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SK KONTAKT BRNO na finálovém závod ě Českého poháru 2011 – XX. Strahov Cup 
Praha, 26. 12. 2011 
V sobotu za ranního kuropění se sešla výprava plavců SK KONTAKT BRNO k odjezdu na plavecké závody 
XX. Strahov Cup. Po příjezdu do Prahy se k již početné skupině přidali všichni ostatní plavci a byly jsme 
komplet – 28 plavců a 20 doprovodů bruto ☺. 
K finálovému závodu Českého poháru byli všichni připraveni jako nikdy a tak jsme čekali, jak to všechno 
dopadne. Povinnou jednu dlouhou trať (200-400VZ, nebo 150-200PZ) mohla doplnit druhá dlouhá trať, nebo 
disciplína 50VZ.  
VZ–volný způsob, Z–znak, P–prsa, M–motýlek, PZ–plavecký způsob, PZ–polohový závod 

 
V kategorii žactvo plavali: 
 
Míša Philippi potvrdila, že současně patří k těm nejlepším plavcům z KONTAKTU bB. Gratulujeme 
k umístění v žebříčku Českého poháru 2011 a přejeme neutuchající chuť a touhu překonávat, nejen ostatní, 
ale hlavně sebe samotnou ☺. 
Verča Mácová drobnými krůčky, ale se stálým  překonáváním svých osobáků, ba co víc, s daleko pohledější 
technikou provedení. Je vidět zapojení do třebíčského klubu, jen tak dál, plavkyně… 
Agátka Koupilová v 50 VZ poprvé pod minutu s pěkným bodovým přepočtem. Ten již Agátu řadí mezi 
výkonnostně velmi kvalitní plavce. Agi, začni trénovat vícekrát týdně a bude to ještě lepší ;-). 
Jirka Kyzlink už není jediný „ten, který ztratil plavky“ ☺. Ale výkonem na 400VZ  též potvrdil že rozhodně 
paří mezi plavce, kteří umí zabrat ☺. 
Erik Čalkovský zaplaval premiérově 200 VZ pod 8 minut a vytrvalým tempem si dohmátl pro 343 bodů. 
Kája Brož odplaval premiérově 50VZ kraulem a ba co víc, dalo se na to koukat, Kájo ☺. Tak méně brblání 
na trénincích a uvidíš, poplave to skoro samo, máš na to! 
Květa Homolková poprvé řádně oklasifikovaná zaplavala samostatně dvě disciplíny a získala v přepočtu 
body. Následující sezónu by nám jmohla ukázat, jak se dá k závodění postavit čelem ☺. 
Vojta Sm ěták též konečně s řádnou  klasifikací a ziskem bodů zařazených do žebříčku výkonů bojuje o 
neejlepístění. V následující sezÓně by ses do toho měl Vojto pořádně opřít ;-). 
Filip Vybíhal se s vervou pustil do překonávání svých předepsaných disciplín a kdyby nebylo zrádného 
proudu, který jej maliko zbrzdil, vytřel by nám všem zrak, jak plavec s nejtěžším tělesným postižením, plave 
☺. Snaž se Filipe, ať to příště natřeš i protiproudu ☺! 
 
V kategorii junio ři plavali: 
 
Ondra Pavka poprvé okusil pocit diskvalifikace, kdy se mu při trati 200 PZ, konkrétně při motýlovém úseku, 
rozjely nohy při kopu natolik, že projev vypadal spíše jako střídavý kraulový kop. Aspoň víme, kde jsou 
mezery a můžeme na tom pracovat ;-). Jinak to bylo časově a ve zbytku techniky moc pěkné, Ondro ☺. 
Domča Míčková po dlouhé nemoci sice nemohla předvést své maximum, ale statečně bojovala při 
nahlášených tratích a brzy nám to opět natře ☺, že Domi… 
Janča Bradáčová byla především nepostradatelnou součástí štafety, jehož motýlový úsek zvládly zaplavat 
a rozšířila tak řady delfínářů s možností tvořit další týmy ☺. Děkujeme, Jani. 
Jan Jandera odplaval nahlášené disciplíny tak nejlépe jak šlo. Ale budeme muset intenzivněji zapracovat na 
pravidlech, Honzi, aby nedocházelo k nepříjemným informacím od hlavního rozhodčího. 
Klára Švábová s tělesným handicapem a ještě zcela nevidomá se poprala s tratěmi jako poprvé řádně 
oklasifikovaná plavkyně.  
 
