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Vážení příznivci plavání za hranicemi vlastních 

možností,

na úvodní slovo vždy dlouho myslím a když nazra-

je čas, usednu k jeho psaní a pak jej vždy, někdy 

dlouho po jeho první verzi, podrobuji vnitřní kri-

tice a ptám se lidí blízko mne. Letos jsem usednul 

k psaní prvního slova stejně jako loni v noci na 

svátek sv. Vojtěcha a než jsem jej dokončil, noc 

se převalila do svátku sv. Jiří. Nešlo o dodržení 

tradice, prostě čas uzrál i vloni stejně. Dokončení 

pak přichází v různou dobu, podle toho, kdy v ná-

valu všech akcí přistoupíme ke konečné grafické 

úpravě. Úvodní slovo tak mívá často už příchuť 

burčáku. Od prvotního jarního tvaru, kdy vylé-

zali hadi a štíři, prokvasí slovo do doby, kdy hadi 

a štíři už zase zalézají k zimnímu spánku. V KON-

TAKTU bB na hibernaci není čas, ženeme se vstříc 

podzimním pobytovým akcím a závodům a do 

psaní úvodního slova se promítají události prožité 

v roce právě probíhajícím. Všechno je zobrazením 

prolínání. Dobrá retrospektiva umožní poučení 

z historie vlastní i historie lidstva. Dobré obrácení 

k hodnotám trvalým umožní jasnozřivý vhled do 

budoucna. 

Sv. Vojtěch a sv. Jiří - rok narození prvního z nich 

není přesně znám, existence druhého světce není 

doložena vůbec. Někdy tedy na datech a přesné 

době narození tolik nezáleží. Stejně tak nevypa-

dá jako podstatná fakticky doložitelná existence 

někoho, když jemu připsané ideály a hodnoty 

inspirují generace další. Sv. Jiří byl podle legendy 

římským vojákem. Zákon umožnil roku 303 „legi-

timní“ pronásledování křesťanů. Sv. Jiří odmít-

nul konat poslušně službu, přiznal se k víře a byl 

umučen. Sv. Vojtěch byl jedním z mála vzdělanců 

tehdejší doby v českých zemích a proto se stal 

druhým českým biskupem. Z pozice biskupa se vy-

slovoval proti obchodu s otroky, který tehdy kvetl, 

proti kněžskému manželství a obžerství i ožerství, 

které i tenkrát českým zemím vládlo. Obchod 

s otroky byl mimořádně výnosný, plnil státní po-

kladnici a kníže Boleslav II. pochopitelně nechtěl 

na Vojtěchovy požadavky přistoupit. Nakonec tak 

učinil, neboť biskupství dodávalo jeho knížectví 

váhu v mezinárodním kontextu. Sv. Vojtěch po-

žadoval i výběr desátků a povolení stavět kostely 

a sledoval tudíž i ekonomické zájmy církve. Kněž-

ské sňatky církev ekonomicky oslabovaly - výběr 

desátků a stavba kostelů ji posilovaly. 

Jaké jsou paralely s dneškem? Sledujme sami 

sebe co děláme, v jakých situacích se nalézáme, 

A desátky a výstavba kostelů? Na každé dobré 

věci lze vysledovat její ryze pragmatické pozadí. 

Každá nezisková organizace potřebuje své štědré 

donátory, aby mohla realizovat svůj dobrý hod-

notový systém. Zle je, jakmile se prostředek stane 

cílem a touha po výběru desátků přehluší pravý 

účel a smysl existence neziskové organizace. Po-

třebují skutečně všechny ty neziskové organizace 

a charitativní spolky tolik peněz? Je skutečně 

nutné stavět další nové budovy, nakupovat další 

nové přístroje? Nalezne se v těch nových stavbách 

místo pro skutečný lidský vztah? Bude tam láska 

k dětem opuštěným rodiči, k lidem bez domova, 

k dětem v tísni, k lidem po úraze hledajících nový 

směr? Nebo jsou takto stigmatizovaní lidé jenom 

nástrojem nás, vedoucích pracovníků neziskových 

organizací, abychom mohli nadále provozovat 

svoji živnost? A co je to vlastně za podivné slovní 

spojení nezisková organizace? Každá organizace 

musí vytvářet zisk, aby mohla existovat, a tento 

zisk pak musí dobře investovat do podstaty své 

činnosti. Desátek a výstavba zařízení mají tedy 

své nezastupitelné místo i v dnešní společnosti. 

Úlohou neziskových organizací je dokázat pře-

svědčit dárce, že mohou dát ze svobodné vůle, ni-

koliv pod tlakem společenské povinnosti; dát jim 

jednoduchou možnost přesvědčit se, kam jejich 

desátek putuje, jak je využit a zda z jeho využívání 

pramení síla vzájemnosti, pochopení a porozumě-

ní k našim vzájemným odlišnostem.

pro koho pracujeme, zda vše, s čím umravňujeme 

vlastní děti, jsme schopni aplikovat i na sobě a zda 

to skutečně plně vyznáváme. Zda jsme schopni se 

vzepřít nařízení, které je v souladu se zákonnou 

normou, ale je za hranicí etické přijatelnosti. 

Argumentujeme ve stylu „je to moje práce a to 

k ní patří“? Musí skutečně sportovní hvězda spát 

v kyslíkovém stanu? Musí být modelka anorektic-

ká? Městský policista musí vyhazovat bezdomovce 

z centra Prahy? Zástupce firmy nabízející rychlou 

půjčku ví, že se za ní ukrývá lichva, distributor vý-

herních automatů ví, že na nich lidi prohrají maj-

lant, a tak dál. Jsou to extrémní případy, ale každý 

se svým způsobem při zapojení do běžného života 

podílíme na nějakém vyšším celku, s nímž tak do-

cela nesouzníme. Lze to dělat jenom kvůli tomu, 

že „se člověk musí nějak živit“? A děláme veškerou 

naši činnost skutečně proto, že chceme živit sebe 

a svoji rodinu? A jaký to má smysl za cenu ztráty 

vlastní hodnoty, narušení aury, zanesení karmy, 

ukradení duše, či jakkoliv tomu stavu budeme 

říkat? Sv. Jiří se vzepřel za cenu ztráty života, sv. 

