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Rok 2008 se pro KONTAKT bB nesl v duchu

X. výročí založení organizace. KONTAKT bB se za 

deset let své existence významně proměnil. Na 

počátku jsem znal z hlavy data a životní příběhy 

všech plavců. Jak se program otevíral a namísto 

stabilního okruhu osob nabízel možnost naučit 

se plavat čím dál tím většímu počtu zájemců, 

začalo být obtížné se úplně se všemi alespoň 

seznámit. Díky skvělým lidem, pracujícím 

ve střediscích, se přesto daří dobrého ducha 

programu udržovat a šířit i ve stávajícím velkém 

množství zapojených plavců. Činnost je totiž po 

stránce odborné postavena na metodické řadě 

a její správné aplikaci, avšak to podstatné, co 

činnost udržuje a rozvíjí, je hodnotový systém, 

vetknutý do Vize a Poslání sdružení - obrácení 

se k potřebám druhých a komunikace nesená na 

bázi pochopení a porozumění. 

Ve druhé polovině devadesátých let se začala 

formovat na základech prvních týdenních kurzů 

reprezentační skupina. Jejím přirozeným lídrem 

a kapitánem byl ten, který se stal kamenem 

úhelným celého programu – Martin Kovář. 

Kolem něj se formovali plavci, kteří povětšinou 

nebyli ani zdaleka tak sportovně ambiciózní 

a talentovaní jako Martin. Jedinečný duch 

skupiny a nezapomenutelné, společně strávené 

chvíle na soustředěních, trénincích a závodech 

však ke sportu na vrcholné úrovni přivedly 

i původní kategorické „odpírače sportovní 

služby“. Naše první medailistka z mistrovství 

světa Milada Kunová na svých prvních 

Strakonicích zcela odmítala ponořit hlavu do 

vody a plavala zásadně „paní radovou“. Tu chvíli, 

kdy po nevydařené kraulové padesátce na MS 

smyslu opravdové lásky k tomu co činím a úsilí 

o profesionální odbornou stránku tak, jak to 

umožňovaly tehdejší nuzné, domácí podmínky.

Od roku 2002 začínalo docházet ke generační 

výměně, která se zcela završila po Aténách 

2004. Do týmu se dostali plavci, kteří přišli 

v době, kdy nebylo nutné shánět vlastní 

sponzory, kdy se na závody již výhradně létalo 

a nikoho by už ani nenapadlo, jet někam 

na soutěž tři dny bariérovým autobusem 

s lůžkovou úpravou pod střechou busu. Když 

pak s vlekoucím se sporem Českého svazu 

tělesně postižených sportovců s Českým 

paralympijským výborem byly svazu zastaveny 

finance a znovu vyvstala nutnost si na 

svou činnost shánět i po vlastní linii, neboť 

KONTAKT nemohl táhnout vše ve stejném 

rozsahu, začalo se vše měnit. V týmu chyběl 

lídr a jádro tvořili „náctiletí“, kteří nevyrostli 

v době entuziastického budování programu 

a v době jeho prvních úspěchů, které se 

jevily jako zázrak. Rozdíl mezi první a druhou 

generací byl hlavně v tom, že plavci první 

generace se ošívali, když o nich někdo mluvil 

jako o reprezentantech a považovali téměř za 

nemístné, že se prostředky používají na jejich 

soustředění a zahraniční výjezdy. Plavci druhé 

generace mezi nimi vyrostli, ale cosi ve vývoji 

přeskočili a cítili se reprezentanty. Byla to i naše 

chyba, mluvili jsme tak o nich, oni tak mluvili 

o sobě a ačkoliv tomu mnohdy neodpovídalo 

nasazení a výsledky, považovali se tím pádem 

automaticky za vrcholové sportovce, kteří 

svému koníčku hodně obětovali. Když pak 

došlo na lámání chleba a měli se rozhodnout, 

na Novém Zélandu 1998 vylovila na kraulové 

stovce bronz, naše společné slzy v objetí, kdy 

jsem ji posazoval na vozík, uroněné ne snad nad 

tím kouskem kovu, ale nad promítnutím všech 

společných chvil, tu chvíli nic nemůže smazat. 

Paralympijská vítězka Jana Hoffmanová zcela 

odmítala na bazén vůbec vkročit s tím, že ve 

vodě dostane vždy silné spasmy a znehybní jí 

zcela i paže. Ten moment, kdy v Sydney doslova 

a do písmene udolala v posledních metrech 

své soupeřky, ten polibek po závodě, to jak 

z jejího výkonu sršelo na hony daleko, že to 

dělá pro svého tatínka, který nedlouho před 

paralympiádou tragicky zahynul při neštěstí 

v práci, její maminka na tribuně, která se 

na to přijela do Austrálie podívat, to nejde 

zaměnit. Po těch událostech nechtěla vůbec 

na paralympiádu jet, ale nakonec se rozhodla 

udělat to, co by si její tatínek nepochybně přál. 

První medaile štafety na ME 1999 a její skvělý 

výkon a těsně čtvrté místo v Sydney v sestavě 

Kovi, Venca, Dědek, Tomas, ty chvíle jež lze 

charakterizovat jako smíšené pocity – odvedli 

fantastický výkon, vylepšili český rekord o šest 

vteřin a chybělo 26 setin k medaili. Dědkova 

famózně vyrovnaná stovka v Sydney a bronz 

pro mladíčka, Lištičky neuvěřitelné vzepětí 

při znakové padesátce tamtéž ozdobené 

stříbrem, Machyho strhující sprinterský bronz. 

A co mi letělo hlavou při Martinově prvním 

paralympijském vítězství v Sydney…? Nejen 

ty medailové chvíle, ale především společný 

zájezd autobusem divadla Ta Fantastika na 

ME do Badajozu 1997, společná soustředění 

v Krnově, v Charitním domě Sv. Salvátora, ranní 

jízdy nákladním výtahem, čistý amatérismus ve 

I. (ú) vodní slovo
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zda setrvají tam, kde vyrostli, vše podstatné 

plavecké se naučili, a svým jednotným 

postojem přinutí Český paralympijský výbor, 

aby změnil kritéria a nominoval i plavce stojící 

mimo Českou asociaci tělesně handicapovaných 

sportovců, rozhodlo se sedm z nich zajistit si 

účast přestupem a nelámat si příliš hlavu se 

souvislostmi. 

Jejich počínání je zcela pochopitelné. Takových 

zlomových momentů v životě ale člověk nemá 

tolik. Právě na nich se vybrušuje charakter 

a utváří hodnotový systém. Je samozřejmě 

těžké vzdát se něčeho lákavého, když se nad to 

jedná o vyvrcholení předchozího úsilí a zúročení 

činnosti, která tvoří poměrně podstatnou část 

životní náplně člověka. V obecném pohledu 

jde ale ani ne tak o tu účast samotnou, 

jako spíš o to, zda se člověk v životě vydá 

po stezce, na které nebude „páčkou, kterou 

si kdo chce mačká“, nebo zda se vydá po 

cestě, na níž se bude vždy rozhodovat podle 

osobní výhodnosti a bude mu jedno, kdo mu 

něco nabízí a že jeho rozhodnutí negativně 

ovlivní více lidí kolem. Jde zkrátka o to, zda 

si člověk uhájí skutečnou vnitřní svobodu, 

která je vždy vyjádřena mírou schopnosti 

oběti, nebo zda skutečnou vnitřní svobodu 

vymění za momentální výhodnost a stane se 

závislejším na rozhodování druhých. Volba je 

na každém a nezbývá, než abychom se všichni 

snažili hledět s pochopením a porozuměním 

na všechny aktéry, byť se s jejich způsobem 

řešení situace neztotožňujeme a prameny 

napájející komunikaci vyschly. Pro část plavců, 

kteří přestup odmítli, se každopádně cesta na 

paralympiádu uzavřela. Čas ukáže, jakou životní 

dimenzi otevřela tato událost jednotlivým 

účastníkům děje.

Koncem roku, v době začínajícího adventu 

2008, zavítal do Prahy Jeho Svatost 

XIV. Dalajláma. Na své přednášce hovořil o tom, 

co je pravda a o schopnosti najít trvalé štěstí 

a radost. Hovořil o tom, že princip pochopení 

trvalé radosti a štěstí je ve změně úhlu pohledu 

a schopnosti přestat se dívat pouze svým 

omezeným koridorem. Povystoupit ze sebe 

a nahlédnout tutéž situaci v prizmatu úhlů 

pohledů všech aktérů děje, poskládat všechny 

tyto úhly pohledu dohromady znamená 

nahlédnout pravdu a k jednotlivým účastníkům 

pak přistupovat s pochopením a porozuměním 

znalosti jejich pohnutek. Ve svých modlitbách 

prosí za schopnost vymýtit ze svého srdce 

zlost, nesmýšlet o druhých jakkoliv špatně 

a prospívat druhým, jak nejvíc je možné. Jedna 

ze stěžejních myšlenek evangelií a prvních 

asketických pouštních mnichů je uzavřít svůj 

zrak a sluch všemu, co by se mohlo jevit jako zlé 

a zcela jej otevřít pouze pro věci dobré. 

Otevřme tedy svá srdce a tím pádem i pravý 

zrak a sluch výhradně dobrému. Špatné věci 

kolem nás se nezmění, ale můžeme změnit 

svůj pohled na ně. Přes prvotní nezdary, 

přes prvotní emotivní reakce, přes selhávání 

a návaly zlosti směřujme k tomu, co může do 

našich srdcí a myslí vnést pokoj. Pokoušejme 

se odmítat všechno, co nesměřuje k dobrému, 

a nalézejme pochopení a porozumění i pro ty, 

kteří podle nás činí špatně. Vždyť je to jenom 

náš pohled, může být zkreslený, neznáme 

všechny pohnutky a okolnosti a nejsme soudci 

druhých. Slabosti naše vlastní nechť jsou nám 

výzvou a nikoliv břemenem. Uchovejme si 

pravdivý úžas i z obyčejných, každodenních věcí 

kolem nás, neboť on je základem pravdivého 

života. Bez úžasu začíná člověk okorávat 

a duchovně stárnout. Svěžest a mladost ducha 

jsou s pravým úžasem možné v jakémkoliv 

věku. Při psaní těchto řádků mi tane na mysli 

vlastní zoufalá nedostatečnost a klopotná, 

zdánlivě marná snaha přiblížit své počínání 

alespoň o kousek k dobrému.

Na cestě do dalšího desetiletí KONTAKTU bB 

nechť dokážeme toužit po životě a těšit se 

z dnů, které vidíme dobré. Příjemnou četbu 

a jen samé dobré zážitky s tímto materiálem 

shrnujícím úsilí o konání dobrého v rámci 

našeho spolku v roce 2008 přeje

Jan Nevrkla,  předseda a výkonný ředitel
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   Historie 

1985 Na koleji Kajetánka, v jejím okolí, na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

v Tyršově domě na Malé Straně a v menze FTVS UK ve Všehrdově ulici 

se poměrně často, ale bez valného zájmu o sebe, navzájem potkávají 

Jan Nevrkla a Martin Kovář.

1989  Martin Kovář přestal jezdit na lyžích a jednoho dne přijel do menzy na 

vozíku.

1991 Martin Kovář přesvědčí Jana Nevrklu a začnou spolu chodit do 

bazénu.

1992 Martin Kovář uspořádá první kurz na Strahově a Jan Nevrkla ho spolu 

s Milenou Vavřičkovou (Duškovou) vede.

1993 Počátek spolupráce Jana Nevrkly a Romana „Doudyho“ Vojáčka.

1994 Jan Nevrkla a Milena Vavřičková (Dušková) na ročním pobytu v Izraeli 

učí plavání a moderní gymnastiku tělesně postižené v centru Ilan 

v Kiriat Haim u Haify; Radka Kučírková, Stáňa Soukupová (Hrachová) 

a Roman Vojáček drží plavecké kurzy v Čechách v chodu a vedou 

týdenní pobyty ve Strakonicích a na Strahově.

1995 Program Kontakt se rozjíždí zásluhou Zdeňka Škaroupky pod křídly 

brněnské Ligy za práva vozíčkářů. Jan Nevrkla objíždí rehabilitační 

ústavy, kontaktuje čerstvě zlámané muže i ženy, pořádá pro ně na 

Strahově a ve Strakonicích pobyty s výukou plavání, v Praze se rozbíhá 

pravidelný intenzivní trénink. Základ budoucího reprezentačního 

týmu Martin Kovář, Tomáš Scharf s trenérem Janem Nevrklou vyjíždí 

premiérově na ME v Perpignonu za peníze lékařského doprovodu Jana 

Hnízdila. Ten se rozhodl takto podpořit nově se rozbíhající program 

financemi vydělanými lékařským působením u profesionálních 

cyklistických stájí.

1996 Kovář a Coufalová prvními plaveckými reprezentanty ČR na 

paralympiádě. Kateřina Coufalová, trénovaná ve Slavii Danielou 

Kočovskou, první českou plaveckou paralympijskou vítězkou.

