítěz kategorie juniorů 
• Petra Flekačová a Vendula Dušková 3.místa v Českém poháru 2011 ve svých kategoriích 

 
 
Hodnocení a výsledky plavců 
 
Žáci, junioři, muži: 
 
Vítek Poplštein (2002), kategorie nejmladší žactvo 
Vítek jeden z našich nejmladších plavců plaval 50VZ. Z soupaž zaplaval v pěkném osobním rekordu. 
Gratulujeme, jen tak dál. 
 
Lukáš Karafiát (1998), kategorie žactvo 
Luky poprvé jel 400 VZ, celou trať odplaval znakem a ve velkém nasazení, stanovil si výchozí čas 
11:11,93, za který dostal přes 400 bodů. Ve druhé disciplíně 50VZ ke zlepšení osobního rekordu 
nedošlo, ale přesto Luky předvedl výborný výkon. Ve dvojboji obsadil pěkné 14.místo.V Českém 
poháru 2011 skončil na 15.místě (celkově 27plavců) ve své kategorii. Gratulujeme. 
 
David Šebek (1997), kategorie žactvo 
David při 50VZ zvolil klidné tempo podvodního znáčka, i přesto, že umí rychlejšího znaka střídavého. 
Předvedl nám dobré technické provedení. Jen tak dál. 
 
Jakub Voráček, (1998), kategorie žactvo 
Kuba svými výkony na trénincích byl nominován do družstva A. Svým výkonem na 400VZ přinesl 
důležitých 606bodů. 200 OPZ se Kubovi nepovedlo, především pro zatím nedostatečné osvojené 
motýlka a byl diskvalifikován. Sám nejlíp ví, že je třeba ještě více motýlka pilovat i na tréninku. Chuť si 
spravil při 34bodové polohové štafetě, kde svým kraulovým úsekem pomohl ke 2.místu. V celkovém 
pořadí Českého poháru 2011 skončil na celkovém 9. místě (celkově 27plavců) ve své kategorii. 
Gratulujeme a děkujeme. 
 
Milan Man, (1993), kategorie junioři 
Milan byl ušetřen 400m trati s výhledem, že si sáhne na 50VZ na pěkný osobní rekord v blízkosti 
27vteřin. To se Milimu nepovedlo, ale i tak dále úspěšně reprezentoval karlovarské středisko na 200 
OPZ. A byl členem družstva A a důležitého motýlkového úseku při 34 bodové štafetě. V celkovém 
hodnocení dvojboje se umístil na 1.místě a připsal si cenné body do Českého poháru 2011 a zvítězil i 
v absolutním pořadí! Gratulujeme a přejeme hodně sil do dalšího tréninku. 
 
Vítek Šašek, (1995), kategorie junioři  
Vítek plaval obě individuální disciplíny (400VZ, 200OPZ) v osobních rekordech. Vítka dělilo 6 desetin 
od pokoření 10minutové hranice na 400VZ. Rok 2011 byl rokem velkého výkonnostního vzestupu. 
Díky Vítkovo píli na trénincích věříme, že bude v nastaveném vzestupu pokračovat. Byl důležitým 
členem 20bodové polohové štafety, motýlkového úseku a pomohl připsat cenných 200bodů pro tým A. 
V celkovém pořadí Českého poháru 2011 skončil na 9.místě(celkově 28 plavců) ve své 
kategorii.Gratulujme.  
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David Burger, (1992), kategorie dospělí 
David plaval dvě individuální disciplíny. Člen štafety a družstva B. David si zaplaval osobní rekord na 
200OPZ. 400VZ v osobním rekordu neplaval, ale jeho výkon je potřebné ocenit, v zápalu boje ztratil 
plavky a všiml si toho až v cíli, tomu se říká nasazení☺.V Českém poháru 2011 skončil na celkovém 
14.místě(celkově 59 plavců) ve své kategorii. Gratulujme a děkujeme.  
 
Lukáš Kroupa, (1989), kategorie dospělí 
Luky ve dvou individuálních startech (200VZ, 150OPZ) si zaplaval dva osobní rekordy.Nutno 
podotknout, že na jeho přípravě mají podíl kolegové z pražského střediska. Lukáš již třetím rokem 
studuje v Praze a na tréninky dochází na Strahov. Člen dvacítkové štafety a přínos 200 bodů pro tým 
A. Děkujeme Lukymu  a pražským kolegům -  hezká práce. V Českém poháru 2011 skončil na 
celkovém 30.místě (59 plavců v kategorii) ve své kategorii. Gratulujeme! 
 
Michal Šindelář, (1989), kategorie dospělí 
Míša plaval ve 2 individuálních startech. Míša dobře reprezentoval, i když žádný osobáček nepadl, 
snad příště. V Českém poháru 2011 skončil na celkovém 41.místě (59 plavců v kategorii) ve své 
kategorii. Děkujeme.  
 
Martin Vrbka, (1985), kategorie dospělí 
Martin je čerstvě zapojený a na Strahov Cup se jel podívat jak to na závodech chodí. Plaval 2 
individuální disciplíny (200VZ, 50VZ). Bylo vidět, že ještě nemá závodnické zkušenosti a tak na 200 
VZ neodhadl tempo, nestačil mu dech a stěží se mu doplavávalo. Nevadí pro příště. Jak sám říká, 
není důležité  vyhrát, ale zúčastnit se. 
  
Jan Thenot, (1973), kategorie dospělí 
Honza, co by student na tréninky moc nechodí, ale na závody si vždy najde čas. Člen dvacítkové 
štafety a 200 bodů pro tým A. 2 individuální starty (200VZ, 50VZ). Tentokráte s mírnou nespokojeností 
s výkony a  bez osobního rekordu, ale i tak děkujeme, ne vždy je posvícení. V Českém poháru 2011 
skončil na celkovém 34.místě (59 plavců v kategorii) ve své kategorii. 
 