Vojtěch odešel z biskupského stolce a našel smrt 

na misii. Hodnoty, které po jejich skutečném či 

legendárním životě zůstaly, odkazují na možnost 

vybrat vždy méně pohodlnou cestu. Cestu, která 

nekalkuluje s komfortem, bohatstvím, životem 

časným, neptá se, co od nás čekají „nadřízení“. Je 

to cesta, která člověka vede ze sféry biologické do 

světa duchovního, spirituálního. 

I. slovo 
počáteční,
vše
uvádějící



A pevnost postojů někde v našem blízkém okolí za cenu 

osobních ztrát? KONTAKTU bB se též dotýká kauza v čes-

kém paralympijském hnutí, a nejenom tím, že i Českému 

svazu tělesně postižených sportovců předsedám. V roce 

2010 byl v paralympijském hnutí završen pětiletý soud-

ní spor. Šestá soudní instance rozhodla – především 

díky nálezu Ústavního soudu - že Český svaz tělesně 

postižených sportovců je členem Českého paralympij-

ského výboru a nikdy své členství neztratil. Tři týdny po 

písemném doručení rozsudku svolal Český paralympijský 

výbor výkonné grémium, které se všemi rituály spo-

jenými s vykázáním nežádoucího vyloučilo Český svaz 

tělesně postižených sportovců pro „neplnění povinností 

člena“, Neplnění povinností má spočívat v neplacení tzv. 

členských příspěvků, které byly Českým paralympijským 

výborem (ČPV) vyčísleny na 4 950 000 Kč za pět let. Po 

tuto dobu neposkytoval ČPV svazu žádný servis, finance 

a odmítal uznat jeho členství. Podali jsme další žalobu 

a věcí se nyní zabývá legislativní výbor Mezinárodního 

paralympijského výboru.

Muselo to tak být? Vždyť na spor doplácejí hlavně spor-

tovci, opakují mnozí. Copak sportovci, byť s tělesným 

postižením, jsou nějaká specifická skupina lidí? Má se 

snad kvůli tomu, že mají nějaký tělesný handicap, měnit 

hodnotový systém a ideály? Máme být servilní a submi-

sivní vůči lidem, kteří jsou v řídících funkcích, aniž by 

mysleli v první řadě na zajištění nejlepších možných 

podmínek těm, díky kterým své pozice mají? Sportovci 

- nepostižení i tělesně postižení - jsou především lidé, 

kteří by neměli být kvůli svému handicapu a kvůli zajiš-

tění možnosti sportovat, byť na paralympiádě v exotické 

zemi, objektem specifického jednání. Všichni musíme 

vždy nést rizika osobních rozhodnutí. Každý skutečně 

odpovědný postoj s sebou nese riziko materiální ztráty 

a ztrátu společenské prestiže. Zároveň se však upevňuje 

charakter, člověk se stává nekolísavým a není vrtkavý. 

Pevný postoj vždy směřuje k obrácení neprůhledného 

v transparentní, volby před diktátem. Jsou tady plav-

ci, kteří nezvedli pozlátko tepláků, adidasek a cesty do 

Pekingu. Paralympijské vrcholy jsou krásné a hodnotné, 

pokud k nim vede náročná cesta. Jejich společné dobý-

vání a mnohdy i dosažení spolu s mými plavci považuji 

za krásnou a zásadní kapitolu našeho společného pro-

žívání. Každopádně je třeba vždy vážit, co všechno je 

člověk ochoten cestou k vrcholu podstoupit. S některým 

krokem se ten vrchol může ve světle skutečných hodnot 

naklánět a křivit. Společně s bývalými i současnými 

plavci a s pracovníky KONTAKTU bB se pokoušíme uká-

zat, že jsou i jiné výšiny ke zdolání. Dolovat z nitra lid-

ského pravou podstatu duše, otevírat zavřené a spojovat 

je s nespojitelným, jest pravou výzvou a skutečným na-

plněním naší činnosti. 

Vítejte v Plavecké akademii bez bariér Léta Páně 2009, 

zatímco její plavci se mocnými záběry řítí již rokem 

2010!

S úctou 

Jan, předseda sdružení

Ve Znojmě v noci ze sv. Vojtěcha na sv. Jiří

s redakcí na sv. Václava 2010

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 sys-

tému, v němž na prvním místě je obrácení se k potřebám druhých a komuni-

kace 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 intenziv-

ní 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 po-

jetí celosvětově unikátní. Všechny oblasti činnosti sdružení z cílené, indivi-

dualizované 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.
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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 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 

a 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 

II. Vize, Poslání, Historie 
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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 od svého založení. 

