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Unikátní projekt plavání tělesně postižených •••• 300 lidí s tělesným postižením zapojených každoročně do programu •••• Plave se ve 
střediscích Praha, Brno, Karlovy Vary, 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 Kovář-Nevrkla vytvořené zakladateli 
programu •••• Na čtyřech paralympiádách, čtyřech mistrovstvích světa a pěti mistrovstvích Evropy získali plavci vzešlí z programu 

KONTAKTU bB 73 medailí •••• Tři zlaté medaile Martina Kováře v Aténách 2004 jsou historicky největším úspěchem českého sportovce na 
Letních paralympijských hrách 

Tisková zpráva  
 
III. Brn ěnský DRAK 
Motto: „Není malých plavc ů, jsou jen malé plavky!“ 
Brno, Kraví hora, 23. 10. 2010 
 
Třetí ročník celorepublikového závodu tělesně postižených plavců připravilo občanské sdružení KONTAKT bB 
ve spolupráci se sportovním klubem SK KONTAKT BRNO. Bazén na Kraví hoře byl v sobotu 23. 10. místem 
soubojů téměř stovky plavců z pěti sportovních klubů. 
Závod byl letos premiérově pojednán jako sprinterský, plavaly se na nejkratších tratích 25m plavecké způsoby 
znak, prsa a motýlek a 50m volným způsobem. Zaplavané časy byly plavcům započítány do žebříčku 
Českého poháru v plavání tělesně postižených. Bodový přepočet, který je vytvořen na základě výsledků 
z posledních paralympijských her pro každou klasifikační třídu a disciplínu umožňuje srovnat výsledky plavců 
různých klasifikačních tříd a tudíž i rozdílné míry postižení. Bodovým přepočtem, který je vlastním systémem 
KONTAKTU bB, jsou hodnoceny dohromady  muži a ženy. 
Nejvyšší zisk bodů si odnesla v kategorii nejmladší žactvo plavkyně ze sportovního klubu PK Zlín Adéla 
Chrástecká, v kategorii žáci zvítězila třináctiletá Michaela Philippi, plavkyně domácího SK KONTAKT BRNO. 
V juniorské kategorii zlato s bodovou převahou získal Milan Man z SK KONTAKT KARLOVY VARY a mezi 
dospělými podle očekávání zvítězil plavec SK KONTAKT PRAHA Vojtěch Franěk, finalista dvou 
paralympijských her a dvou mistrovství světa. Ten také zaplaval celkový nejlepší čas v kategorii muži, ženský 
nejlepší výkon patřil plavkyni téhož klubu, šestnáctileté Janě Beruškové. Oba získali nejvyšší počet bodů za 
přepočet času na 25m motýlek. V prestižní soutěži družstev nejlépe obstáli plavci SK KONTAKT PRAHA před 
brněnským klubem a třetí místo patřilo karlovarskému týmu. Medaile vítězové převzali z rukou starosty 
Městské části Brno-střed, který nad závodem převzal záštitu. 
„Těší nás, že plavání oslovuje stále více dětí i dospělých s tělesným postižením, atmosféra brněnského 
závodu byla opět vynikající a my děkujeme všem – partnerům, dárcům i dobrovolníkům, kteří  závodníkům, v 
drtivé většině vzešlých z plaveckého programu pořadatelského sdružení KONTAKT bB, umožňují prožívat 
chvíle vítězství, ať už má podobu medaile nebo „jen“ překonání sebe sama,“ říká Jan Nevrkla, předseda 
KONTAKTU bB, který spolu se čtyřnásobným paralympijským vítězem Martinem Kovářem celý plavecký 
program založil. 
Pokud se chcete také podílet na plaveckém program pro 300 tělesně postižených, stačí zaslat na telefonní 
číslo 87 777 dárcovskou zprávu ve tvaru DMS KONTAKT, cena jedné SMS je 30 Kč, plavci obdrží 27 Kč nebo 
můžete všem plavcům držet palce při závěrečném závodě Českého poháru, který se bude konat za měsíc 
v Praze na Strahově. 
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