1997  Na ME v Badajozu divadelním autobusem Ta Fantastiky – první 

KONTAKTNÍ medaile z velké soutěže přivážejí Kovář, Kunová a Tunzer; 

Coufalová mistryní Evropy.

1998 Přípravný výbor Jan Nevrkla, Michaela Žertová (Grey) a Roman 

Vojáček vytvářejí stanovy, název a registraci sdružení. V restauraci 

U kaskadéra v Praze na Strahově je na první valné hromadě založen 

KONTAKT bB. První plaveckou medaili z MS získává na Novém Zélandě 

Milada Kunová a má bronzovou hodnotu. Coufalová získává stříbro 

a Martin Kovář stráví MS v nemocnici.

1999 Roman „Doudy“ Vojáček zakládá středisko v Brně a průkopnicky staví 

program především na plavání dětí s vrozeným postižením. Kovář 

a Hoffmanová mistry Evropy v německém Braunschweigu. Titul 

obhajuje i Coufalová, s medailí se přidává Machala a plavecký vzestup 

dokládá medaile mužské štafety.

2000 Dvě zlata ze Sydney a sedm medailí navrch k tomu; Kovář a Hoffmanová 

paralympijskými vítězi, světovými rekordmany, a dohromady získají 

navrch ještě tři bronzy. Dnes již legendární štafeta Kovář, Kuna, 

Povýšil, Scharf dohmatává ve strhujícím souboji o dvě desetiny za 

třetími Brity a o šest vteřin posouvá český rekord. Ve fantastickém 

   Vize 
Prostřednictvím našich aktivit motivovat zdravotně postižené k aktivnímu, 

plnohodnotnému způsobu života a inspirovat osoby bez postižení k trvalé 

spolupráci. Vzájemným ovlivňováním přispívat k vytváření hodnotového 

systému, v němž na prvním místě je obrácení se k potřebám druhých 

a komunikace je založena na pochopení a porozumění k odlišnostem od 

většinových projevů.

   Poslání
Hlavním prostředím pro naplňování poslání sdružení je voda. Esenciálními 

charakteristikami činnosti jsou aktivita, nezávislost, soběstačnost 

a intenzivní komunikace na bázi pochopení a porozumění. Nosnou aktivitou 

je terapie pohybem ve vodě pro osoby s tělesným postižením. Koncepční, 

kontinuální a metodicky vedený program plavání tělesně postižených je 

realizován na všech úrovních, od rehabilitační až k vrcholově sportovní, 

a je v tomto pojetí celosvětově unikátní. Všechny oblasti činnosti sdružení 

z cílené, individualizované terapie pohybem ve vodě vycházejí, navazují na 

ni a vhodně ji doplňují.

• Odstraňovat bariéry mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací 

příkladem aktivního životního stylu, k němuž je nezbytná spolupráce 

obou skupin, odlišujících se pouze vnějšími znaky. 

• Vést účastníky programu sdružení k nezávislému pojetí života a motivovat 

je k aktivnímu životnímu stylu, dávajícímu příklad a působícímu 

aktivizačně na lidi v jejich blízkosti.

• Napomáhat k dosažení vysokého stupně soběstačnosti účastníků 

programu, aby míra nutné asistence při aktivním zapojení do 

společenského života mohla být co nejnižší.

• Realizovat program primárně pro děti a mládež s tělesným postižením 

a pokud to kapacita umožňuje, tak jej otvírat pro všechny věkové 

kategorie a pro všechny typy zdravotního postižení.

• Hlavní činnost je rozdělena do tří oblastí – I. Výuka plavání, II. Pobytové 

akce, III. Sport – všechny oblasti staví na programu aktivní terapie 

pohybem ve vodě, všechny mají společný základ a specifickou 

charakteristiku.

• Oblast činnosti Výuka plavání je realizovaná jako sociálně aktivizační 

služba a proces je řízen podle základního dokumentu této oblasti 

– „Metodické řady výuky plavání tělesně postižených“ autorů 

čtyřnásobného paralympijského vítěze Martina Kováře a jeho trenéra 

Jana Nevrkly, zakladatelů koncepční výuky plavání tělesně postižených 

v ČR.

• Odborně a kvalitně vedená výuka plavání v našem podání směřuje ke 

zvládnutí samostatného pohybu po hladině a přeneseně napomáhá 

i k samostatnému pohybu v běžném životě.

• Výukou plavání sledujeme celkový rozvoj osobnosti – směřujeme 

k podpoře sebevědomí, odvahy pustit se do nových věcí, schopnosti 

samostatně se rozhodovat; rehabilitační aspekty obsažené v programu 

aktivní terapie pohybem ve vodě působí na zvětšení kloubního rozsahu, 

vitální kapacity plic, posílení zbytkového funkčního potenciálu, vyrovnání 

svalových dysbalancí, skolióz, prevenci dekubitů a dalších sekundárních 

komplikací vyplývajících z konkrétního typu postižení a diagnózy.

II. vize, poslání, historie 
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kraulovém sprintu přidává bronz Machala, stejnou medaili vydoluje 

na dvoustovce polohovce skvělým osobním zlepšením Coufalová 

a stříbro a bronz získají plavci z tehdy mladé a nastupující generace – 

Lišková a Povýšil. 

2001 Michael Johnson, nejlepší světový atlet roku 2000, patronem projektu 

„Sportem do života bez bariér“, odborným garantem projektu je 

Doc. Pavel Kolář a hlavním partnerem Tipsport, a.s. Díky projektu 

zakládáme střediska v Karlových Varech, Českých Budějovicích, 

Janských Lázních a Jindřichově Hradci. I bez Kováře, který si dává 

odpočinkový rok, a bez Coufalové, která po paralympiádě v Sydney 

ohlásí ukončení vrcholového plavání, potvrzujeme na ME ve 

Stockholmu postavení ve světové špičce. Hoffmanová čtyřnásobnou 

mistryní Evropy; další tituly přidávají nová členka týmu Běla 

Hlaváčková, trénovaná v Náchodě Romanem Haklem, a ženská 

polohová štafeta, která v sestavě Hoffmanová, Hrozná, Hlaváčková, 

Kunová dokáže porazit štafety plaveckých velmocí z Velké Británie 

a Německa – zlato ve finiši uhájí po mateřské dovolené se navrátivší 

Milada Kunová. 

2002 KONTAKT bB přichází do Ostravy. Realizujeme program pro 500 osob 

ročně. Na MS v Argentině získává Kovář dva tituly, Hlaváčková jeden 

a mužská kraulová štafeta si doplave pro stříbro, což je dodnes největší 

týmový úspěch českého paralympijského sportu.

2003 KONTAKT bB přichází do Kladrub – plavání se stává součástí 

rehabilitačního procesu a ve srovnání se začátky působení v polovině 

90. let, kdy voda pro para- a kvadruplegika byla tabu, se jedná o velký 

průlom a velké dílo KONTAKU bB. Zbyněk Švehla – první Evropan 

v cíli havajského Ironmana; v Brně pořádáme za účasti 28 zemí první 

„Evropské vlny“ – EUROWAVES – jako náhradu nekonaného ME.

2004 Kovář získává tři zlaté paralympijské medaile a překonává tři světové 

rekordy pod Akropolí – dosud nepřekonaný nejlepší výsledek českého 

sportovce na Letních paralympijských hrách. Paralympijské tituly 

přidávají Hlaváčková s Coufalovou, která se v roce 2003 k plavání vrátí 

a trénuje plně v KONTAKTU. Bronzem přispěje ve třídě S1 Kadeřávek 

a potvrdí tak kvalitu plaveckého programu orientovaného zejména 

v počátcích na osoby s míšní lézí s vysokým stupněm postižení.

2005 Rozjíždí se plavecký program v Jihlavě pod hlavičkou SK Vodomílek. 

Pořádáme další ročník EUROWAVES. Zbyněk Švehla v říjnu již podruhé 

dokončil havajského Ironmana a dlouhý triatlon dojel v celkovém čase 

13:38:33, čtvrtý ve své kategorii „physically challenged“ a celkově se 

umístil na 1300. místě z celkových 1800 startujících. 

2006 KONTAKT bB realizuje celoroční výuku plavání v 7 střediscích. 

Jednu zlatou, dvě stříbrné a pět bronzových medailí přivezli plavci 

z Mistrovství světa z jihoafrického Durbanu. Tým se i přes výraznou 

generační výměnu udržel v první patnáctce zemí; výsadní postavení 

ve světové špičce potvrdila Hlaváčková, na medailovou úroveň se po 

stagnaci vrátili Lišková s Povýšilem, stříbrně se v týmu uvedl Petráček 

a do světové špičky se prosadil Hlavinka.

2007  Sdružení je registrováno jako poskytovatel sociální služby. To vyžaduje 

vyšší nároky na realizaci programu, který se koncentruje do pěti 

středisek se třemi hlavními v Praze, Brně a Karlových Varech, a dvěma 

menšími v Českých Budějovicích a Ostravě. Realizujeme opět úspěšně 

EUROWAVES. Někteří v minulosti úspěšní plavci a bývalá trenérka, 

kterým zázemí a cestu k elitní světové úrovni umožnil především 

KONTAKT bB, se koncem roku 2007 a začátkem roku 2008 rozhodli 

zajistit si účast na paralympiádě v Číně vstupem do jiné organizace 

odstřihnutím se od sdružení a osob, které je dosud vedly. Naproti 

tomu plavci Lišková, Franěk, Mach, Andrýsek, Hlavinka, kteří měli též 

splněná kritéria pro účast na paralympiádě, zůstali tam, kde se naučili 

plavat, kde pili své první pivo, prožili intenzivní tréninky i večery, 

mezi plavci a trenéry, k nimž mají vazbu, i když je to stálo účast na 

paralympiádě s možností dosáhnout individuálního úspěchu.

2008 Do série závodů Českého poháru přibyl Brněnský DRAK. Zbyněk 

Švehla se stal již počtvrté železným v Koně na Havaji. Za sebou do cíle 

přivedl Michala Šišku, který po dlouhé poúrazové nečinnosti učinil 

první sportovní kroky v KONTAKTU bB. Mezinárodní plavecké závody 

EUROWAVES jsme poprvé uspořádali v Chomutově a padly na nich čtyři 

světové a jeden evropský rekord. Martinu Kovářovi, hlavnímu strůjci 

založení plaveckého programu, se narodil syn Jan. Proběhly Letní 

paralympijské hry, kterých se zúčastnilo šest odchovanců programu 

KONTAKTU bB, kteří 7 – 9 měsíců před paralympiádou přestoupili na 

základě podmínek stanovených Českým paralympijským výborem do 

jiné organizace. Dva nejzkušenější z nich získali na paralympiádě dvě 

zlaté, jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile. KONTAKT bB důstojně 

oslavil desáté výročí svého založení. Z této výroční zprávy si můžete 

udělat představu o činnosti v jubilejním roce.

II. vize, poslání, historie 
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   1. Výuka plavání jako
   sociálně aktivizační
   služba – motto:
  „Na vlně sounáležitosti“
Od roku 2007 jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby. Hlavní 

náplní sociálně aktivizační služby je aktivní terapie pohybem ve vodě 

realizovaná v oblasti činnosti Výuka plavání pro tělesně postižené. Plavci 

jsou v ní rozděleni do tří úrovní: I. kompenzačně rehabilitační, II. kondičně 

rehabilitační, III. sportovně rehabilitační. K Výuce plavání patří nedílně 

školicí program střediskových dobrovolníků, instruktorů a spolupráce 

s odbornými školami a fakultami. V rámci sociálně aktivizační služby 

realizujeme i kontaktní program, jehož obsahem je informování o činnosti 

sdružení ve zdravotnických zařízeních zaměřených na dospělé osoby po úraze 

a na děti a na rodiče dětí s vrozeným postižením. Spolupracujeme zejména 

s Rehabilitačním ústavem Kladruby, Hamzovou odbornou léčebnou v Luži 

Košumberk a Dětskou léčebnou pohybových poruch v Boskovicích.

Pravidelná pohybová činnost ve vodě s sebou nese nejen zlepšení fyzické 

kondice, ale v rovině sociální nabízí možnost navazovat přátelství a vztahy, 

setkávat se při běžné aktivitě mimo zdravotnická zařízení, vyměňovat si 

zkušenosti ať již školní, pracovní nebo různé „vychytávky“, důležité pro 

zvládnutí lepší sebeobslužnosti. Vše může pomoci nasměrovat k aktivnímu 

a nezávislému způsobu života. Zásadní je prvek zapojení do běžné volnočasové 

aktivity, který zejména rodičům s dětmi s vrozeným postižením může pomoci 

otevřít nový horizont. Ten dosavadní bývá často rámován hlavně operacemi, 

rehabilitacemi a specializovanými zdravotnickými zařízeními. Možnost vozit 

své dítě na plavání, stejně jako třeba jejich sousedi vozí své nepostižené děti 

na tenis, může dát jejich rodinnému životu silný impuls.

