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V
íce než stovka plavců
včetně současných i bu-
doucích hvězd paralym-
pijského plavání se před-

stavila v závodě tělesně postiže-
ných plavců Pohárek 2014, jehož
dvanáctý ročník se konal o víken-
du vměstském bazénu v Sokolově.
Pohárek je otevřenou soutěží

pro všechny handicapované plav-
ce, zároveň byl ale jako první pod-
nik Českého poháru tělesně posti-
žených plavců vypsaný jako nomi-
nační závod na otevřené mistrov-
ství Německa v plavání handicapo-
vaných. „To je velké lákadlo i záru-
ka účasti špičkových plavců včet-
ně finalistů a medailistů
z paralympijských her,“ upozorňu-
je Štěpánka Řehořková, předsedky-
ně pořádajícího karlovarského
sportovního klubu SK Kontakt.
Však se také jedné z největších

akcí pro zdravotně postižené spor-
tovce v České republice a té vůbec
největší v Karlovarském kraji zú-
častnily české paralympijské špič-
ky v hojném počtu. Nechyběli Ka-
teřina Lišková, Arnošt Petráček,

Vojtěch Franěk, Tomáš Scharf,
Petr Andrýsek nebo Slovák Viktor
Kemény.
Bezpočet překonaných osob-

ních rekordů však svědčil o vysoké
sportovní úrovni letošního ročníku
také ve zbytku sportovního pole a
vůbec se v něm neztratili ani plavci
domácího SK Kontakt Karlovy
Vary, kteří v soutěži družstev skon-
čili druzí hned za letos vítěznou vý-
pravou SK Kontakt Praha.
V plaveckém dvojboji hlavní ka-

tegorie dospělých vybojovala karlo-
varská stáliceMilanMan čtvrtémís-
to, když medaile si rozdělila para-
lympijská elita v pořadí Petráček,
Lišková a Kemény. Na stejnémmís-
tě jako Man skončila také karlovar-
ská juniorka Petra Flekačová, kte-
rou od bronzu dělilo jen 32 bodů,
zatímco na zbytek startovního pole
měla náskok více než stobodový.
Karlovarská vítězka juniorské kate-
gorie Vendula Dušková triumfova-
la dokonce s náskokem 166 bodů.
„Těší nás výkonnostní vzestup,

který až na malé výjimky všichni
naši závodníci prokázali tím, že si

v sokolovském bazénu zlepšili svo-
je osobní rekordy,“ pochvaluje si
Řehořková. Společně s ní coby ve-
doucí karlovarského střediska Kon-
taktu bB a předsedkyně SK Kontak-
tu Karlovy Vary, měla závody pod
palcem ředitelka soutěže Alena Že-
níšková, dlouholetá spolupracovni-
ce a místopředsedkyně SK Kontak-
tu Karlovy Vary.
Závody odstartoval osminásob-

ný vítěz Velké pardubické Josef
Váňa, který nad Pohárkem převzal
dlouhodobý patronát.
Osobní záštitu nad celou akcí

pak poskytli karlovarský primátor
Petr Kulhánek a sokolovský staros-
ta Zdeněk Berka, které na závo-
dech zastoupili náměstek primáto-
ra města Karlovy Vary Jiří Klsák a
místostarosta města Sokolov Ladi-
slav Sedláček. Za partnery závodů
se Pohárku zúčastnili Jaroslav
Rokos, ekonomický ředitel Soko-
lovské uhelné a Jan Eder, majitel
firmy Toyota Auto Eder.
Nad regulemi závodů dohlížel

tým rozhodčích pod vedenímmezi-
národního sudího FINA Ondřeje

Kočovského. „Za celý závod jsme
diskvalifikovali pouze čtyři plavce,
to není velké číslo a svědčí o kvalit-
ní přípravě a dodržování pravidel,“
upozorňuje Kočovský. Nejčastější-
mi prohřešky proti pravidlůmbýva-
jí předčasný nebo ulitý start a špat-
ně provedené obrátky či dohmat.
„Velmi oceňujeme kvalitní pří-

pravuplavců na tyto závody. Nespo-
čet osobních rekordů a kvalitně pro-
vedené plavecké záběry jsou toho
důkazem.Nejde jen o kvalitní výko-
ny těch nejlepších, kteří možná do-
plují na paralympijské hry do Ria
2016, ale velmi si ceníme výkonů
všech plavců,“ říká Řehořková.