2009 Program KONTAKTU bB jsme s hrdostí začali nazývat Plavecká 

akademie bez bariér. Hlavní činnost se koncentrovala do čtyř 

středisek – Praha, Brno, Karlovy Vary a České Budějovice. Do Českých 

Budějovic nastoupil na plný úvazek dosavadní vedoucí Střediska 

Praha Jan Janoušek a pod jeho vedením se středisko začalo slibně 

rozvíjet. Úspěšně proběhl III. ročník Českého poháru a uspořádali 

jsme opět v Chomutově mítink EUROWAVES. Došlo k průlomovému 

Nálezu Ústavního soudu ve věci sporu o členství Českého svazu 

tělesně postižených sportovců (ČSTPS) s Českým paralympijským 

výborem (ČPV) a na základě tohoto Nálezu vynesl Nejvyšší soud 

koncem roku verdikt, že ČSTPS nikdy nepřestal být členem ČPV. Tento 

rozsudek pak potvrdil 13. dubna 2010 Městský soud jako šestá soudní 

instance. Verdikt se týká našich sportovních klubů, které jsou členy 

ČSTPS, a vyplývá z něj, že našim plavcům, kteří odolali lákadlům 

přestupu do jiné organizace, bylo bezdůvodně upíráno právo účastnit 

se vrcholných paralympijských soutěží.



III. Oblasti hlavní činnosti

Výuka
plavání
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CIT > Celoroční 
individuální 
trénink
Motto: „Na vlně sounáležitosti“

Od roku 2007 realizujeme Výuku plavání pro tělesně postižené jako regis-

trovanou sociální službu. Hlavní náplní je aktivní terapie pohybem ve vodě. 

Plavci jsou v ní rozděleni do tří úrovní: I. kompenzačně rehabilitační, II. kon-

dičně rehabilitační, III. sportovně rehabilitační. K výuce plavání patří nedílně 

školicí program střediskových dobrovolníků, instruktorů a spolupráce s od-

bornými 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 

s vrozeným postižením a jejich rodiče. Spolupracujeme zejména s Rehabili-

tačním 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 zku-

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

lepší sebeobslužnosti. Vše může pomoci nasměrovat k aktivnímu a nezávislé-

mu 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, reha-

bilitacemi 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 279 osob se zdravotním 

postižením, z toho 54 % tvoří děti a mládež do 18 let. S přípravou a reali-

zací plaveckého programu pomáhají při středisku v Praze, Brně a Karlových 

Varech sportovní kluby, které byly založeny v souladu se stanovami sdružení 

jako samostatné právní subjekty, které výuku plavání doplňují v regionech 

o sportovní aktivity a další volnočasové činnosti. Takto probíhala činnost ve 

střediscích a klubech Plavecké akademie bez bariér:

Středisko Praha a jeho 
sportovní klub SK KONTAKT PRAHA
Pracovní tým:

Jaroslav Kolář – vedoucí střediska

Miroslav Vaněk – zástupce vedoucího střediska (do června vedoucí střediska)

Táňa Lálová – PR a FR manažerka střediska

Pracovní tým Střediska Praha zažil rok proměn – z dlouhodobého pobytu 

v Africe se vrátil osvědčený pracovník Jarda Kolář, který se ujal funkce ve-

doucího střediska. Na post PR a FR manažerky nastoupila Táňa Lálová, která 

dosud působila jako jeden ze stěžejních dobrovolných plaveckých instruktorů 

střediska. Oba tito pracovníci se spolu s Mírou Vaňkem budou pokoušet rozší-

řit stávající činnost střediska o další aktivity. 

Do výuky plavání bylo ve středisku zapojeno 119 plavců, kteří se po celý rok 

setkávali v prostorách plaveckého bazénu v ochozu strahovského spartakiád-

ního stadionu, kde pro ně bylo připraveno 24 výukových lekcí týdně.

Hned v úvodu roku proběhlo tradiční školení studentů 3. Lékařské fakulty 

University Karlovy oboru fyzioterapie, kterého se účastnilo celkem 30 budou-

cích fyzioterapeutů. Studenti se seznámili se specifiky výuky plavání tělesně 

postižených jak teoreticky, tak v praxi.

Dále se středisko podílelo na organizaci KONTAKT bB XI – čtěte v Aktualitách 

roku.

Při středisku pracuje pod vedením Krystyny Polokové sportovní klub SK KON-

TAKT PRAHA, který je domovským klubem největších jmen českého plavání 

tělesně postižených, oranžovočerný klubový trikot obléká spolutvůrce meto-

diky plavání a čtyřnásobný paralympijský vítěz Martin Kovář, zlatá paralym-

pionička ze Sydney Jana Hoffmannová nebo zlatá z Atén Kateřina Coufalová. 

Za zmínku zcela jistě patří také železné úspěchy místopředsedy klubu Zbyňka 

Švehly z havajských Ironmanů. V současné době patří k nejlepším aktivním 

plavkyním Kateřina Lišková, které Český paralympijský výbor neumožnil účast 

na evropském ani světovém šampionátu, i když by na něm svými letošními 

výkony mohla získat zlato, stříbro a bronz, stačilo by málo – přestoupit z Čes-

kého svazu tělesně postižených do České asociace handicapovaných sportov-

ců. Toto málo však bylo pro Kateřinu příliš, proto společně s ostatními plavci 

klubu absolvovala v letošním roce sérii závodů Českého pohárů a German 

Open (viz výše). Kromě těchto závodů se letos poprvé plavci klubu vypravili 

do Brna, kde svými výkony excelovali na Hrách handicapovaných talentů.

Sportovní klub dále pro plavce a jejich rodinné příslušníky připravil neob-

vyklé zakončení akademického plaveckého roku s názvem Pirátská plavba 

po Vltavě s neohroženým mottem „Když se potopíme – doplaveme!“, dále 

organizačně zajistil XIV. MRUČ – soutěž o nejlépe naloženou uzeninu, která 

je součástí trojjedinečné výroční slavnosti KONTAKT bB XI. (viz Narozeniny, 

ocenění a podivuhodné kousky). Letos si putovní pohár a utěrku Kyla z Wis-

consinu odvážel domů vítěz Petr Thiel. 