Díky metodické řadě autorů Jana Nevrkly a Martina Kováře dokážeme naučit 

plavat i osoby s velmi těžkým tělesným postižením. Do celoroční plavecké 

výuky bylo ve všech střediscích zapojeno celkem 306 osob se zdravotním 

postižením, z toho 60 % tvoří děti a mládež do 18 let. 

Výuka plavání byla zajišťována v pěti střediscích sdružení a díky školicímu 

programu KONTAKTU bB se realizuje i na dalších sedmi místech ČR v rámci 

samostatných právních subjektů. 

  Středisko Praha

Charakteristika a základní údaje střediska

Středisko Praha je největší co se týká počtu plavců a pro řadu z nich je velmi 

náročné dopravit se v rozumném čase na strahovský bazén, neboť výuka se 

odehrává v době, kdy zároveň zuří dopravní špička velkoměsta. Rychlý sled 

jednotlivých plaveckých lekcí a obtížnější vytváření homogenních plaveckých 

skupinek v jednotlivých lekcích charakterizují organizaci programu. Přesto 

i v těchto specifických podmínkách rušného tepu velkoměsta dochází 

k intenzivní komunikaci a vznikají pevná pouta a přátelství, která přesahují 

stěny bazénu. 

Od vzniku programu v Praze působí středisko na šestidráhovém 25m Bazénu 

Strahov. V roce 2008 se plavalo pětkrát týdně ve dvaceti půlhodinových 

a osmi hodinových lekcích. V průběhu roku prošlo výukou 126 plavců, z toho 

73 do 18 let a nově bylo zapojeno 9 plavců. Program pomáhalo zajišťovat 24 

spolupracovníků a dobrovolníků. 

III. Oblasti činnosti



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 8  |  K O N T A K T  b B 7V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 8  |  K O N T A K T  b B 7

Poděkování 

Celoroční výuku plavání pomáhali zajišťovat následující dobrovolníci 

a instruktoři: Markéta Bartoňová, Jaromír Bečvář, Jana Blažková, Lenka 

Chadimová, Hana Chalupníková, Lucie Dohnálková, Martina Dörrerová, 

Vít Franta, Vojtěch Hanzelka, Jitka Holomková, Petra Hrdličková, Petra 

Hromádková, Lucie Janečková, Markéta Javorová, Andrea Ječmínková, Pavla 

Jelečková, Lukáš Klempa, Petra Klímová, Marie Krejčová, Ilona Krupičková, 

Pavla Kryslová, Zuzana Lehotská, Iveta Martínková, Lucie Mašínová, 

Barbora Mojrová, Lenka Pohanková, Lenka Pokorná, Rita Pokorná, Lenka 

Rédová, Tomáš Sláma, Lenka Šmeráková, Eva Somolová, Lucie Strapáčová, 

Lenka Svobodová, Eliška Sychrová, Ivana Vašíčková, Hana Vojířová, Markéta 

Zichová.

Poděkování patří firmám, institucím a osobám

Firmě Izolservis s.r.o. za poskytnutí kanceláře, Městské části Brno-

střed a městu Kuřim za podporu celoroční výuky plavání, panu Václavu 

Mlaskačovi a jeho zvířátkům i uzeninám, Zdeňku Tauerovi z Cantes Polička 

Personální zabezpečení

Středisko vedl Jan Janoušek a patří mu velký dík, neboť udržel plnohodnotný 

chod plaveckého programu v obtížné personální situaci po odchodu Milky 

Stuchlíkové na mateřskou a Jardy Koláře na dlouhodobý pobyt do Afriky. 

Honza se na konci roku s rodinou vrátil do svého rodného kraje a od ledna 

2009 převzal vedení našeho českobudějovického střediska. Na pozici 

vedoucího střediska během podzimu zaškoloval Honza Míru Vaňka a v době 

tvorby výroční zprávy už také víme, že se z Afriky vrátí a do pražského 

střediska opět nastoupí Jarda Kolář, což je krásná zpráva pro všechny plavce 

i pro vedení organizace. Finanční zázemí a propagaci střediska zajišťovala 

Krystyna Poloková. Samotnou výuku plavání pomáhala velmi významně 

zajišťovat trojice instruktorek Bára Smékalová, Jana Lišková a Táňa Lálová.

Poděkování 

V pozici dobrovolných instruktorů se o realizaci programu významně 

zasloužili Jana Lišková, Bára Smékalová, Táňa Lálová, Petr Heral, Jakub Kozel, 

Kateřina Firstová, Ivana Vondráková, Magdaléna Vančáková, Soňa Richterová, 

Jana Ticháčková a Petra Stejskalová. 

Závěrečnou akci roku KONTAKT bB X. nám pomáhali zajišťovat Tamara 

Vančurová, Jakub Hübner, Kateřina Hlavinková, Jakub Jeřábek, Tereza Kaucká, 

Stanislava Hrachová, Štěpán Cagaň, Jiří Kolář, Ladislav Kleger, Joana Kufová, 

Petr Oborný, Franta Vojtek, Pavla Zahradnická.

Zvláštní poděkování za vstřícnost a spolupráci při hledání plaveckého 

prostoru na bazénu Strahov patří trenérům Universitního sportovního klubu 

Jaroslavu Strnadovi a Markétě Kaplanové.

  Středisko Brno
Charakteristika a základní údaje střediska 

Středisko Brno založil Roman „Doudy“ Vojáček, který začal ve sdružení jako 

první systematicky pracovat s dětmi s vrozeným postižením. Štafetu vedení 

střediska přebrala v roce 2004 Jana „Fifi“ Nastoupilová. Za deset let existence 

KONTAKTU bB se z dětí, s nimiž Roman začínal plavat, stala dospívající mládež, 

která v současné době tvoří majoritní věkové zastoupení. Brno charakterizuje 

typická moravská soudržnost, vřelost a množství doprovodných akcí, které 

plavecký program ozvláštňují a rozšiřují.

Celoroční výuka plavání probíhala na plaveckých bazénech v Brně a okolí (viz 

poděkování níže) a plavalo se pětkrát týdně celkem v jedenácti hodinách. 

Třicet spolupracovníků a dobrovolníků spolu se zaměstnanci v průběhu roku 

věnovalo svůj pedagogicko-plavecký um 91 plavcům s tělesným postižením, 

aby z nich dostali jejich plavecké maximum. V Brně zajišťujeme navíc výuku 

plavání pro děti z Dětského centra Brno a Iva Tesařová dojíždí jednou za 

měsíc do Dětské léčebny pohybových poruch v Boskovicích, kde seznamuje 

přítomné rodiče dětí a děti samotné s plaváním a programem KONTAKTU bB. 

V první polovině roku jsme zajišťovali plavání v rámci tělesné výchovy pro ZŠ 

Kociánka.

Personální zabezpečení 

Brněnské středisko je dnes ryze ženské a trio 

žen se skvěle doplňuje v následujícím obsazení: 

Jana Nastoupilová, vedoucí střediska; Ivana 

Tesařová, zástupce vedoucí střediska; Marta 

Vojáčková, PR a FR manažerka střediska.
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III. Oblasti činnosti

Karlovy Vary s ředitelem Mgr. Miroslavem Peerem. Dobrovolnickému 

centru Vlaštovka při Mateřském centru Karlovy Vary za spolupráci v oblasti 

kontaktování dobrovolníků, jmenovitě koordinátorce projektu Lence 

Dolečkové a předsedkyni centra Věře Bartošové, Střední odborné škole 

pedagogické, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary se zástupkyní 

ředitele Mgr. Evou Hruškovou a Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart v čele 

s paní ředitelkou Ing. Hanou Hruškovou. Vodní záchranné službě Sokolov 

včele s Vladimírem Tomáškem děkujeme za významnou pomoc při organizaci 

plaveckých závodů POHÁREK.

Za významnou a dlouhodobou podporu činnosti střediska děkujeme, 

Magistrátu Města Karlovy Vary - odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 

Karlovarskému kraji - odboru sociálních věcí, Nadaci LIONS CLUB a Emílii 

Béžové.

za canisterapii na pobytu v Bystrém, Bobanovi Mrvovi za výrobu nájezdu, 

Andree Ječmínkové za všestrannou pomoc, Hance Kubiznové za nasazení při 

zajišťování závodů, Lence a Miroslavovi Nowakovým a Radkovi Soukupovi, 

kteří závodům vytvářejí rozhodcovské a technické zázemí, Vodní a záchranné 

službě, jmenovitě Vladanu Vlkovi, za ukázky záchranářské práce při posezení 

na závěr plavecké sezóny, Věře, Oldřichům a Michalovi Crhonkovým, skupině 

The Basement, všem vystupujícím i těm, kteří obohatili tombolu za hvězdný 

večer..

Za vstřícnost a dobrou spolupráci děkujeme vedení a zaměstnancům “našich“ 

bazénů: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Plavecký bazén Kuřim, 

KOMETA PS a.s., areál Za Lužánkami a Služby Boskovice.

  Středisko Karlovy Vary 
Charakteristika a základní údaje střediska

Středisku Karlovy Vary vládne rodinná atmosféra a pospolitost. Všechno 

je tady velké tak akorát a středisko vyrostlo na entuziasmu dnešních 

zaměstnanců a skvělého týmu dobrovolníků. Ke koloritu střediska patří též 

řada doprovodných akcí a střediskem organizované akce jsou charakteristické 

výbornou přípravou a mimořádnou atmosférou.

Do celoroční plavecké výuky je zapojeno celkem 53 plavců, z nichž 32 je 

mladších 18 let. Z iniciativy střediska se rozvinul plavecký program v Děčíně, 

který v průběhu roku přešel pod Mateřské centrum Bělásek a vede jej Adéla 

Machačová.

Výuku pomáhalo zajišťovat 23 instruktorů a dobrovolníků na dvou bazénech 

- 25m bazénu Alžbětiných Lázní a 16m bazénu ZŠ Krušnohorská na Růžovém 

vrchu. 

Personální zabezpečení:

Středisko vede Štěpánka Řehořková v silném tandemu s Michaelou Tůmovou, 

která zajišťuje především finance a propagaci střediska na pozici PR a FR 

manažerky. Odchod Míši na mateřskou v květnu přivedl na zaměstnanecký 

post dlouholetou dobrovolnici Moniku Violovou a stávajícímu tandemu 

Řehořková – Violová nadále jistí záda stále spolupracující Míša.

Poděkování 

Výuku pomáhali významně zajišťovat následující instruktoři a dobrovolníci: 

Alena Bahníková, Petra Divíšková, Simona Hankerová, Jan Rzounek, Veronika 

Šímová, Lucie Tóthová, Monika Violová (od září jako zaměstnanec), Alena 

Ženíšková, Alena Ženíšková ml., Michaela Ženíšková, Ivana Novotná, Michaela 

Tůmová-Bečková, Lucie Sequensová, Štěpán Cagaň, Michaela Maříková, 

Martin Rovný, Eduard Koštál, Jan Roneš; od října 2008 Nikola Frkalová, Lucie 

Hronová, Kateřina Plávková, Kamila Šimandlová, Petr Kohuš, Jan Novák. 

Na realizaci plaveckých závodů Pohárek se významně podílela Pavla Slavíková. 

Ve Strakonicích se do týmu dobrovolníků připojil Tomáš Černý.

Poděkování patří následujícím osobám a institucím:

Novináři Jiřímu Linhartovi, Josefu Sedlákovi za celoroční služby v oblasti IT, 

Miluši Müllerové za oslovování potenciálních podporovatelů. Za vstřícnost 

a dobrou spolupráci děkujeme vedení a zaměstnancům Alžbětiných Lázní 

a.s. s lázeňskou ředitelkou MUDr. Stanislavou Maulenovou, ZŠ Krušnohorská 
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  Středisko Ostrava

Charakteristika a základní údaje střediska

Středisko Ostrava je též vedeno pracovníkem, který pozici vedoucího 

vykonává při svém hlavním pracovním poměru fyzioterapeuta. Program je 

tímto limitován stejně jako v Českých Budějovicích, ale mezi 19 plavci a osmi 

dobrovolníky panuje dobrý duch vzájemnosti a entuziasmu. Do programu 

jsou zapojeni významně i plavci s mentálním postižením a při své účasti na 

závodech pořádaných Společností pro podporu lidí s mentálním postižením 

v Ostravě dosahují Petr Kovář, Petr Slanina a Ondřej Lövy na medailová 

umístění.

Na závěr plavecké sezóny pořádalo středisko závody otevřené i rodičům 

a příznivcům programu a uskutečnilo se též plavecké soustředění na 

Pustevnách v hotelu Tanečnica.