V kategorii dosp ělých plavali: 
Tom Chovanec se posledním závodem rozloučil s reprezentací klubu SK KONTAKT BRNO a k přestupu do 
bratrského pražského klubu mu přejeme hodně úspěchu a cenných zkušeností. 
Tom Pu čálka předvedl, že pravidelná dřina a odříkání, může přinést i celkem v pohodě pěkné a dobré 
ovoce ☺.  Také účast ve štafetě byla důstojnou reprezentací a my Ti Tome děkujeme, doufám, že se Tvá 
touha neplavat a jen přijet na večírek nepotvrdí… Byla by to škoda.. 
Bára Antonovi čová konečně porazila zapeklitou hranici osobáku a tu minutu devatenáct snížila o krásné 3 
vteřiny. Velká gratulace, Barčo ☺. Tak budeme pracovat na dalším překonání osobáku, jo ☺. 
Jarda Mrkos jako jeden z mála našich plavců bojoval o nejvíce bodů prostřednictvím dvou dlouhých 
disciplín, které sice nejsou tím pravým šálkem kávy, ale i přesto se svého boje zhostil s úctou. 
Verča Žaludová vybojovala součtem 1161 bodů celkové 7. místo a nejlepší umístění brněnských plavců 
v kategorii dospělých – Gratulujeme, Verčo! 
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 Miloš Bauer téměř bez tréninku dokázal vylepšit osobák na trati 50VZ, což ale neznamená, že by se nemě 
někdy na bazéně ukázat, Miloši ;-). 
Tom Fuchs jako kondiční plavec a dlouholetý účastník závodů statečně bojoval na tratích 400VZ a 50VZ o 
nejlepší umístění a upevnění pozice žebříčku Českého poháru. Jestli se mu to podařilo podle jeho představ 
se můžete zeptat přímo jeho ☺. 
Tom Král odplaval 200VZ a kdo by věřil, že tento trémou naplněný plavec s těžkým hendikemem kdy 
dokáže přeplavat závodně 8 nádržek na čas ;-). Chce to čas, ale úspěchy v podobě překonání sama sebe se 
dostavují, Tome. 
Jarda Pale ček uslyšel po doplavání 400VZ verdikt rozhodčího a budiž tomuto plavci ponaučením, že 
startovat před signálem starovacího přístroje se nevyplácí ;-). 
Jan Marek v suchém dresu a premiérově odplaval 200VZ, kde si nasadil časovou laťku. Nahlášený odhad 
s přehledem pokořil, tak Honzo, do toho! 
 
Mimo sout ěž plavali: 
Soňa Augustýnová  jejíž premiéra na velkých závodech potvrdila, že na to holka má ☺ a brzy ji necháme 
oklasifikovat. 
Martin Slávik se předvedl v obraze téměř hotového plavce i když absolvoval teprve svůj druhý plavecký 
závod ;-). Pokud chuť a vůle vydrží, na příštích závodech ho čeká klasifikace a řádné zařazeni mezi žebříček 
plavců. 
Milan Tomášek sebral odvahu a přeplaval 50 m volným způsobem s pocitem, že není důležité vyhrál, ale 
zúčastnit se ☺. 
 
Bob Mrva  zasloužilý plavec, který jako jeden z prvních ú častník ů plaveckého závodu Strahov Cup 
přebral na slavnostním vyhlášení drobné dary a poplác ání po zádech od zakladatel ů sdružení za 
výdrž ☺☺☺☺. Jsme hrdí, že máme mezi členy klubu i ty kte ří pamatují úplné za čátky ☺☺☺☺. 
 
Družstva a štafety: 
Byly sestaveny dvě družstva 
Družstvo A ve složení: Míša, Ondra, Verča M. a Verča Ž., které se umístilo celkově na 3. místě.  
Družstvo B ve složení: Domča, Jirka, Agáta a Tom Pučálka , které se umístilo celkově na 5. místě 
Jako obvykle byly silnou podporou družstev sestavené štafety, jejichž bodový zisk podpořil a ujisti pozice 
družstev. 
 
Kompletní výsledky závodu XVI. M ČR naleznete na www.kontaktbb.cz  
 
Všem zúčastněným tisíceré díky za předvedené výkony a těšíme se na závěrečné oddílové zápolení 
v Řečkovickém bazénu ☺. 
Hurá, hurá, hurá!!! 
 
Jana Nastoupilová – vedoucí výpravy SK KONTAKT BRNO 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Zpracovala:  Mgr. Jana Nastoupilová, vedoucí výprav y  
Datum: 5. 12. 2011   