Další akcí, kterou klub organizoval, byly rybářské závody aneb Memoriál 

Fandy Charváta, které jsou každoročně tečkou za třemi týdny strakonického 

pobytu (o pobytu čtěte v odstavci TIP). Také letos si vášniví rybáři na i bez vo-

zíků přivstali a soutěžili o nejvíce nachytaných rybocentimetrů. Z úst ředitele 

závodu Václava Eybla zazněl ve slunečném odpoledni verdikt: vítězem letoš-

ního roku se stal Jiří Havel, kterému celkový součet délek z vody vytažených 

ryb dal 292,5 cm dlouhý úlovek.

Při realizaci plaveckého programu pomáhalo v průběhu roku celkem 

29 dobrovolníků a plaveckých instruktorů, mezi kterými je třeba 

vyzvednout pomoc Báry Smékalové, která se po celý rok významně 

podílela na realizaci výuky plavání. Dále nám pomáhali:

Petra Stejskalová, Magdaléna Vančáková, Kateřina Firstová, Jakub Kozel, Jiří 

Deutsch, Martin Endl, Michaela Havlištová, Petr Heral, Veronika Iterská, Anna 

Jánská, Jana Lišková, Bára Pochylová, Lucie Přívratská, Hanka Malotinová, 

Marie Maradová, Eliška Mirská, Markéta Nováková, Lucie Přívratská, Soňa 

Rychterová, Hana Sladká, Libor Smékal, Eva Somolová, Ivana Sulková, Pav-

lína Svozílková, Kateřina Šmídová, Kateřina Škvorová, Jana Ticháčková, Jiří 

Tomek, Helena Veverková, Pavla Zahradníková a my jim za jejich čas a energii 

mnohokrát děkujeme!

Zvláštní poděkování za vstřícnost a spolupráci při hledání plaveckého prosto-

ru na bazénu Strahov patří trenérům Universitního sportovního klubu Jaro-

slavu Strnadovi a Markétě Kaplanové. Za dlouhodobou vstřícnost a podporu 

děkujeme také Lubošovi Kloudovi, dále děkujeme pirátům z lodě Večernice, 

kteří nás při ukončení plavecké výuky na prahu prázdnin potěšili hudbou 

a pirátským přepadením, z něhož slabším povahám šel mráz po zádech, po-

děkování patří i Školnímu statku Střední zemědělské školy v Dobešicích u Pís-

ku a rodině Kovářových za přípravu a realizaci rybářských závodů.

III. Oblasti hlavní činnosti
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Středisko Brno a jeho sportovní 
klub SK KONTAKT BRNO
Pracovní tým:

Mgr. Jana Nastoupilová – vedoucí střediska

Mgr. Ivana Tesařová – zástupkyně vedoucí střediska

Marta Vojáčková – PR a FR manažerka střediska

Stabilní tým pracovnic jediného moravského střediska připravil pro 91 plav-

ců deset hodin plavecké výuky týdně, a to v první půlce roce ve Sportovním 

a rekreačním areálu Kraví hora, v Lázních Kuřim a v plaveckém areálu Za 

Lužánkami. S novým školním rokem vyvstala nutnost přesunu plavání kvůli 

rekonstrukci kuřimského bazénu a nejasnostem ohledně fungování bazénu 

Za Lužánkami, kdy majetkové spory zavdávaly otázky ohledně udržení chodu 

areálu. Kvůli malému počtu bazénů ve městě bylo velmi obtížné zajistit výu-

ku ve stejném rozsahu a vyjít vstříc všem požadavkům plavců střediska. Díky 

maximálnímu úsilí vedoucí plavecké výuky Ivy Tesařové nakonec po mnoha 

peripetiích zakotvila výuka na školních bazénech při ZŠ Horní a Arménská, 

takže prozatím je v Brně poskytováno místo 10 pouze 7 plaveckých lekcí týd-

ně. Dá se říct, že díky tomuto zahuštění výuky k sobě mají nyní plavci ještě 

blíže než dřív:). 

Stejně jako v minulých letech středisko spolupracovalo s Dětskou léčebnou 

pohybových poruch v Boskovicích, kde jednou měsíčně seznamovalo s čin-

ností sdružení včetně praktické ukázky plavecké výuky. Dále letos probíhala 

jednou týdně výuka dětí v sociální nouzi z Dětského centra. 

Středisko Brno připravilo mimo celoroční výuky plavání dvě pobytové akce 

– Svítání pro mládež a Zemi pohádek pro nejmladší děti. Pracovnice sdru-

žení se významně podílely na přípravě Plaveckého léta ve Strakonicích (viz 

oddíl věnovaný TIP), dále zorganizovaly závod Brněnský DRAK, podílely se 

na organizaci mezinárodního závodu EUROWAVES (viz oddíl věnovaný ZIP) 

a v předvánočním čase připravily oblastní závod Kuřimský pohárek brněn-

ských nadějí.

Také moravskému středisku pomáhá a jeho činnost dále rozvíjí SK KONTAKT 

BRNO, který byl založen Romanem „Doudy“ Vojáčkem a od samého počátku 

tvořili jeho základnu především plavci v dětském věku. Dnes již tyto děti plní 

juniorské a dospělé kategorie a nově příchozí mladí adepti plavání zaplňují 

uvolněné dětské pozice. Nejúspěšnější plavkyní klubu je Petra Hrabinová, 

která se zúčastnila Letních paralympijských her v Aténách a MS v Durbanu 

a na obou závodech se dostala do finále na 100 m prsa. V současné době 

v žebříčku Českého poháru obsazují přední pozice dvanáctiletá Michaela Phi-

lippi a třináctiletý Marian Fiala. Členové klubu se letos zúčastnili celé série 

závodu Českého poháru a dále klub prezentovali na závodě O Svratecký po-

hár a Hrách handicapovaných talentů. Klub participoval na organizaci poby-

tových akcí Svítání a Země pohádek (viz oddíl TIP) a závodě Brněnský DRAK 

(více viz ZIP). Díky aktivitě klubu se mohli členové zapojit do bowlingového 

turnaje, zatančit si na Tajemném plesání nebo oslavit svátek svatého Jiří.