Plavecká výuka je realizována dvakrát týdně v plaveckém bazénu Vítek 

v Ostravě-Hrabůvce, ve třech hodinách týdně. Do Ostravy bohužel nesměřuje 

žádný ze zaměstnanců KONTAKTU bB na hlavní pracovní poměr a Petr Musálek 

má nadále rád své hlavní zaměstnání fyzioterapeuta. Nároky vyplývající 

z dynamického rozvoje sdružení a kritérií kladených na poskytovatele sociální 

služby je dlouhodobě velmi náročné realizovat při jiném hlavním pracovním 

poměru. Proto došlo po dohodě mezi zástupci klubu a sdružení od 1. 1. 

2009 k převedení činnosti plně pod sportovní klub SK KONTAKT OSTRAVA. 

Petr Musálek nadále plavecký program povede v rámci klubu a KONTAKT bB 

bude financovat pronájem bazénu a školit instruktory klubu. Petrovi a všem 

dalším spolupracovníkům patří velký dík za rozběhnutí plaveckého programu 

v Ostravě a za jeho udržování i nadále.

Personální zabezpečení

Středisko vedl Petr Musálek, kterému sekunduje tým dobrovolníků.

Poděkování 

Plaveckou výuku zajišťovali a poděkování zaslouží Kateřina Ševčíková, 

Alexandr Gebauer, Jan Stoszek, Zuzana Sumarová, Jiří Šváb, Michaela 

Henkelová, Pavel Musálek, Veronika Dostálová.

Na zajištění chodu a rozvoji střediska spolupracovali Jana Musálková, 

manželé Slaninovi a manželé Lövyovi

Za vstřícnost a dobrou spolupráci děkujeme vedení a zaměstnancům 

Krytého bazénu Vítek v  Ostravě–Hrabůvce a personálu hotelu Tanečnica na 

Pustevnách pod vedením pánů Zetka a Mikundy.
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Krytého bazénu Vítek v  Ostravě–Hrabůvce a personálu hotelu Tanečnica

Pustevnách pod vedením pánů Zetka a Mikundy.

  Středisko
  České Budějovice

Charakteristika a základní údaje střediska

Středisko nemělo v roce 2008 zaměstnance na plný úvazek a tím je vždy 

limitován rozsah programu. Plavců zapojených pravidelně do programu 

bylo 17. Změna nastává od ledna 2009, kdy na pozici vedoucího střediska 

nastoupil na plný úvazek Jan Janoušek. Od jeho nástupu do Českých 

Budějovic si slibujeme dynamický rozvoj našeho plaveckého programu na 

jihu Čech. Cílem je rozvinout program v Českých Budějovicích do dvou let na 

úroveň karlovarského střediska. 

V roce 2008 probíhala výuka plavání dvakrát týdně v bazénu relaxačního 

centra Factory Pro v obchodním centru IGY.

Personální zabezpečení

Středisko vedl při svém hlavním pracovním poměru fyzioterapeuta centra 

Arpida Lubo Bičej a s koncem roku předal vedení Janu Janouškovi. 

Poděkování 

Celoroční výuku plavání pomáhali zajišťovat dobrovolníci a instruktoři: 

Ľubomír Bičej, Kateřina Krotká, Pavla Vinzensová (za svobodna Slavíčková), 

Barbora Fuksová, Eva Šustrová, Viera Soukupová, Alena Lánová, Petra 

Hovorková. 

Za vstřícnost a dobrou spolupráci děkujeme vedení a zaměstnancům 

Relaxačního centra Factory Pro.
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   2. Pobytové akce –
   motto: „Chci prožít,
   přežít, zažít!“

Pobytová akce je oblast činnosti, z níž se celý program sdružení odvinul. 

Zobrazuje tedy vizi, poslání a cíle sdružení v koncentrované podobě 

a časovém úseku jednoho týdne. Program je nabitý a intenzivní dvoufázovou 

výuku plavání rámuje tematicky zaměřený program orientovaný mimo 

jiné též podle věkové kategorie, pro kterou je pobyt realizován. Pracovníci 

a dobrovolníci zajišťují na akci nejen samotný odborný program plavání, 

ale samozřejmě též nezbytnou osobní asistenci, doprovodný program 

i záležitosti spojené s poskytováním sociální služby (základní poradenství 

apod.). Pobyty skýtají možnost prožít je s rodinným příslušníkem nebo jako 

prázdninový pobyt s celou rodinou ve Strakonicích. Jedním z kroků na cestě 

k soběstačnosti, především psychologické, může být i premiérové absolvování 

týdenního pobytu dětí, nebo i dospělých po úraze, mimo rodinný rámec nebo 

zdravotnické zařízení. 

Pobytové akce pořádáme pro věkové kategorie dětí, mládeže i dospělých 

a pro plavecké začátečníky i pokročilé.

  Svitavy

10. –16. 2. 2008, středisko Brno – téma: „Studentské 
sympózium SVĚT KOLEM NÁS – naděje pro budoucnost“

Jednalo se o pokračovací pobytovou akci pro děti a mládež od 10 do 

19 let, zapojené do pravidelné celoroční Výuky plavání ve střediscích 

KONTAKTU bB. Kombinace individuální výuky a sportovního tréninku přináší 

všem účastníkům významný plavecký posun. Většina plavců se účastní 

bez doprovodu rodinných příslušníků s asistencí poskytovanou našimi 

dobrovolníky, což vede k posunu i v oblasti soběstačnosti. Akce se zúčastnilo 

28 plavců, 4 zaměstnanci a 22 dobrovolníků.

Plavci absolvovali celkově 7 plaveckých lekcí završených pátečními závody 

Svitavy Cup. Každému plavci byl na celý týden přidělen jeden plavecký 

instruktor a společně pracovali na zadaných individuálních cílech, které ještě 

v závěru týdne otestoval supervizor, dohlížející na danou dráhu. 

Suchozemská část akce byla vyplněna sérií přednášek pod hlavičkou 

Studentského sympózia, bowlingem, návštěvou koncertu skupiny Bedna 

odložených hraček a také dobrodružným pátráním a likvidací tajemného 

„kamene Zla“. Tento program připravovaly akademičky Iva Tesařová s Martou 

Vojáčkovou a k přednáškám pozvaly řadu interesantních osobností naší vědy 

jako Dr. Annu Omšelou, Doc. Krakatita a další kapacity.

  Strakonice I.–III.

13. 7.– 2. 8. 2008, střediska Praha, Brno, K. Vary – 
téma: „Strakonické léto s KONTAKTEM bB“

V roce 2008 jsme se odhodlali k otočení pořadí kurzů dle věkových skupin. 

Akci začínal týden určený dospělým a přes mládež jsme se dostali až 

k poslednímu dětskému týdnu. Model se osvědčil. Kemp přinesl tradiční letní 

atmosféru umožňující pobyt plavcům bez vlastního doprovodu, nebo celým 

rodinám. Nedílnou součástí letního pobytu je intenzivní školící program, 

který je určen především dobrovolníkům a spolupracovníkům z jednotlivých 

středisek sdružení. Na každém z týdnů se v bazénu zdokonalovalo 40 – 44 

plavců, které vedlo 9 zaměstnanců a vždy kolem dvacítky dobrovolníků. 

Během pěti plaveckých dnů týdne se zvládlo 8 lekcí a jedny závody. 

Doplňkový program rozšiřoval plavecké obzory a s velkým úspěchem se 

setkaly přednášky MUDr. Jana Hnízdila na téma Psychosomatický přístup 

ve fyzioterapii. O jiném sportu – cyklistice – přijel na kole vyprávět Michal 

Stark, jeden z našich nejlepších paralympijských cyklistů. Doplňkový program 

v duchu antického Řecka vedly múzy Ifé, Rafé a Maté a snažily se plavce 

směřovat k sebepoznání a rozvoji osobnosti.

III. Oblasti činnosti
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  Bystré u Poličky

14.–20. 9. 2008, středisko Brno
téma: „Týden s Machem a Šebestovou“

Akce byla zaměřena na děti předškolního a mladšího školního věku v rozpětí 

od 2 do 10 let. Zúčastnilo se 15 plavců, 3 dobrovolníci, 3 pracovníci, 17 

doprovodů a rodinných příslušníků. Plavci byli rozděleni na dvě skupiny 

podle věku, plavecké úrovně a během týdne absolvovali 5 – 9 lekcí. Plavání 

doplnila dvakrát týdně hipoterapie a stejně tak i canisterapie, výtvarné 

aktivity a večerní program v duchu večerníčkových postav Macha a Šebestové, 

kterým sekundoval kamarád pes Jonatán a kouzelné utržené sluchátko. Kurz 

zajišťovaly pracovnice brněnského střediska Marta Machová, Iva Šebestová 

a Jana Kadrnožková. V rámci doplňkového programu dostali plavci možnost 

hladit mistra republiky - byl to králík.

Závěrem pobytu všichni plavci absolvovali plavecké závody, které byly pro 

většinu zúčastněných životní premiérou. Do závodu byli zapojeni i rodiče 

(rodičovská štafeta – 2 družstva), kteří se po celý týden ve večerních 

hodinách učili jednotlivé plavecké způsoby pod vedením pracovnic sdružení 

Ivany Tesařové a Jany Nastoupilové.

  Lázně Kynžvart

2.–8. 11. 2008, středisko Karlovy Vary – téma: 
„S hudbou kolem světa“

Věkové rozpětí účastníků bylo mezi 8 až 26 lety (16 dětí od 8 do 15 let a 3 

mládežníci do 26 let). Akce ze zúčastnilo celkem 19 plavců, 3 zaměstnanci 

a 15 dobrovolníků. Premiéru na pozici koordinátorky akce měla Monika 

Violová. Zcela jinou premiéru, a to v roli matky, zažila na akci Michaela 

Tůmová se svým pětiměsíčním synem Janem. 

Plavecký trénink vedla vedoucí pořádajícího střediska Štěpánka Řehořková 

spolu s Janem Nevrklou. Plavci byli rozděleni do dvou plaveckých skupin, ve 

kterých se po sedm lekcí věnovali rozvoji nových plaveckých způsobů a po 

trénincích zlepšovali svou obranyschopnost pobytem v sauně. Pod vedením 

Jany Švarcové plavci každý den pilně protahovali těla v tělocvičně lázeňského 

domu Orlík. Hlavní téma doprovodného programu bylo ,,Poznej svět hudbou“. 

Vyřešením úkolů družstva cestovala napříč světadíly s charakteristickou 

hudbou jednotlivých regionů. Závěrem celé plavecké přípravy v Lázních 

Kynžvart byly plavecké závody ,,Chebský Špalíček “ konané 7. 11. 2008. 

Výrazné osobní posuny, závod štafet, fan klub chebské Simony Buchnerové 

a pěkné zážitky byly sladkou odměnou plavcům i pracovníkům za společně 

prožitý týden.
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   3. Sport – motto:
   „Víc než jen sport“

Oblast činnosti Sport logicky navazuje na výuku plavání i na pobytové akce. Na 

realizaci této oblasti spolupracuje sdružení se sportovními kluby založenými 

z iniciativy sdružení jako samostatné právní subjekty při jednotlivých 

střediscích. Jedná se o oblast zahrnující především pořádání závodů na 

domácí půdě. Renomé si získala série závodů Českého poháru a mezi světově 

nejoblíbenější závody se zařadil mezinárodní mítink EUROWAVES. Do účasti 

na domácích závodech se zapojuje kolem stovky tělesně postižených plavců. 

Na Britském otevřeném mistrovství v Sheffieldu se úspěšně v zahraniční 

premiéře představil po boku zkušené medailistky ze světových soutěží 

Kateřiny Liškové mladý talent karlovarského střediska Milan Man. V sestavě 

Lišková, Franěk, Mach, Man jsme absolvovali ještě závod German Open 

v Berlíně. 

Součástí oblasti je příprava sportovců s vrcholnou mezinárodní úrovní. Sedm 

plavců z této úrovně přešlo koncem roku 2007 a začátkem roku 2008 do České 

asociace handicapovaných sportovců, neboť situace byla ze strany Českého 

paralympijského výboru postavena tak, že kdo do ní nevstoupí, nebude moci 

jet na paralympiádu. Plavci byli až do prosince 2007 navenek symbolem 

jednotného postupu a enklávou, která přestup neakceptovala. Rozštěpení 

této jednoty zapříčinilo, že plavci, kteří vstoupili, odjeli, a plavci, kteří vstup 

odmítli, se paralympiády zúčastnit nemohli. Při zachování jednotného 

postupu by Český paralympijský výbor nemohl plavce neposlat. Kvóta 

přidělená České republice ze strany Mezinárodního paralympijského výboru 

pro plavání IPC Swimming byla 11 a nešlo by dost dobře odůvodnit, že se 

nezúčastní nikdo z českých plavců patřících ke světové špičce (všichni elitní 

plavci totiž plavali v programu KONTAKTU bB). Mimo hru tedy nakonec zůstali 

ti, kdo celou záležitost pojímali principiálně, a pro které bylo nepřijatelné 

vstupovat pod diktovaným nátlakem jinam, i když tím přišli o možnost jet na 

vrcholnou soutěž, završit dlouholetou náročnou přípravu a získat materiální 

a finanční zajištění. Z krátkodobého hlediska a ve světle obecně vnímaného 

hodnotového systému to vypadá zjevně jako prohra. Ti, kteří nejeli, postavili 

výše hodnoty jiné a nechtěli je vyměnit za účast na jedné, byť vrcholné, 

soutěži. Především Kateřina Lišková přišla o šanci důstojně reprezentovat 

na Letních paralympijských hrách. Její předchozí tvrdá příprava, březnové 

soustředění v Karlových Varech, vynikající představení v Sheffieldu se čtyřmi 

osobáky, to byly mimořádné sportovní výkony roku 2008. Po Sheffieldu 

psychologická motivace při práci v „ilegalitě“ sehrála svoji roli, neboť 

funkcionáři Českého paralympijského výboru dali zcela jasně najevo, že ji bez 

přestupu nenominují, i kdyby měla výkonnost medailovou. 