Až devadesát procent startujících
podle ní přitom zaplavalo časy na
úrovni svých osobních rekordů a
mnozí si je dokonce vylepšili. Zákla-
dem a vůbec smyslem celoroční prá-
ce programu, do kterého je zapoje-
ných na tři sta plavců s handicapem
ve čtyřech našich střediscích, je pro
nás široká členská základna,“ dodá-
vá vedoucí karlovarského střediska
Kontaktu bB. Pavel Mrhálek

s přispěním Jiřího Linharta

Kamarádi Přátelská atmosféra
je jedním ze znaků každého
Pohárku. Na snímku to dokazují
zleva Vít Šašek, Lukáš Kroupa,
Jan Thenot. Foto: KONTAKT bB

»Pohárek 2014 Občanské sdružení Kontakt bB dlouhodobě a programově
usiluje o odstranění bariér motivováním zdravotně postižených k aktivnímu
a nezávislému pojetí života. Nejviditelnější aktivitou karlovarské pobočky jsou
plavecké závody, které se o víkendu konaly v městském bazénu v Sokolově.

Start Chvilky soustředění,
nervozity... a už to začne. Na
sportovních výkonech často ani
nepoznáte, že jde o plavce
s hendikepem. Foto: KONTAKT bB

Jaký je čas? Letošní
Pohárek posloužil

zároveň jako nominační
závod na otevřené

mistrovství Německa
hendikepovaných.

Foto: KONTAKT bB
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Děkujeme všem podporovatelům XII.POHÁRKU, plaveckých
závodů pro tělesně postižené plavce za přízeň a podporu.

Záštitu převzali primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek a starosta města Sokolova Ing. Zdeněk Berka

Organizátoři akce

INZERCE

MEZI MĚSTY

V Sokolově závody,
ve Varech vyhlášení
Hostitelským městem Pohárku
jsou od založení závodu před 13
lety Karlovy Vary. Jeho plavecká
část se už ale několik let odehrává
v městském bazénu v Sokolově,
kde je více prostoru a lepší zázemí
zejména pro vozíčkáře a jejich nut-
ný doprovod. Karlovarský hotel
Thermal poskytuje zázemí pro zá-
věrečný ceremoniál. Ocenění nej-
lepších letos doprovodily taneční
kreace pod taktovkou táborské ka-
pely Flying Parties. Podle Štěpán-
ky Řehořkové, předsedkyně karlo-
varské pobočky Kontaktu bB jsou
závody atraktivní akcí nejen pro
přímé účastníky, ale také pro divá-
ky. „Mají možnost sledovat akci s
mimořádnou atmosférou a výko-
ny plavců, kteří se ve vodě často po-
hybují tak, že na nich handicap
téměř nepoznáte,“ říká. (lin)

DOMÁCÍ HVĚZDY

Za domácí klub závodí
na šest desítek plavců
Organizačně Pohárek 2014 zajišťuje
karlovarský sportovní klub SK Kon-
takt, který se dlouhodobě a systema-
ticky věnuje výchově plavců
s nejrůznějšími typy postižení
z celého Karlovarského kraje. „Stej-
ně jako zdravá většina, mají i lidé se
zdravotnímpostiženímpotřebu po-
rovnávat se mezi sebou formou
sportovního zápolení, a proto jsou
sportovní kluby zakládány při
všech střediscích sdružení,“ říká
Štěpánka Řehořková, předsedkyně
karlovarské pobočky Kontaktu bB.
V karlovarském klubu se sdružuje
na šest desítek plavců, převážně v
kategoriích žactva a mládeže, vy-
rostly už tady ale také sportovci, kte-
ří se prosazují na celostátní úrovni:
Vendula Dušková, Petra Flekačová,
MilanMan, Jakub Voráček neboNi-
kol Habermannová. (lin)

Kateřina Lišková
Stříbrná paralympionička na znakařské
padesátce ze Sydney 2000 se ve
třiatřiceti letech může ve své kariéře
pochlubit mnoha medailemi z
mistrovství světa i Evropy a úspěšná je
také v osobním životě. Promovala na
Filosofické fakultě University Karlovy
v oboru knihovnictví a nyní pracuje
jako vedoucí Univerzitní knihovny
Farmaceutické fakulty UK v Hradci
Králové, kde si pořídila také vlastní
byt, ve kterém žije se svým přítelem.