Výuku plavání i další akce pomáhalo realizovat celkem 36 dobrovol-

níků a plaveckých instruktorů:

Jaromír Bečvář, Lucie Dohnálková, Martina Dörrerová, Vít Franta, Vojtěch 

Hanzelka, Jitka Holomková, Petra Hrdličková, Petra Hromádková, Lenka Cha-

dimová, Lucie Janečková, Markéta Javorová, Andrea Ječmínková, Pavla Je-

lečková, Lukáš Klempa, Petra Klímová, Barbora Kouřilová, Veronika Kozlová, 

Marie Krejčová, Pavla Kryslová, Kateřina Kyzlinková, Zuzana Lehotská, Šárka 

Licehammerová, Lucie Mašínová, Barbora Mojrová, Lenka Pohanková, Lenka 

Pokorná, Lenka Rédová, Tomáš Sláma, Lucie Strapáčová, Lenka Svobodová, 

Zdeněk Titl, Ivana Vašíčková, Mária Vítková, Hana Vojířová, Ivana Vondráková, 

Markéta Zichová. Všem děkujeme za jejich obětavost, čas a ochotu!

Děkujeme za dlouhodobou přízeň rodině Crhonkové a všem, kteří zdarma po-

mohli při přípravě a realizaci akcí střediska a jeho klubu ať už jako pomocníci, 

vystupující nebo drobnými věcnými dary.

Středisko Karlovy Vary a jeho 
sportovní klub SK KONTAKT 
KARLOVY VARY
Pracovní tým:

Mgr. Štěpánka Řehořková – vedoucí střediska

Monika Violová – zástupkyně vedoucí střediska

Tomáš Černý – vedoucí výuky plavání

Mgr. Michaela Tůmová – FR manažerka

Pavla Slavíková – PR manažerka

Letos se karlovarské středisko rozrostlo o dva členy pracovního týmu. Dámský 

trojlístek Štěpánka – Monika – Míša (která i na rodičovské dovolené udržu-

je pracovní pohotovost) se rozrostl od září 2009 o Pavlu Slavíkovou, která si 

k péči o své dvě děti přibrala na rodičovskou dovolenou ještě na částečný 

úvazek PR střediska, a ze svého pobytu na Mallorce se navrátil dříve oblíbený 

dobrovolník, nyní stejně oblíbený vedoucí plavecké výuky, Tomáš Černý. Toto 

je tedy pětice, která se stará o 53 plavců střediska, pro které připravili čtyři-

krát týdně deset výukových lekcí v bazénu Alžbětiných Lázní a v bazénu ZŠ 

Krušnohorská. Kromě výuky plavání pro plavce také zorganizovali pobytovou 

akci Lázně dětem (viz oddíl TIP), závod POHÁREK 2009 (viz oddíl ZIP) a také 

každoroční Mikulášské závody.

Téměř při všech činnostech je středisku nápomocen SK KONTAKT KARLOVY 

VARY, který stále řídí a dobře se o něj starají jeho zakladatelky Štěpánka Ře-

hořková, Míša Tůmová a Alena Ženíšková z pozice členek výkonného výboru. 

Nejúspěšnějším plavcem klubu je sedmnáctiletý Milan Man, vítěz juniorské 

kategorie Českého poháru. Také v žákovské kategorii plavci klubu bodují – 

druhé místo v Českém poháru obsadila Petra Flekačová a třetí Vendula Duš-

ková. Medailového stříbrného umístění se dočkalo i A družstvo plavců klubu. 

Obhájení druhého místa nebylo jednoduché a na výkony „pražáků“ budou 

muset varští ještě potrénovat a to především v závodech štafet.

K celkovému výsledku přispěli i další oddíloví kolegové svými výkony v závo-

dech štafet - David Burger, Jan Thenot, Lukáš Kroupa, Klára Dvorská a Jakub 

Voráček. Výsledky plavců SK KONTAKTU KARLOVY VARY nezústaly bez povšim-

nutí ani v anketě „Nejúspěšnějsí sportovec roku 2009“ v našem karlovarském 

regionu (více v kapitole Ocenění).

Plavecký program pomáhali realizovat dobrovolníci:

Alena Bahníková, Martin Buchner, Štěpán Cagaň, Petra Divíšková, Nikola Fr-

kalová, Simona Hankerová, Lucie Hronová, Petr Kohuš, Michaela Maříková, 

Jakub Novák, Kateřina Plávková, Bára Rothová, Martin Rovný, Honza Rzou-

nek, Pavla Slavíková (leden – srpen), Kamila Šimandlová, Veronika Šímová, 

Lucka Tóthová, Alena Ženíšková ml., Míša Ženíšková, Alena Ženíšková st., 

Kristýna Ernestová, Adriana Habermannová, Adéla Koudelková a Štěpánka 

Petrová, za což jim patří velký dík a uznání.

Děkujeme Jiřímu Linhartovi za písemné zachycování naší činnosti a její zve-

řejnování v karlovarském tisku, Josefu Sedlákovi za spolupráci v oblasti IT, 

Miluši Müllerové za nasazení při otevírání dveří v oblasti FR (shánění financí). 