Účast na paralympiádě si vstupem do asociace zajistili plavci, kteří se do 

světové špičky dostali díky programu KONTAKTU bB. Třičtvrtě roku před 

paralympiádou přestoupili jinam a jejich přípravu převzala Andrea Věnseková, 

která se trenérskému řemeslu v oblasti plavání tělesně postižených vyučila 

též v KONTAKTU bB. Dva nejzkušenější plavci - Běla Hlaváčková a Jan Povýšil 

– medailově uspěli. Běla získala dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou 

medaili, „Dědek“ získal tři bronzy. Zúročili léta zkušeností a zrealizovali 

to, na co měli. Do finále se proplaval Arnošt Petráček, ale zaostal za svými 

maximy a tím pádem i za medailí. Do jednoho finále postoupil i Filip 

Coufal. Za osobáky zůstaly i Tereza Diepoldová a Kateřina Komárková, které 

do finále nepostoupily. Vyšší nebo srovnatelnou výkonnost než tito čtyři 

nemedailoví plavci měli Kateřina Lišková, Vojtěch Franěk a Dalibor Mach, 

kteří nepřestoupili a tudíž nejeli. Hodnotově se na stejnou stranu postavili 

i další plavci, kteří měli stále ještě splněná kritéria paralympijského výboru 

pro účast, byť již skončili s kariérou, nebo byli ve stádiu rekonvalescence po 

operaci, jako Tomáš Hlavinka, Petr Andrýsek a mistři první plavecké generace 

Tomáš Scharf, Martin Kovář a Jiří Kadeřávek. Místo 11 plavců, kteří mohli 

odjet, cestovalo do Pekingu pouze 7 plavců (6 “odešedších“ z KONTAKTU 

bB a 1 zrakově postižený plavec). Skončila jedna éra, která přinesla mnoho 

mimořádných chvil, byla charakterizovaná soudržností, spoluprácí mazáků 

a nováčků v jednom týmu a která v reálu naplňovala motto „od rehabilitace 

k paralympiádám“. Na nostalgii však není čas, neboť hlavní činnost KONTAKTU 

bB nestojí na několika málo elitních sportovcích. Plavců v programu jsou tři 

stovky a většina nemá paralympijské ambice. Naše hlavní činnost je obrácená 

především k těm, kteří nedostali do vínku velké sportovní předpoklady 

nebo skrze diagnózu ani nemohou na paralympiádu pomýšlet. V každém 

je totiž možné vidět šampióna, neboť pro někoho je těžší naučit se správně 

zrealizovat nový pohybový vzorec než získat medaili. Učit se to společně 

je krásné souznění a punc mu dodává to, že na konci se neblýská medaile 

a otázky novinářů. 

  Český pohár 2008

série závodů II. ročníku aneb „Není malých plavců, jsou 
jen malé plavky!“

Série II. ročníku Českého poháru byla rozšířena o plavecké závody 

Brněnský DRAK. Výsledky dosažené na jednotlivých závodech se plavcům 

přepočítávaly podle vlastního bodového systému, vyvinutého KONTAKTEM 

bB. Do celkového pořadí se počítaly nejlepší tři výsledky (vždy součet dvou 

nejlepších disciplín na daném mítinku) ze čtyř závodů zařazených do série. 

Model bodového přepočtu umožňuje plavcům srovnávat svou výkonnost bez 

ohledu na postižení, klasifikační třídu i pohlaví, vzniká tak zdravá rivalita 

a větší konkurence. Na realizaci závodů spolupracovala střediska nebo vedení 

organizace s jednotlivými sportovními kluby.

  VII. Pohárek

2008 – 5. 4. 2008 – Středisko Karlovy Vary a SK 
KONTAKT KARLOVY VARY

VII. ročník plaveckých závodů sportovců s tělesným postižením byl kvalifikací 

na mezinárodní závod EUROWAVES. První dubnovou sobotu zápolilo 

v sokolovském bazénu 86 plavců a večer si na slavnostním vyhlášení převzali 

ocenění z rukou karlovarské primátorky JUDr. Veroniky Vlkové, která závodům 

poskytla záštitu. Věkové rozpětí účastníků činilo 82 let. Nejmladší Matěj 

Hodoval z domácího střediska se narodil v roce 2001, zatímco Marie Feiferová 

z Prahy předvedla kraul, byť narozená v roce 1919.

  V. EUROWAVES 2008

30. 5.–1. 6. 2008 – KONTAKT bB

Účast 165 plavců ze 17 zemí, premiérově s výpravami z Brazílie a Číny 

a se záštitou ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, hejtmana 

Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce a primátorky statutárního města Chomutov 

Ing. Mgr. Ivany Řápkové dávala závodům důstojný rámec. V chomutovské 

padesátce padly 4 světové a 3 evropské rekordy. O posun světového 

maxima se postarali na znakových tratích Rusové Alexander Světov-Něvolin 

a Konstantin Lisenkov, na prsařské stovce Karolina Pelendritou z Kypru a na 

kraulové dvoustovce překonal dosavadní světové maximum Martina Kováře 

čínský závodník Li Han Hua.



  XVI. Strakonice Cup 2008

18.7., 25. 7., 1. 8. 2008 – KONTAKT bB

Závody ve Strakonicích se uskutečnily vždy na konci každého z týdenních 

turnusů. Závody na otevřené padesátce, v letní atmosféře, s následným 

vyhlášením výsledků u místního totemu a ohniště dávají sportu v tomto 

pojetí nezaměnitelný ráz.

  I. Brněnský DRAK 2008

1. 11. 2008 – KONTAKT bB a SK KONTAKT BRNO

Premiérového ročníku se zúčastnilo 77 plavců z pěti sportovních klubů 

ve věkovém rozpětí 7 – 47 let. Záštitu přijal a osobně se zúčastnil starosta 

městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Ceny v hotelu Kozák předával 

místostarosta této městské části, pan Dušan Pazdírek. Premiéra by měla 

založit tradici, která nám umožní scházet se k soub ojům s brněnským 

DRAKEM v krásném Sportovním a rekreačním areálu Kraví hora.

  XVII. Strahov Cup 2008

13. 12. 2008 – KONTAKT bB a SK KONTAKT PRAHA

Strahov Cup svým zařazením každoročně uzavírá kalendářní rok. V roce 2008 

proběhl již XVII. ročník tohoto závodu, přičemž poslední dva ročníky byly 

zároveň posledním kolem celoroční soutěže Český pohár tělesně postižených 

plavců. Vzhledem k návaznosti na další akce spojené s koncem roku se již 

tradičně plave celý závod v jednom dni a na programu byly padesátimetrové 

a stometrové tratě ve všech plaveckých způsobech. Na Strahově závodilo 

81 plavců - 23 v kategorii žáci/žákyně, 20 v kategorii junioři/juniorky a 38 

v kategorii muži/ženy a ročníkové rozpětí plavců činilo 82 let (1919 až 2001).
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Sportovní kluby jsou zakládány při střediscích jako samostatné právní 

subjekty. Jejich posláním je podpora činnosti střediska, realizace 

navazujících sportovních a dalších volnočasových aktivit. Smyslem 

jejich založení je vytvoření pevnější, regionálně vymezené, klubové 

vazby plavců příslušného střediska. V oblasti finanční podpory jejich 

existence umožňuje donátorům z regionu podporovat přímo v místě 

registrovaný subjekt. Nejvýznamnějším podporovatelem činnosti 

sportovních klubů KONTAKTU bB je NADACE O2.

  SK KONTAKT PRAHA
Pražský sportovní klub má největší členskou základnu (127 členů) a sdružuje 

nejvíce reprezentantů. Jeho členy jsou i paralympijští vítězové Martin Kovář, 

Jana Hoffmanová, Kateřina Coufalová a další paralympijští reprezentanti 

uvedení do „Bezbariérového bazénu slávy“. Nejlepšími aktivními plavci 

současnosti jsou Kateřina Lišková, medailistka z paralympiády a mistrovství 

světa a Vojtěch Franěk, účastník a finalista dvou paralympiád a dvou MS. 

Předsedkyní klubu je Krystyna Poloková a místopředsedou Zbyněk Švehla, 

čtyřnásobný „Iron Man“ z Havaje.

Klub se účastnil celé série závodů Českého poháru. Plavci klubu vyhráli 

premiérovou soutěž družstev a v kategorii dospělých obsadili první tři příčky. 

Klub spolupořádal závěrečný finálový závod série – XVII. Strahov Cup – 

spojený s vyhlášením nejlepších plavců a v roce 2008 spojený též s oslavou 

X. výročí založení sdružení – viz popis v oblasti činnosti Sport a specifické 

projekty a akce sdružení.

  Nejlepší utopenci
  se hodnotí v Praze
Klub pořádá ve spolupráci s KONTAKTEM bB závěrečnou akci kalendářního 

roku, jež nese v dovětku název „Trojjedinečná výroční slavnost bez bariér“. 

Závěrečným dílem oné trojjedinečnosti je soutěž v nakládaných utopencích 

a pod její zkratkou se celá akce hodně vžila, byť se na ní odehrávají též 

plavecké závody Strahov Cup a Vyhlášení nejlepších plavců roku. Mistrovství 

republiky utopenců českých, neboli MRUČ, je prostě pojem. O celé výroční 

akci KONTAKT bB X. čtěte v sekci Specifické projekty a akce sdružení.

  Mimořádné sportovní
  výsledky členů klubu

Železný Zbyněk 

Zbyněk Švehla se již počtvrté vydal na Havaj a počtvrté se stal „Železným 

mužem“ v Mekce všech triatlonistů v Koně. Zajel svůj nejlepší dosavadní čas 

a na triatlonovou pouť do Tichomoří s sebou přibral i kolegu Michala Šišku, 

který se prostřednictvím KONTAKTU bB a pražského SK dostal ke sportovním 

aktivitám a do té doby pasivní životní styl domácího vysedávání na vozíku 

vyměnil za aktivní plavání, jízdu na handbiku, formulce a věnec orchidejí 

v cíli Iron Mana. Počáteční impuls bývá někdy zásadní a je hezké, že Zbyněk 

přivádí k hraničním zážitkům nabytým v poli téměř 2000 sportovců i další 

kolegy. Počet závodníků na vozíku, kteří v tomto početném poli smí startovat, 

je limitovaný kvótou oscilující kolem čísla 5. Tito sportovci se musí kvalifikovat 

na jednom ze dvou kvalifikačních závodů – buď v Americe v Lubbocku nebo 

v Evropě v Antverpách.

IV. Prezentace činnosti sportovních klubů 
sdružení - motto „Klub nejen sportovní“
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v nakládaných utopencích

yť se na ní odehrávají též

ch plavců roku. Mistrovství 

ostě pojem. O celé výroční 

ty a akce sdružení.
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Je něco, na co sáhne a nepůjde mu?

Začal plavat a trvalo 8 let než se stal paralympijským šampiónem v Sydney 

a 12 let než bezkonkurenčně ovládnul třídu S3 na paralympiádě v Aténách. 

Mezitím se stal mistrem světa v lovu ryb udicí ve Walesu 2002 a vyhrál ME 

v hodu oštěpem v plavecky odpočinkovém roce 2001 po paralympiádě 

v Sydney. Před nějakým pátkem sednul na handbike a jako všechno to začal 

brát vážně. V roce 2008 se stal vítězem Českého poháru ve své třídě a zdá se, 

že má ambice drtit soupeře i na mezinárodní scéně. Kdo to je? Odpověď na 

tuto kvízovou otázku již určitě všichni znají – ano, je to ten, od kterého vše 

začalo – Martin Kovář.