 
Žačky, juniorky, ženy 
 
Nicole Habermannová, (2000), kategorie žačky 
Nika nás všechny překvapila. Svými výkony potvrdila, že příště bude patřit do týmu A. Kdyby se 
vítězilo za největší časové zlepšení, tak by Nika vyhrála. Na 400VZ se Nika zlepšila o více jak minutu 
dvacet, na 8:03.33 za které získala 622bodů. Za 200OPZ získala 634bodů. V obou disciplínách si 
zaplavala výborné osobní rekordy. Členka družstva B a štafety 34B. Ve dvojboji se umístila na 
skvělém 4.místě ve své kategorii a celkovém krásném 5.místě Českého poháru 2011. Gratulujeme, 
jen tak dále.! 
 
Vendula Dušková, (1998), kategorie žačky 
Vendy nasazení v trénincích je veliké a je to znát i na závodech. Dva individuální starty 400VZ a 200 
OPZ a hned dva osobní rekordy, členka družstva A. Dále byla součást 34A štafety. Ve dvojboji se 
umístnila na krásném 3.místě mezi o dvě hlavy většími a staršími plavci. Parádní výkony, kterými 
Vendy stvrdila své konečné 3.místo v Českém poháru 2011. Gratulujeme.  
 
Blanka Douchová, (1998), kategorie žačky 
Na trénincích to vypadá nic moc, ale na závodech se jí daří. Dva individuální starty 400VZ a 50VZ a 
členka 34B štafety a družstva B. Na 400VZ krásný osobní rekord zlepšení o 10 sekund. V Českém 
poháru 2011 skončila na celkovém 12.místě (27 plavců v kategorii) ve své kategorii. Gratulujeme. 
 
Petra Flekačová, (1996), kategorie juniorky 
Peťula je prvním roce ve starší  kategorii, kde se jí náramně daří. Dva individuální starty 400VZ a 200 
OPZ a hned dva osobní rekordy, kde si zlepšila časy o 10 sekund.Členka družstva A. Dále byla 
součást 34A štafety.Ve dvojboji se umístnila na krásném 2.místě. Petra si svým výkonem na 
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finálovém závodu vyplavala konečné 3. místo v Českém poháru. Krásná práce, děkujeme a 
gratulujeme. 
 
Klára Dvorská, (1987), kategorie ženy  
Klárce spíše sedí delší tratě a to hned potvrdila. Na 400VZ si zlepšila osobní rekord a to o 23 sekund 
a na 50VZ plavala kolem svého osobního rekordu. Členka 20A štafety. Krásné 14.místo ve dvojboji 
mezi dospělými. V Českém poháru 2011 skončila na celkovém 18.místě (59 plavců v kategorii) ve své 
kategorii. Blahopřejeme a děkujeme. 
  
Lenka Hrdličková, (1998), kategorie žačky 
Přemluvit jí, aby s námi jela na závody to je teda makačka a přitom jí to plave. Kéž by začala chodit na 
tréninky častěji. Léňa předvedla parádní výkon na 50 VZ. Tak s chutí do toho. V Českém poháru 2011 
skončila na celkovém 16.místě (27 plavců v kategorii) ve své kategorii. Gratulujeme. 
 
Simona Buchnerová, ( 1994), kategorie juniorky 
Simča měla jeden individuální start 50 VZ, kde plavala kolem svého osobního rekordu. 
Chtělo by to trochu více zklidnit nervozitu a hned to půjde lépe. Mákneme na tom a bude ☺ 
V Českém poháru 2011 skončila na celkovém 19.místě (28 plavců v kategorii) ve své kategorii. 
Gratulujeme. 
 
Eliška Slavíková, (1995), kategorie juniorky 
Eli moc nestíhá trénovat, ale na závodech jí to parádně jde. V jedno individuálním startu na 50 VZ si 
zaplavala osobní rekord, který dlouho nemohla překonat. V Českém poháru 2011 skončila na 
celkovém 16.místě (28 plavců v kategorii) ve své kategorii. Gratulujeme, přejeme pevné zdraví. 
 
Další velké díky  Kamile Suchanové, Janě Podhorské, Martině Keslové, Dáše Kovandové, 
Nikole Zíkové za výkony, které předvedli ve svých disciplínách, kde plavali mimo soutěž. 
 
Kamila Suchanová, plavkyně třídy S14 si zaplavala osobní rekord na 400VZ a měla premiérový 
start 200OPZ, kde se jí nedařilo vůbec  špatně.Gratulujeme. 
 
Martina Keslová, plavkyně třídy S 14 si také udělala osobní rekord a to na 50VZ. Gratulujeme. 
 
Jana Podhorská, předběžně oklasifikovaná plavala samostatně a mimo soutěž .Po dlouho trvajících 
zdravotních problémech se dobře vyrovnala s 50metrovou tratí a plavala v 50VZ znaka, který se jí 
technicky povedl a stanovila si svůj vstupní čas na 4:05,00. Gratulujeme 
    
Nikola Zíkova a Dagmar Kovandová jeli na zkušenou a plavali ve vloženém závodě na 25m. 
Děvčata plavala pod dohledem svých asistentů-instruktorů a výkon Niky byl téměř samostatný jen 
s malou pomocí na startu. Obě děvčata zaslouží pochvalu za nasazení a velkou snahu. Jen tak dále. 
Gratulujeme! 
 

Výprava karlovarských plavců na XX. Strahov Cup byla realizována za podpory:  

 

 