Za vstřícnost a stále dobrou spolupráci děkujeme vedení a zaměstnancům 

Alžbětiných Lázní a.s. s lázeňskou ředitelkou MUDr. Stanislavou Maulenovou, 

Mateřskému centru Karlovy Vary a Dobrovolnickému centru Vlaštovka při MC 

KV, jmenovitě předsedkyni centra Věře Bartošové a koordinátorce projektu 

dobrovolnického centra Lence Dolečkové, ZŠ Krušnohorská Karlovy Vary s ře-

ditelem Mgr. Miroslavem Peerem, Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart 

v čele s paní ředitelkou Ing. Hanou Hruškovou, trenérům plaveckého oddílu 

III. Oblasti hlavní činnosti



TJ Slovan Karlovy Vary za spolupráci a pomoc při organizaci plaveckých závo-

dů POHÁREK, paní Jitce Peřina za pomoc a podporu při realizaci sportovního 

programu a panu faráři Vladimíru Müllerovi a farnosti Stará Role za duchovní 

podporu. 

Středisko České Budějovice 
Pracovník:

Mgr. Jan Janoušek, vedoucí střediska

Dobrovolnický tým: Lubomír Bičej, Petra Hovorková, Bára Fuksová,

Kateřina Krotká, Lenka Trianglová, Kateřina Teplá, Jan „koblih“ Samec, Kateři-

na Galová, Šárka Rybáková, Lukáš Haas, Romana Kocůmová

O středisko se staral v pozici vedoucího Jan Janoušek, který organizoval čty-

řikrát týdně plavání ve fitness centru Faktory Pro v obchodním centru IGY 

pro 23 plavců. Zájemců o plavání oproti loňskému roku nadějně přibylo, což 

bylo naším cílem. Malá výprava z jižních Čech sbírala závodní zkušenosti jak 

v rámci celé série závodů Českého poháru, tak i na brněnských Hrách handi-

capovaných sportovců. 

Poděkování patří Radce Schmiedové, provozní manažerce Factory Pro za 

skvělé podmínky a prostor poskytnutý v plaveckém bazénu.

Výuka plavání v roce 2009 díky školicímu programu KONTAKTU bB probíhala 

i na dalších osmi místech ČR v rámci samostatných právních subjektů.
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TIP – Týdenní 
intenzivní 
pobyty
Motto: „Chci prožít, přežít, zažít!“ 

Pobytové akce jsou oblastí činnosti, z níž se celý program sdružení odvinul. 

Zobrazuje tedy vizi, poslání a cíle sdružení v koncentrované podobě a časo-

vém úseku jednoho týdne. Program je nabitý a intenzivní dvoufázovou výuku 

plavání rámuje tematicky zaměřený program orientovaný mimo jiné též pod-

le 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 po-

skytováním sociální služby (základní poradenství apod.). Pobyty skýtají mož-

nost 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 samostatně mimo rodinný rámec nebo zdravot-

nické zařízení. 

Pobytové akce pořádáme pro věkové kategorie dětí, mládeže i dospělých 

a pro plavecké začátečníky i pokročilé.

Rok 2009 nám dovolil 
společně zažít tyto 
intenzivní pobyty:

XIII. Tajemné svítání
Organizátor: Středisko Brno KONTAKTU bB a SK KONTAKT BRNO

Svitavy, 15. – 21. února

Pobytu se zúčastnilo 25 plavců ve věku od 12 do 25 let, kterým ve vodě i na 

suchu bylo ku pomoci 16 dobrovolníků a 5 pracovníků sdružení. Pilný trénink 

na šesti plaveckých výukových lekcích zúročili na závěrečném pátečním zá-

vodě Svitavy Cup. Kromě plavání si mládežníci vyzkoušeli tenis pod vedením 

prezidenta Českého tenisového svazu vozíčkářů Martina Císaře a tenista Mi-

roslav Brychta předvedl, jak vypadá tenis na světové úrovni. V průběhu týdne 

se plavci také věnovali rehabilitačnímu cvičení pod vedením Jaromíra Beč-

váře a s Pavlou Kryslovou secvičili taneční vystoupení, kterého se zúčastnil 

i Superman.

XVII. Plavecké léto
Motto: „Za plíce jako měchy Švandy dudáka.“

Organizátor: KONTAKT bB

Strakonice, 12. července – 1. srpna

Plavecká akademie bez bariér pozvala k účasti na týdenních seminářích obo-

ru PAKO, čili Plavecký a komunikační obor, v prvním týdnu od 12. 7. - 18. 7 

dospělé účastníky, od 19. 7. do 25. 7. mládež a v posledním týdnu od 26. 7. 

do 1. 8. úspěšně vystudovaly i děti. Celkem tento složitý, ale zábavný obor 

vystudovalo 135 studentů, kteří zvládli takové předměty jako třeba OVAR 

(odborný výklad a rozcvičení), KOPR (komunikační praxe) a složili zásadní 

zkoušku ZZ OPV (závěrečná zkouška z odborného plaveckého výcviku neboli 

Strakonice Cup I-III). Zpestřením výuky v jednotlivých týdnech bylo exhibič-

ní utkání ve sledge hokeji, které sehrála mužstva SKH SHARKS Karlovy Vary 

a SKV České Budějovice. Studiem studenty provedlo 75 dobrovolníků a 11 

pracovníků-akademiků, sladkou tečkou za třemi týdny byl opravdu dobrý 

dort věnovaný zaměstnanci Fezka, kde jsme se po celou dobu Plaveckého léta 

stravovali.

IV. Země pohádek
Organizátor: Středisko Brno KONTAKTU bB a SK KONTAKT BRNO

Bystré, 12. – 18. září

Do Bystrého přijelo 18 dětí, kromě tří všichni v doprovodu rodinných přísluš-

níků. Hned ve dveřích přivítala děti Sněhurka a nasazením čepičky je promě-

nila v trpaslíky. Po celý týden se za pomoci 7 dobrovolníků a 5 pracovníků 

sdružení trpaslíci učili plavat, cvičili, absolvovali hipoterapii a canisterapii 

a hlavně zachránili za pomoci Krysy Vasilisy, staré Sněhurčiny chůvy, Vodníka, 

prince a dalších pohádkových bytostí Sněhurku i zlou královnu.