  SK KONTAKT BRNO
Brněnský klub se odvinul z činnosti v pořadí druhého založeného střediska 

KONTAKTU bB. Hlavní zakladatelskou osobností brněnského programu je 

Roman „Doudy“ Vojáček, který byl dlouholetým předsedou klubu. V době 

založení klubu tvořili většinu jeho členů plavci v dětském věku. Dnes již 

tyto děti odrůstají dětským střevíčkům, přecházejí mezi juniory a dospělé 

a potěšitelné je, že díky bohaté a atraktivní činnosti v Brně se dětský prostor 

plní novými adepty. Základna klubu dnes čítá 83 členů. Největšího úspěchu 

v dosavadní historii klubu dosáhla plavkyně Petra Hrabinová, která se 

zúčastnila Letních paralympijských her v Aténách 2004 a MS v Durbanu 2006 

a na obou závodech plavala finále prsařské stovky. V současné době se nejlepší 

plavci rekrutují z řad žáků, kde se velmi vysoko v hodnocení Českého poháru 

umisťují Michaela Phillipi a Marian Fiala, kteří letos obsadili první dvě místa 

v této věkové kategorii. Předsednictví klubu převzala od ledna 2008 - poté co 

Roman uvolnil tento post - Jana „Fíf “ Nastoupilová, místopředsedkyní klubu 

je Iva „Íf Carpenter“ Tesařová a na chodu klubu se členstvím ve zvolených 

orgánech podílejí plavci klubu a jejich rodiče.

Členové klubu absolvovali celou sérii závodů Českého poháru. SK KONTAKT 

BRNO spolupořádal premiérově – a úspěšně - závod Českého poháru Brněnský 

DRAK - viz popis v oblasti činnosti Sport.

  Bowlingová liga
  se hraje v Brně
Nejenom plaváním živ je plavec a proto se třikrát do roka v nedělní odpoledne 

schází plavci klubu a střediska v bowlingové herně, aby zde změřili své síly 

v rážení kuželek. Bowlingové ligy, která má přesná pravidla, se v letošním 

roce zúčastnilo kolem 70 plavců a příznivců KONTAKTU bB ve věku 4 – 65 let.

  „Hvězdné plesání“
  střediska Brno, 19. 4. 2008
V pořadí již 4. ročník plesu a první Mezigalaktické setkání v kulturním domě 

Semilasso. Celý večer se nesl v příjemné atmosféře, za rytmů hvězdné kapely 

The Basement a hvězdných tanečních vystoupení. Ve víru tance bylo možné 

zahlédnout mladé hvězdičky, komety i stálice a není vyloučeno, že v sále byl 

i Červený trpaslík.

Sportovní klub SK KONTAKT Praha podporují: 
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  Čarodějnice
  v Brně, 25. 4. 2008
Páteční dubnové odpoledne přálo setkání mladých a nadějných čarodějek 

a čarodějů, kteří se slétli v areálu TJ Tesla v Komíně. Podávaly se největší 

delikatesy z kouzelné říše – žabí stehýnka, uzení netopýři, myší ocásky, ke 

slovu se dostal i Cukr káva limonáda čaj rum bum a Čáp ztratil čepičku. Nikdo 

jiný než Anastázie Vykoupilová nebyl upálen a pro dětské hry se nejvíce 

nadchli rodiče.

  Kuřimský pohárek
  a předvánoční posezení,
  18. 12. 2008, středisko Brno
Sedmým rokem mohlo 30 plavců klubu změřit své plavecké síly při 

předvánočním střediskovém přeboru na plaveckém bazéně v Kuřimi, kde také 

probíhá celoročně výuka plavání. Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo 

ve společenském centru Sýpka, kde jsme také zavzpomínali díky bohaté 

fotogalerii klubu a KONTAKTU bB na uplynulý rok a začali se těšit na rok 2009.

  SK KONTAKT
  KARLOVY VARY
V čele klubu jsou od jeho založení iniciátorky a hybatelky programu 

v Karlových Varech - předsedkyně Štěpánka Řehořková, místopředsedkyně 

Michaela Tůmová a Alena Ženíšková. Postavily klub na výborných základech, 

takže funguje jak ekonomicky, tak v samotné hlavní činnosti. Klub má dnes 

59 členů a jeho nejúspěšnějším plavcem je vítěz juniorské kategorie Českého 

poháru Milan Man, který dosahuje vynikajících výsledků i mezi dospělými 

a absolvoval již velké mezinárodní mítinky v zahraničí. V hodnocení Českého 

poháru se prosadili i další karlovarští plavci. V kategorii žáků obsadila 3. 

místo Petra Flekačová a nejmladším žákům do 10 let vévodila Vendy Dušková. 

Plavec SK KONTAKTU Karlovy Vary Milan Man převzal cenu za nejlepšího 

sportovce Karlovarska v kategorii handicapovaný sportovec od Města Karlovy 

Vary a Sportovní unie Karlovarska.

Plavci klubu absolvovali celou sérii závodů Českého poháru a v soutěži 

družstev začíná tým klubu šlapat na paty pražským družstvům. Ve finálovém 

závodě Českého poháru dokonce dosáhnul průlomového vítězství ve 

štafetovém závodě. Členové klubu absolvovali celou sérii závodů Českého 

poháru. SK KONTAKT KARLOVY VARY spolupořádal tradiční závod Českého 

poháru Pohárek, který je příkladem dokonale zorganizovaného závodu na 

špičkové úrovni s mimořádnou atmosférou.

  Čtvrtá neupálená čarodějnice
  v Karlových Varech, 3. 5. 2008 
Čarodějného sletu se zúčastnilo 15 dětí s dvaceti rodinnými příšlušníky. 

V hojném počtu a za znění magických bubínků podupávali kolem ohně, který 

čekal na svou oběť s bradavicí. Avšak dobrovolná čarodějnice se v našem 

kruhu nenašla. Porušili jsme tedy tradici a v mlsném ohni pálili jen buřty. 

Děti si odnesly dobrou náladu a drobné ceny za čarodějné hry, při kterých 

se používal i detektor kovu. Se zapadajícím sluncem a slábnoucím ohněm 

jsme se vydali ukončit den plný ohně a povídání na nebeský koncert uskupení 

Jesus Christ Superstar Tábor band.

Sportovní klub SK KONTAKT Brno podporují:

Rodina Crhonkova Nadace pro radost
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  Výlet do aquafora
  v Marienbergu, 29.11. 2008
Díky podpoře karlovarského sportovního klubu z Nadace 02 jsme měli 

možnost uskutečnit výlet k našim sousedům do Aquaparku v německém 

Marienburgu. Akce se zúčastnilo 16 plavců z řad dětí a mládeže, 24 rodinných 

příslušníků a 6 dobrovolníků. Výlet měl nádech akčního dobrodružství, 

protože mezi nejoblíbenější atrakce pro děti bylo sjíždění rozbouřené řeky na 

nafukovacích člunech, kterou nedokázala přerušit ani pauza na oběd. Rodiče 

si zvolili trochu poklidnější dobrodružství v relaxačních bazénkách o vysoké 

teplotě. 

  Mikulášské závody, 9.12.2008
S koncem plaveckého období roku 2008 jsme v předvánočním čase pořádali 

Mikulášské závody a oddílové přebory, kterých se zúčastnilo celkem 27 plavců 

klubu a střediska. Závody se pořádaly na 25 metrovém bazéně v Alžbětiných 

Lázních. Na závěr akce přišel závodníkům pogratulovat a předat diplomy 

Mikuláš spolu s Andělem a čertem. 

  Vánoční čas přišel
  k nám, 18.12.2008
Konec roku 2008 jsme uzavřeli v Lázeňském hotelu Thermal, kde se sešlo 40 

plavců a 40 rodinných příslušníků. Zhodnotili jsme předcházející plavecké 

období a popřáli si klidné a příjemné vánoční svátky. Pod malým stromečkem 

byla pro naše plavce přichystána spousta dárků a pochval. Součástí akce byl 

koncert dobrého ducha a otce zakladatele sdružení Josefa Duška a nesl v sobě 

blížící se atmosféru Vánoc a pohody. 

  SK KONTAKT OSTRAVA

Ostravský klub je stejně jako středisko menší, ale jeho činnost realizují též 

entuziasté. Klub má ve svých řadách ve srovnání s jinými kontaktními kluby 

více plavců s mentálním postižením, kteří dosahují pěkných výsledků na 

regionálních závodech. S ukončením roku 2008 byla činnost v Ostravě plně 

převedena pod SK KONTAKT OSTRAVA, přičemž KONTAKT bB tento klub 

podporuje formou financování pronájmu bazénu a školením instruktorů 

klubu. S Ostravou nás tedy pojí nadále kontaktní pouto.

odbor školství a tělovýchovy odbor školství, mládeže
a tělovýchovy

Sportovní klub SK KONTAKT Karlovy Vary podporují:



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 8  |  K O N T A K T  b B 19

  „Sportem do života
    bez bariér“

KONTAKT bB a Tipsport a.s.

Přemostění mezi nejvyšší úrovní výuky plavání – sportovně rehabilitačním 

programem – a sportem na reprezentační úrovni pomáhá vytvářet specifický 

projekt „Sportem do života bez bariér“, který realizujeme s podporou Tipsportu 

a.s. Při založení projektu v roce 2001 byl jeho patronem nejlepší atlet roku 

2000 Michael Johnson a garantem projektu je přednosta rehabilitační kliniky 

v Motole Doc. Pavel Kolář. Díky podpoře Tipsportu v roce 2001 jsme mohli 

rozšířit program sdružení a založit nová střediska. Nejdůležitějším počinem 

té doby bylo založení střediska Karlovy Vary. V rámci projektu podporujeme 

děti a mládež zapojené zejména do oblasti výuky plavání.

   „Pomozte dětem“

KONTAKT bB a sbírkový projekt „Pomozte dětem!“ 
Nadace rozvoje občanské společnosti

Díky dlouhodobé spolupráci se sbírkovým projektem „Pomozte dětem!“ 

NROS jsme mohli od začátku existence sdružení rozvíjet dětský program. 

Tato podpora otevřela dveře k zapojení podstatně většího množství dětí 

s tělesným postižením do pravidelného plavání. Dnes tvoří děti zapojené do 

výuky plavání ve střediscích kolem 60 % všech plavců.

  XVI. ročník rybářských závodů

podruhé jako „Memoriál Fandy Charváta“

XVI. ročník rybářských závodů „Dobešický kapr Kovářský“ a zároveň II. 

ročník titulovaný „Memoriál Fandy Charváta“ tvoří vždy završení třítýdenní 

pobytové akce ve Strakonicích. Závodilo se tradičně v Dobešicích u Písku 

s heslem „Sportovci – nešvindlujte, nelžete a nepijte – Fanda to vidí!!!“ 

Rybářských závodů se zúčastnilo celkem 23 rybářů pod dohledem zkušených 

rozhodčích, kteří naměřili nejvíce nachytaných centimetrů Aloisovi Hynkovi. 

Akce je pořádána ve spolupráci KONTAKTU bB, rodiny Kovářovy, jejich přátel 

a ředitele závodů Ing. Václava Eybla. Dík za spolupráci patří Školnímu statku 

SZeŠ Dobešice a Rybářství Blatná. Pitný režim jsme dodržovali ve spolupráci 

s Měšťanským pivovarem Strakonice.

V. Specifické projekty,
akce a události sdružení
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  KONTAKT bB X. –
  „Trojjedinečná výroční
  slavnost bez bariér“

pořádáno s SK KONTAKT PRAHA

V sobotu 13. prosince 2008 se na místě vzniku celého programu sešlo 350 

členů sdružení a příznivců KONTAKTU bB k oslavě X. výročí založení sdružení. 

První díl trojjedinečnosti začal psát již dopoledne XVII. ročník plaveckých 

závodů Strahov Cup – viz oblast Sport. V prostorách menzy SÚZ ČVUT na 

Strahově, kde se konal slavnostní večer, si mohli všichni účastníci prohlédnout 

fotografickou výstavu ilustrující činnost sdružení viděnou objektivem Ondřeje 

Švarce, Václava Eybla a Luď ka Šiply. Historii sdružení mapovala i výstava prací 

Vítka Franty, který dává činnosti grafickou tvář.

Druhým dílem trojjedinečnosti bylo IX. Vyhlášení nejlepších plavců roku 

podle pořadí Českého poháru. Na prvních dvou místech se umístili Kateřina 

Lišková a Vojtěch Franěk. Ocenění nejlepším plavcům Českého poháru 

tradičně předávali olympijský vítěz Lukáš Pollert a frontman skupiny Garage 

Tony Ducháček.

Projekce filmu „O tisíci a jednom plavci a padesáti jedna medailích“, 

dokladovala systematický a kontinuální program KONTAKTU bB. V souvislosti 

s X. výročím představil Jan Nevrkla instituce a osobnosti, které významně 

přispěly k rozvoji plaveckého programu. Přímo z rukou čtyřnásobného 

paralympijského vítěze Martina Kováře převzali představitelé těchto institucí, 

nadací, firem a fyzické osoby ocenění Magnet KONTAKTU bB (viz níže). 