Vojtěch Franěk
Tratěmi za měsíc už devětatřicetiletého
borce jsou znakařská a kraulařská
padesátka, kde startuje i na
dvojnásobné distanci a kromě
finálových účastí na vrcholných
podnicích už od paralympijského
Sydney 2000 se na mistrovství Evropy
ve Stockholmu o rok později podílel
také na bronzu české štafety na 4x50
volný způsob. Plavec s velmi těžkým
postižením způsobeným úrazem v 16
letech pracuje jako programátor, obor
vystudoval na MFF UK a jako premiant
si doktorandská studia zpestřil půlroční
stáží ve Švýcarsku a právě díky plavání
se odhodlal přejít z dálkového na denní.

Tomáš Hlavinka
Sedmadvacetiletý kolega z portálu
iDNES.cz se jako komentátor podílí na
online přenosech z utkání. Sám jako

sportovec musel díky operacím v letech
2007 až 2011 a změnám polohy těla ve
vodě úplně změnit svou techniku. Od
památného MS 2006 v Drubanu, kde
mu kvůli spornému verdiktu unikl bronz
na prsařské padesátce, až po 5. místo
na loňském MS v Montrealu však urazil
kus cesty v bazénu i lavici, na
Metropolitní univerzitě v Praze se
věnuje mezinárodním vztahům a
evropským studiím.

Arnošt Petráček
Dvaadvacetiletý borec se od svých
sedmi let v domácím prostředí
KONTAKTU bB postupně vypracoval
až na světovou úroveň. Už v roce
2006 si na MS v Durbanu doplaval
pro stříbrnou medaili a před rokem
na světovém šampionátu v
Montrealu získal dvě stříbra na
padesátkách znakem a motýlkem.

Viktor Kemény
Jediného zahraničního účastníka
dvanáctého ročníku karlovarského
Pohárku si zřejmě nebudete pamatovat
jen díky jeho roli benjamínka slovenské
výpravy na LPH v Londýně 2012 či
šestého muže na prsařské stovce z
lonškého finále MS, ale také díky
rozruchu, který způsobil na předešlé
audienci u slovenského premiéra.
Bezruký paraolympionik z Nových
Zámků při přebírání jmenovacích
dektretů podal Ficovi nohu.

111
plavců z 10 sportovních klubů
se zúčastnilo dvanáctého
ročníku Pohárku a mezi nimi
také paralympionici Kateřina
Lišková, Vojtěch Franěk, Tomáš
Scharf, Petr Andrýsek, Arnošt
Petráček a Viktor Kemény.
Nejpočetnější výpravou byla
ta z domácího SK KONTAKT
Karlovy Vary čítající 35 plavců,
silně byly zastoupeny také
oddíly SK KONTAKT Praha
a SK KONTAKT Brno.

Hlavní soutěž
Plavecký dvojboj. Žactvo: 1. Tadeáš Strašík, 2.
Anežka Floriánková (oba SK Kontakt Praha), 3. Ivan
Nestával (SK Kontakt České Budějovice) – 9. Vítek
Poplštein (SK Kontakt Karlovy Vary).
Junioři: 1. Vendula Dušková (SK Kontakt Karlovy
Vary), 2. Marian Fiala (SK Vodomílek Jihlava), 3.
Michaela Phillippi (SK Kontakt Brno) – 4. Petra
Flekačová, 7. Jakub Voráček, 13. Lukáš Karafiát, 18.
David Šebek (všichni SK Kontakt Karlovy Vary)
Dospělí: 1. Arnošt Petráček (Plavání České
Budějovice), 2. Kateřina Lišková (SK Kontakt
Praha), 3. Viktor Kemény (Nové Zámky, Slovensko)
- 4. Milan Man, 14. Vít Šašek, 19. Klára Dvorská, 23.
Rudolf Voják, 25. David Burger, 37. Jan Thenot, 38.
Lukáš Kroupa, 41. Eliška Slavíková, 44. Michal
Šindelář, 49. Gabriela Neradová, 51. Jan Matoušek,
52. Simona Buchnerová, 55. Marcela Mrázková
(všichni SK Kontakt Karlovy Vary).

Nejhodnotnější výkony
Muži: Arnošt Petráček (50 m znak za 45,05 vt.)
Ženy: Kateřina Lišková (50 m znak za 50,99 vt.).

Paralympici veleli
v Sokolově k útoku
na osobní rekordy

Znak Nejlepší výkony na znakařské padesátce zaplavali Arnošt Petráček a Kateřina Lišková. Foto: KONTAKT bB

Krátce o XII. Pohárku

Plavecké hvězdy v sokolovském bazénu

XII. Pohárek ve výsledcích