XI. Lázně dětem
Organizátor: Středisko Karlovy Vary KONTAKTU bB a SK KONTAKT KARLOVY VARY

Lázně Kynžvart, 15. – 21. listopadu

Dvacítka dětí se rozhodla jet na pobyt s intenzivní výukou plavání do Láz-

ní Kynžvart. Těžko říct, co se cestou přihodilo, údaje na džípíesce souhlasily, 

přesto se děti ocitly ve vísce s názvem Plaváčkova Lhota. Shodou okolností se 

totéž přihodilo 14 dobrovolníkům a 5 zaměstnancům karlovarského středis-

ka. Možná to byl ještě důsledek jedné z minulých pobytových akcí, ve které 

experimentovali se strojem času. Změna místa a letopočtu nezabránila pil-

ným plaveckým tréninkům se závěrem na závodě Chebský špalíček. Výsledky 

jako obvykle vynikající, premiérová překonání bazénu způsobem delfín klad-

ně hodnotil dokonce i rychtář Špek. 

Stejně jako ostatní týdenní pobytové akce, i Lázně dětem se snažily naplnit 

motto: „Překročit schod, přeplavat moře!“, ale jen zde se podařilo překročit 

také bariéru času:). 

III. Oblasti hlavní činnosti
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ZIP – Zkoušky 
individuální 
připravenosti
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 založe-

nými z iniciativy KONTAKTU bB jako samostatné právní subjekty při jednotli-

vých 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.

V roce 2009 se plavci mohli kvalifikovat na závody Českého poháru vždy v zá-

věru pobytových akcí na závodech Svitavy Cup ve Svitavách, Strakonice Cup 

I - III, Polička Cup a Kynžvart Cup.

III. ročník Českého poháru 
aneb „Není malých plavců - jsou jen malé plavky!“

Série tohoto ročníku Českého poháru byla složena ze čtyř tradičních závodů 

pořádaných středisky KONTAKTU bB a jejich sportovními kluby. Výsledky do-

sažené na jednotlivých závodech se plavcům přepočítávaly podle bodového 

systému KONTAKTU bB. Do celkového pořadí se počítaly nejlepší tři výsledky 

(vždy součet dvou nejlepších disciplín na daném mítinku) ze čtyř závodů za-

řazených 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.

POHÁREK 2009 
Organizátor: Středisko Karlovy Vary KONTAKTU bB a SK KONTAKT KARLOVY VARY

Sokolov, 4. dubna

Záštitu devátému ročníku závodu tradičně poskytl primátor Města Karlovy 

Vary a starosta Města Sokolova. Závodu se poprvé zúčastnili plavci ze zahra-

ničí - ze sousedního Slovenska - a celkový počet závodníků dosáhl rekordního 

čísla 109 plavců.

Ze 430 individuálních startů nejlepšího výkonu dosáhla mezi dospělými Ka-

teřina Lišková z SK KONTAKT PRAHA, v kategorii juniorů slovenská závodnice 

Karin Petrikovičová z SK Iames, v žácích brala zlato Michaela Phillipi z SK 

KONTAKT BRNO a v nejmladších žácích se mohl z vítězství radovat Karel Brož, 

také z brněnského klubu. V soutěži družstev obsadili první místo plavci z SK 

KONTAKT PRAHA.

VI. EUROWAVES – Pohár pro 
všechny Evropany
Motto: “ Nejen Evropa, nejen vlny, nejen sport.“

Organizátor: KONTAKT bB | Chomutov, 5. - 7. června

Závodu, který jsme pořádali s garancí Mezinárodního paralympijského výbo-

ru pro plavání a nad kterým přijala záštitu primátorka Statutárního města 

Chomutov Ing. Mgr. Ivana Řápková, se zúčastnilo 80 plavců z 9 zemí. Možnost 

absolvovat klasifikaci (rozřazení do tříd dle míry postižení) využilo 24 plav-

ců. Klasifikaci zajišťoval a nad regulérností závodu bděl klasifikační výbor ve 

složení Julie O´Neill, Rafi Heruti, Dea Slattery, Jana Švarcová, technickou de-

legátkou byla Susan Prassad z Velké Británie. Výkony světové třídy předvedla 

na mítinku švýcarská nevidomá plavkyně Chantal Cavin, která na krátkých 

kraulových tratích skončila v Pekingu dvakrát na čtvrtém místě. Další zrakově 

postižená plavkyně Karin Petrikovičová ze Slovenska se přiblížila 1000 bodo-

vé hranici značící světovou třídu na znakové stovce. Mezi sportovní vrcholy 

mítinku patřila kraulová dvoustovka domácí plavkyně Kateřiny Liškové, která 

se osobním rekordem 3:09:86 dostala na bodovou hodnotu 996 bodů, což 

byl nejhodnotnější výkon mítinku. Slavnostní vyhlášení závodu hostil hotel 

Cascade v Mostě, kdy nejlepším předávala medaile Jana Hoffmanová, zlatá 

medailistka z paralympiády v Sydney.

Při přípravě a realizaci EUROWAVES pomáhalo celkem 41 dobrovolníků ze 

Střední zdravotnické školy v Chomutově a ze středisek v Karlových Varech 

a Brně.