Do Bezbariérového bazénu slávy bylo uvedeno devět plavců: Romana Hrozná, 

zlatá z polohové štafety na ME 2001, Jiří „Árny“ Kadeřávek, bronzový ze 

100m volný způsob z LPH Atény 2004, Kateřina Coufalová, dvojnásobná 

paralympijská vítězka z Atlanty 1996, Atén 2004, a dvojnásobná mistryně 

Evropy, Pavel Machala, bronzový z kraulové padesátky z paralympiády 

v Sydney 2000, Václav Kuna, bronzový z kraulové štafety z ME 1999 a 2001, 

Tomáš Scharf, bronzový z kraulové štafety z ME 1999 a 2001, Milada Kunová, 

bronzová z MS 1998 z kraulové stovky, zlatá z polohové štafety z ME 2001, Jana 

Hoffmanová, paralympijská vítězka ze Sydney 2000 a čtyřnásobná mistryně 

Evropy a Martin Kovář, iniciátor celého programu KONTAKTU bB, čtyřnásobný 

paralympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa, mistr Evropy. Plavce uváděly 

do Bezbariérového bazénu slávy legendy českého olympijského plavání - 

Josef Hladký, několikanásobný medailista z ME a Dan Machek, jehož rekord 

na 1500m kraul letos oslavil nikým neohrožován své 30. narozeniny.

Třetím dílem trojjedinečnosti bylo XIII. Mistrovství republiky utopenců 

českých - MRUČ. Pro letošní rok získali titul nejlepších nakládaných utopenců 

manželé Seidlovi, jejichž vzorek ocenila odborná degustační komise nejvýše 

jak po stránce chuťové, tak po estetické. Na rok přechází do jejich držení 

utopencový Stanley Cup s utěrkou Kyla z Wisconsinu a právo umístit na 

vlastní náklady cedulku se svým jménem na vítězný pohár. 

Večer se nesl v tradičním duchu sounáležitosti, kterou je program od počátku 

vzniku charakterizován. K tanci, zpěvu a pohodě hráli po ukončení vyhlašovací 

části táborští Flying Parties, Tony Ducháček & GARAGE a znojemský kníže 

pornofolku Záviš za doprovodu Kuděje. Podával se pivní mok dvou druhů 

z Pivovaru Svijany a víno dvou barev z Vinařství Dobrovolný z Nového 

Šaldorfu u Znojma. Ještě ráno duch vzájemnosti, vznášející se již dlouhá léta 

nad vodami, vládnul atmosféře loučení. Všichni jsme cítili, že to byla dobrá 

slavnost, a že ji chceme opakovat. Naši plavci, my pracovníci, dobrovolníci, 

rodiče, sourozenci, my všichni jsme si to navzájem v dobrém dlužni.

Ocenění Magnet za mimořádný přínos plaveckému programu získali: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 

Magistrát hlavního města Prahy, Středočeský kraj, Městská část Prahy 6, 

Nadace Charty 77, Nadace rozvoje občanské společnosti – sbírkový projekt 

„Pomozte dětem!“, Nadace O2, Tipsport a.s., Citibank Europe plc, HARTMANN-

RICO a.s., MUDr. Jan Hnízdil, Doc. Jaroslav Potměšil a Zdeněk Škaroupka
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  Stark na
  ParaPanAmerických hrách
Vynikajících úspěchů dosáhnul na kole uváděném do pohybu šlapáním jednou 

nohou Michal Stark, který i po čtyřicítce tvrdě trénuje a závodí ve vrcholné 

formě. Díky podpoře Středočeského kraje prostřednictvím KONTAKTU bB se 

mohl na podzim zúčastnit ParaPanAmerických her, kam odjel s doprovodem, 

vynikajícím cyklistou-stíhačem 80. let, Mírou Kunderou. Získal tam 

v konkurenci prakticky totožné s paralympijskou tři medaile a potvrdil, že 

kdyby byl na paralympiádu nominován, pral by se o nejčelnější pozice. Komise 

handicapovaných cyklistů, která je personálně hodně podobná Českému 

paralympijskému výboru, Michalovi udělila před paralympiádou disciplinární 

trest za „neoprávněné použití reprezentačního dresu“. Michal se nemohl 

zúčastnit posledních tří závodů Evropského poháru, v celkovém hodnocení 

skončil o dva body druhý a trest trval až do doby konání paralympiády. Je 

na každém, aby posoudil zda šlo skutečně o prohřešek hodný disciplinárního 

trestu, nebo zda bylo účelem zabránit nominaci sportovce, který v tu dobu 

odmítal vstup do nadiktované organizace – ČATHS.

   Narození, sňatky, promoce
   a jiné podivuhodné kousky
• Martinu Kovářovi, otci zakladateli se narodil o Velikonocích syn Jan! 

Blahopřejeme jemu i mamince Zuzaně a přejeme krásné, slunečné dny 

i při zatažené obloze a dešti.

• Počátkem června se narodil Michaele Tůmové, jedné z iniciátorek vzniku 

karlovarského střediska, syn Jan.

• Vedoucímu střediska Ostrava Petrovi a jeho ženě Janě se narodil koncem 

listopadu Kryštof Musálek. 

• V den konání valné hromady sdružení přišla z Karlových Varů zpráva, 

že se dlouholetému dobrovolníkovi střediska Janu „Hrzimu“ Rzounkovi 

a jeho ženě Aničce narodil Kristian Rzounek.

• Koncem roku, přesně v době oslav X. výročí založení sdružení, přišla 

z Afriky zpráva o početí potomka Jardy a Candice a začal se rýsovat jejich 

brzký návrat do Čech.

• Naše Lištička Kateřina Lišková se stala bakalářkou a uzavřela první 

část svého studia na Filosofické fakultě University Karlovy v oboru 

knihovnictví. Blahopřejeme a hodně zdaru do magisterského studia.

• Vojtěch Franěk získal titul Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě 

University Karlovy. Rodiče mohou být na kluka, co odešel z Lišova do 

Prahy študýrovat, pyšní. Blahopřejme panu doktorovi a jeho ženě Andree 

vytvářející zázemí pro manžela.

• Michal Crhonek seskočil v tandemu padákem. Navrch k tomu se kromě 

plavání začal věnovat tanci v uskupení Cyranovy Boty, což předvedl 

i na hlavním bulváru města Brna a diváci jeho umělecký výstup ocenili 

dlouhým aplausem.

• Dlouholetá instruktorka karlovarského střediska Veronika Šímová získala 

v květnu titul Bc. na Fakultě tělesné výchovy a sportu a pokračuje na 

magisterském studiu.

• Plavkyně a spolupracovnice střediska Jitka Burianová úspěšně ukončila 

studium na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích. 

• Dlouholetý dobrovolník střediska Ostrava Alexandr Gebauer se může po 

absolvování Aplikované tělesné výchovy v Olomouci pyšnit titulem Mgr.

• Členka přípravného výboru pro založení sdružení, v době založení jeho 

místopředsedkyně a dlouholetá členka Správní rady, Michaela Grey 

(Žertová) se vrátila s rodinou z dlouhodobého pobytu ve Walesu.
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  Střediska KONTAKTU bB

Středisko Praha

Mgr. Jan Janoušek, vedoucí střediska 

Chod největšího střediska spoluzajišťovali během mateřské dovolené Milky 

Stuchlíkové a dlouhodobého pobytu v Africe Jardy Koláře členové vedení 

organizace jako odborní instruktoři výuky plavání Jan Nevrkla a Krystyna 

Poloková, která působila též na pozici PR a FR manažerky střediska, a Renata 

Hlavinková jako účetní střediska

Středisko Brno

Mgr. Jana Nastoupilová, vedoucí střediska

Mgr. Ivana Tesařová, zástupce vedoucí střediska

PpB. Marta Vojáčková, PR a FR manažerka střediska

Středisko Karlovy Vary

Mgr. Štěpánka Řehořková, vedoucí střediska

Vtd. Monika Violová, zástupce vedoucí střediska - od září 2008

  Zaměstnanci mimo
  hlavní pracovní poměr

Středisko České Budějovice

Bc. Lubo Bičej, vedoucí střediska 

Středisko Ostrava

Fc. Petr Musálek, vedoucí střediska

Zaměstnanci na mateřské dovolené

Mgr. Miloslava Stuchlíková, na dovolené se synem Jakubem

Mgr. Michaela Tůmová, na dovolené se synem Janem

  Externí spolupracovníci 
Ing. Václav Eybl, správce serveru a sítě

Ing. Jan Stuchlík, správce informačního systému

Mgr. Vít Franta, grafic El Magnifico

UnU. Vitalij Kulhánek, webmaster

Mgr. Jana Švarcová, vedoucí klasifikátorka

(klasifikace plavců do tříd podle postižení)

KONTAKT bB je občanským sdružením, které řídí svou činnost podle 

základního dokumentu – stanov. Nejvyšším orgánem sdružení je valná 

hromada – shromáždění všech členů. Podle stanov se schází jednou za dva 

roky a jednou za čtyři roky volí představitele sdružení do Správní a Dozorčí 

rady. V čele Správní rady jsou přímo volení předseda a dva místopředsedové, 

kteří tvoří statutární orgán. Statutární orgán je nadán pravomocí jednat 

jménem sdružení, nese odpovědnost za chod spolku, určuje jeho politiku 

a hlavní směry rozvoje. Správní rada se schází minimálně dvakrát ročně.

Předseda sdružení přijímá zaměstnance a jmenuje je do funkcí. V rovině 

zajištění každodenního chodu organizace řídí sdružení výkonný ředitel. Spolu 

s ním tvoří výkonný management organizace hlavní účetní a projektová 

manažerka. Za svou činnost odpovídají statutárnímu orgánu a správní radě.

Za vlastní realizaci hlavní činnosti ve střediscích odpovídají vedoucí středisek. 

Další pracovní pozice ve střediscích jsou zástupce vedoucího střediska a PR 

a FR manažer střediska. Pracovní pozice mohou být podle velikosti a rozsahu 

činnosti střediska spojené a podle momentálního personálního obsazení 

střediska jsou mezi pracovníky rozděleny činnosti nutné k zajištění hlavní 

činnosti v jejích oblastech a úsecích. 

  Orgány volené
  valnou hromadou

Správní rada
Statutární orgán

Mgr. Jan Nevrkla, předseda

Mgr. Radka Kučírková, místopředsedkyně

Bc. Roman Vojáček, místopředseda

Členové správní rady:

Mgr. Martin Kovář, Ph.D., Ing. Zbyněk Švehla, Mgr. Štěpánka Řehořková, 

Ing. Mgr. Jaroslav Chýle, Mgr. Jana Švarcová, Mgr. Vojtěch Franěk, Ph.D.

Dozorčí rada:

RNDr. Jarmila Mrtková, Ing. Michal Crhonek, KnU. Miloš Hirman 

  Zaměstnanci

Vedení organizace

Mgr. Jan Nevrkla, výkonný ředitel

NnH. Renata Hlavinková, hlavní účetní

Mgr. Krystyna Poloková, projektová manažerka

VI. Struktura sdružení

Jan Nevrkla Roman Vojáček Zbyněk Švehla,Radka Kučírková Martin Kovář Štěpánka Řehořková
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  Supervize a odborná garance
Supervizorem projektu je Dr. Martin Kovář 

Absolvent FTVS UK a postgraduálního studia, uzavřeného disertační prací 

Aplikovaná metodická řada ve výuce plavání jedinců s míšní lézí. 

Působil jako poradce předsedy vlády ČR pro Informační a komunikační 

technologie (ICT) a sport, je členem správní rady Nadace Charty 77 – Konta 

BARIÉRY. V letech 1995–2001 působil jako poradce ministra práce a sociálních 

věcí a byl ředitelem projektu Počítače proti bariérám v Nadaci Charty 77. Na 

počátku 90. let byl členem prvního Vládního výboru pro zdravotně postižené 

občany.

Byl klíčovou osobou k vytvoření celého plaveckého programu a projektu 

Kontakt. Je spoluautorem originální metodické řady výuky plavání, které 

je věnována jeho disertační práce. Veškeré prvky metodické řady na sobě 

i aplikoval a plavecky dospěl na úplný sportovní vrchol trojnásobným 

paralympijským vítězstvím v Aténách. Na počátku 90. let přišel s ideou 

týdenních pobytových akcí s výukou plavání, které později v druhé polovině 

90. let rozšířil o kurz práce na PC. V počátcích se významně podílel na 

realizaci kontaktního programu. Dnes je, vzhledem ke stálému spojení s praxí 

a zkušeností z neziskové i komerční sféry, ideálním supervizorem projektu.

  Odborná garance
  Doc. Dr. Pavel Kolář, CSc., přednosta rehabilitační kliniky VFN Motol

  Doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc., FTVS UK,

  katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky

  MUDr. Jan Hnízdil, Centrum komplexní medicíny, Dobřichovice

Renata Hlavinková Krystyna Poloková Jan Janoušek

Jana Nastoupilová Ivana Tesařová Marta Vojáčková

MUDr. Jan HnízdilDoc. Dr. Pavel Kolář, CSc. Doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.

Monika Violová Lubo Bičej Petr Musálek

Miloslava StuchlíkováMichaela TůmováVít Franta Vitalij KulhánekVáclav Eybl Jan Stuchlík

Jaroslav Chýle  Vojtěch Franěk Michal CrhonekJana Švarcová Jarmila Mrtková Miloš Hirman 

Vysvětlivky ke speciální titulům

KnU. - Král nakládaných Utopenců, NnH. - NenaHraditelná

PpB. - potřebný přínos Brnu, UnU. - universál nad universály

Fc. - fajnovy cejn, Vtd. - víla téměř dokonalá
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VII. Finance

Výnosy Hlavní činnost

Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 3 807

Tržby z prodeje služeb 3 807

Ostatní výnosy celkem 2 446

Úroky 3

Zůčtování fondů 154

Jiné ostatní výnosy 500

Přijaté příspěvky celkem 1 789

Přijaté příspěvky (dary) 1 789

Provozní dotace celkem 4 192

Provozní dotace 4 192

Výnosy celkem 10 445

Náklady Hlavní činnost

Spotřebované nákupy celkem 653

Spotřeba materiálu 652

Spotřeba energie 1

Služby celkem 4 722

Opravy a udržování 19

Cestovné 145

Náklady na reprezentaci  5

Ostatní služby 4 553

Osobní náklady celkem 3 908

Mzdové náklady 2 993

Zákonné sociální pojištění 915

Daně a poplatky celkem  1

Ostatní daně a poplatky  1

Ostatní náklady celkem 177

Odpis nedobytné pohledávky 27

Kursové ztráty 9

Dary 77

Jiné ostatní náklady 64

Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv

a opr.položek celkem
48

Odpisy dlouh. nehm. a hm. majetku 48

Poskytnuté příspěvky celkem 3

Poskytnuté členské příspěvky 3

Náklady celkem 9 512

Výsledek hospodaření před zdaněním 933

Daň z příjmu 23

Výsledek hospodaření po zdanění 910

Výkaz zisku a ztráty Rozvaha ke dni 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Hospodaření občanského sdružení KONTAKT bB v roce 2008 (v tis. Kč)

Aktiva
stav k 

1.1.2008

stav k 

31.12.2008

Dlouhodobý majetek celkem  17  122

Drobný nehmotný majetek  20  -

Samost.movité věci a soubory mov. věcí  60  213

Drobný dl.hmotný majetek  342  116

Oprávky k nehmotnému majetku -20  -

Oprávky k sam.movitým věcem a soub. -43 -91

Oprávky k drobnému dl. hm.majetku -342 -116

Krátkodobý majetek celkem  3 468  4 350

Odběratelé  564  528

Poskytnuté provozní zálohy  64  22

Ostatní pohledávky  10  20

Pokladna  60  59

Účty v bankách  2 703  3 711

Náklady příštích období  7  10

Příjmy příštích období  60  -

Aktiva celkem  3 485  4 472

Pasiva
stav k 

1.1.2008

stav k 

31.12.2008

Vlastní zdroje  2 855  3 788

Vlastní jmění  1 174  1 174

Fondy  138  161

Výsledek hospodaření 2008  -  910

Výsledek hosp. ve schv. řízení  265  -

HV minulých let  1 278  1 543

Cizí zdroje  630  684

Dodavatelé  88  266

Ostatní závazky  15  -

Ost.závazky vůči zaměst. 128 152

Závazky k institucím SZ a ZP 172 182

Daň z příjmu 37 23

Ostatní přímé daně 56 61

Závazky ze vztahu k rozpočtu

orgánů úz.sam.celků
18

Výnosy příštích období 116

Pasiva celkem 3 485  4 472
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VÝROK AUDITORA
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Státní instituce

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2 225 000

Praha (včetně  vedení organizace) 1 087 000

Brno 573 000

Karlovy Vary 423 000

České Budějovice 86 000

Ostrava 86 000

Ministerstvo zdravotnictví ČR 350 000

Obecní, města, městské části

Středočeský kraj 300 000

Karlovarský kraj 158 000

Magistrát města Karlovy Vary 75 000

Jihočeský kraj 70 000

Ústecký kraj 50 000

Město Chomutov 50 000

Městská část Praha 6 40 000

Město Strakonice 20 000

Město Brno 20 000

Město Sokolov 10 000

Město Krásno 5 000

Městské části Prahy (z rozpočtu Hlavního města Prahy)

MČ Praha 8 100 000

MČ Praha 17 90 000

MČ Praha 4 82 450

MČ Praha 12 67 000

MČ Praha 5 65 000

MČ Praha 13 65 000

MČ Praha 1 50 000

MČ Praha 6 50 000

MČ Praha 9 45 000

MČ Praha 10 45 000

MČ Praha 3 44 000

MČ Praha 16 40 000

MČ Praha 7 20 000

MČ Praha 11 20 000

MČ Praha 21 16 000

Nadace

Nadace rozvoje občanské společnosti „Pomozte dětem!“ 145 550

Nadace Děti-kultura-sport 70 000

Nadace Jedličkova ústavu 50 000

Nadace Charty 77 - fond RWE TRANSGAS 30 000

Nadační fond Ludmila 20 000

Významní dárci

Tipsport, a.s. - „Sportem do života bez bariér“ 500 000

CITIBANK EUROPE plc 273 800

First Distribution, s.r.o. 100 000

Intax spol. s r.o. 50 000

Iva a Vojtěch Ježkovi 50 000

Miroslav Netrefa 44 300

Ing. Evžen Balko 30 000

RNDr. Ivan Kugler 25 000

Dárci do 20.000,-Kč

Vodní díla TBD, a.s., Jana Hoffmanová, James Cook Languages, s.r.o.,

Martin Hýl, Ing. Michal Crhonek, Libor Volek, Marek Šoltys

Dárci do 10 000,- Kč

IPM Stars, s.r.o., PVP Family, Emília Béžová, oprava hasících přístrojů,

IPM STARS, s.r.o., Tyco Electronics Czech, s.r.o., CHEZAK, spol. s r.o.,

Stanislav Štrobl, Ladislav Smelík, Viktor Hrnčíř, VODÁK SPORT, s.r.o.,

Martin Růžička, Vladimír Vlček, S & W Automobily, s r.o., Vishay Electronic, 

s.r.o., HOSTA STAVEBNÍ, s.r.o., Ing. Petr Kopfstein, Roman Chládek,

Vítek Stiebitz, Ing. Ondřej Špála, Mgr. Karel Braun, Montin, s.r.o.,

Helena a František Slezákovi, Moravec a syn, s.r.o., Marven - Václav Vlasatý, 

Alfa Language Clubs - Praha, Ing. Karel Tomeš, Katerstav cz, Josef Tatar, 

MARKUS-RK.CZ, s.r.o., Tomáš Volek, T.V.I.N. Doors s.r.o.,

Truhlářství Pavlíček a Knap, Jan Včelák, paní Hessová, Miloš Knížek, Helena 

Pešková, Bohuslav Hnilička - Elektrogas, Ing. Tomáš Jung, Milan Bayer

VĚCNÉ DARY, POSKYTNUTÉ SLUŽBY

OP TIGER, spol. s r.o., potisk triček 58 850

Coca-Cola Beverages ČR, spol. s r.o., nápoje 20 787

ADLER Czech, s.r.o., trička 13 720

Titan, spol. s.r.o, hodinky (ceny plavcům) 12 450

VEGGIE GENERAL, a.s., bagety 10 300

Mimořádné poděkování na nevyčíslenou ochotu a servis při zajištění akce 

KONTAKT bB X. Pivovaru Svijany, a.s., jeho vedení a pracovníkům.

Podpora do 10.000,-Kč

AVG Technologies CZ, s.r.o., Emco, s.r.o., Lékárna Eva, Pharm. Dr. Eva 

Bauerová, Hortim International, s.r.o., Cosmetics ATOK INTERNATIONAL, 

s.r.o., RADOX, a.s., Shanti & Co., Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, 

a.s. , Pilík Jiří, Měšťanský pivovar Strakonice, MedPharma, DINO, v.o.s, 

MarLen, s.r.o., Emil Bartoň

Individuální podpora konkrétních členů

Abbott Laboratories, s.r.o. 35 000

Michal Nebeský 42 500

Reklama

HARTMANN-RICO 200 000

Sokolovská uhelná, a.s. 50 000

Bibus spol. s r.o. 30 000

Reklama do 20.000,-Kč

Metrostav, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Laufen, s.r.o.,

Hexion speciality chemicals, a.s., Hutira - Brno, s.r.o., Kooperativa 

pojišťovna, a.s., OTTO BOCK ČR, s.r.o., KORADO, a.s., Výtahy Karlovy Vary, 

s.r.o., ARENA PRAHA, Sanatorium Astoria a.s., Vertikal, s.r.o., TOS-KUŘIM, 

a.s., BAU-STAV, s.r.o., ZITAS-TKO, s r.o., Zema - K.V. s.r.o.
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Pobytové akce

Plavecké závody Českého poháru 2008 pořádané KONTAKTEM bB
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Praha 126 58 11 5 1 57 14 0 7 6 25 9 3/17/7

Brno 91 65 4 0 1 61 12 0 1 4 8 10 3/15/15

Karlovy 

Vary
53 60 2 3 2 20 7 0 2 3 14 1 2/16/6

České 

Budějovice
17 41 5 0 0 5 1 1 1 1 3 0 1/0/10

Ostrava 19 74 2 2 0 12 0 0 0 0 3 2 1/0/8

Celkem 306 60 24 10 4 155 34 1 11 14 53 22 10/48/55

Termín Místo Charakteristika
Počet plavců

(ZTP/P, ZTP, TP)

Z toho počet

dětí do 18 let
Doprovody

Zaměstnanci

a odborný 

personál

Instruktoři

a osobní 

asistenti

10. - 16.2.08 Svitavy pokračovací dětský 28 21 3 4 20

13.7.-19.7.08 Strakonice pokračovací dospělí 42 4 7 12 25

20.7.-.26.7.08 Strakonice pokračovací mládež 45 28 7 13 26

27.7.-2.8.08 Strakonice pokračovací dětský 46 39 17 9 26

14. - 20.9.08 Bystré u Poličky předškoláci 15 15 12 3 4

2.-8.11.08 Kynžvart úvodní dětský 19 15 2 5 15

Počet míst celkem 195 122

Termín Název Místo Charakteristika Počet plavců celkem Z toho plavci do 18 let

4.-6.4.08 VII. POHÁREK 2008 Sokolov Český pohár 86 52

30.5. - 1.6.08 V. EUROWAVES Chomutov Závod IPC Swimming 156 44

18.7., 25.7., 1.8. XVI. Strakonice Cup Strakonice Český pohár 99 50

24.10.08 I. Brněnský DRAK Brno Český pohár 80 50

13.12.08 XVII. Strahov Cup Praha Český pohár 81 43

VIII. Statistiky hlavní činnosti
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IX. Kontakty 

KONTAKT bB - občanské sdružení 
pro studium, rehabilitaci
a sport bez bariér
sídlo: Strahov blok 1 - Vaníčkova 7, 169 00  Praha 6

Tel. / fax. : +420 233 354 361

E-mail: kontaktbb@kontaktbb.cz

Webové stránky: www.kontaktbb.cz

IČ: 684 02 651

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 579835743/0300

Sbírkový účet KONTAKT:

449 449 449 / 0300

  Středisko Praha
Adresa: Strahov blok 1 - Vaníčkova 7, 169 00 Praha 6

Tel/fax: +420 233 354 361

Mobil: +420 724 551 241

E-mail: praha@kontaktbb.cz 

  Středisko Brno
Adresa: Srbská 53, 612 00  Brno 

Tel/fax: +420 541 589 333

Mobil: +420 724 372 273

E-mail: brno@kontaktbb.cz 

  Středisko Karlovy Vary
Adresa sídlo: Vrázova 6, 360 01  Karlovy Vary

Adresa kancelář: Smetanovy sady 1, 360 01  Karlovy Vary

Tel./fax: +420 353 304 268

Mobil: +420 724 219 096

E-mail: karlovy.vary@kontaktbb.cz

  Středisko České Budějovice
Adresa: U Lesa 4, 370 00 České Budějovice

Tel.: +420 724 338 231

E-mail: ceske.budejovice@kontaktbb.cz  

  Středisko Ostrava
Adresa: Elektrárenská 5707,  721 00 Ostrava-Svinov

Tel.: +420 724 220 417

E-mail: ostrava@kontaktbb.cz

Autoři: kolektiv zaměstnanců KONTAKTU bB, redakce Jan Nevrkla, Jazyková korektura: Tomáš Hlavinka, Grafika a výběr fotografií: Vítek Franta (axx), Foto: archiv KONTAKTU bB, Tisk: Revolta s.r.o., Náklad: 2000 ks