II. Brněnský DRAK
Organizátor: KONTAKT bB a SK KONTAKT BRNO | Brno, 24. října

Také druhý ročník celorepublikového závodu pro tělesně a zrakově postiže-

né plavce se konal ve Sportovním a rekreačním areálu na Kraví hoře. Závod 

slavnostně zahájil starosta Městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka a tri-

atlonový vicemistr Evropy Filip Ospalý. V průběhu závodu přišel pětaosmde-

sát plavců ze sedmi sportovních klubů pozdravit také senátor MUDr. Tomáš 

Julínek, který je dlouholetým příznivcem plavání realizovaného občanským 

sdružením KONTAKT bB. Radost z vítězství prožili v kategorii nemladší žactvo 

bronzový Matěj Hodoval z SK KONTAKT KARLOVY VARY, o stříbro a zlato se 

podělili bratři Strašíkové z pražského klubu – druhý byl Matyáš a prvenství 

připadlo Tadeáši. V kategorii žáci třetí a první místa brali plavci SK KONTAKT 

BRNO - bronz Marian Fiala, zlato Michaela Philippi, stříbro získala Vendula 

Dušková z karlovarského klubu. V kategorii junioři třetí a druhé místo obsa-

dili zástupci PK Zlín – třetí Lukáš Polčák, druhý Jan Šarman, první byl podle 

očekávání karlovarský Milan Man. Kategorie dospělých patřila plně SK KON-

TAKT PRAHA - první dvě místa obsadili a zároveň nejhodnotnějších bodových 

výkonů dosáhli paralympionici Vojtěch Franěk a Kateřina Lišková, oba z SK 

KONTAKT PRAHA, bronzovou medaili získal jejich klubový kolega Jiří Krňávek. 

Velký aplaus pak zazněl při vyhlašování nejlepších družstev, kdy se poprvé 

v historii Českého poháru podařilo domácím plavcům z SK KONTAKT BRNO 

získat prvenství. 

XVIII. Strahov Cup 
Organizátor: KONTAKT bB a SK KONTAKT PRAHA | Praha, 28. listopadu 

Finálový závod Českého poháru si nenechalo ujít celkem 180 účastníků, 

z toho 92 plavců ze 7 sportovních klubů. Většinu účastníků tvořili plavci ze 

středisek a klubů občanského sdružení KONTAKT bB. Nejpočetněji byl zastou-

pen domácí klub SK KONTAKT PRAHA se 36 plavci. SK KONTAKT BRNO přijel 

s výpravou 23 plavců, karlovarský klub vyslal do závěrečných bojů Českého 

poháru 21 plavců, Středisko České Budějovice KONTAKTU bB reprezentovalo 6 

plavců, SK VODOMÍLEK Jihlava vyslal 3 plavce. PK Bohumín a liberecké občan-

ské sdružení DRAK vyslaly po jednom plavci. 

Vítězství v jednotlivých kategoriích získali průběžní lídři Českého poháru 

a potvrdili tím svou stabilní výkonnost. Nejhodnotnější ženský výkon před-

vedla Kateřina Lišková na trati 200 m volným způsobem s časem 03:16,39. 

Mezi muži se nejlepším stal Milan Man časem 01:13,69 na 100 m znak. V sou-

těži družstev zvítězil domácí tým SK KONTAKT PRAHA ve složení Kateřina Liš-

ková, Dominik Kurka, Anastasja Vištálová a Jana Šotová.

III. Oblasti hlavní činnosti
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Další akce 
oblasti ZIP
Oblastní přebory

Hry handicapovaných talentů
Brno, 26. června

Závodu, který se konal 26. června v Brně, se zúčastnilo 11 plavců z SK KON-

TAKT PRAHA, 33 brněnských plavců a 24 závodníků z karlovarského klubu. 

Pořádala jej marketinková agentura APC s Nadačním fondem Emil pod zášti-

tou brněnského primátora Romana Onderky. Akce se nesla v duchu společné-

ho soutěžení, kdy není ani tak důležité zvítězit, jako zúčastnit se, a všichni si 

akci hezky užili.

O pohár Svrateckého údolí
Brno, 3. prosince

Závod je určen pro děti z brněnských základních škol z městských částí, kte-

rými protéká řeka Svratka. Záštitu nad ním přebírají starostové těchto měst-

ských částí a plavci brněnského střediska dostávají pravidelně příležitost uká-

zat svoje vybroušené plavecké způsoby. V letošním roce naše výprava čítala 

šest závodníků, kteří ze sebe vydali všechny síly a ukázali, že ve vodě jsou 

jako doma!

Kuřimský pohárek brněnských 
nadějí
Motto: „Naděje není nikdy dost!“

Brno, 18. prosince

Tradiční závod, který brněnské středisko připravuje pro své plavce celoroč-

ně zapojené do výuky plavání v letošním roce z důvodu rekonstrukce lázní 

v Kuřimi proběhl ve Sportovním a rekreačním areálu na Kraví hoře. Do boje 

se pustilo 32 plavců, stejně jako v předešlém roce hlavní cenu, která je vy-

hlášena pro kategorii plavců do 15 let, získala Michaela Philippi, ve vedlejší 

kategorii nad 15 let zvítězil Jan Solčány.

Vánoční štafety
Praha, 16. prosince 

Závěr roku patřil vánočním štafetám, kdy se strahovské vody zvlnily soubo-

jem čtyř pětičlenných štafet s kapitány Tomášem Baxou, Nasťou Vištálovou, 

Ondrou Adamem a Lenkou Vodičkovou. Po plaveckém vypětí se plavci pře-

sunuli do nedaleké Himaláje, kde energii pro výstup do nadmořských výšin 

dočerpali ovocnými koktejly připravenými profesionálním barmanem Jardou 

Kolářem a k tanci a poslechu zahrál dobrý duch sdružení Josef Dušek.

Mikulášské závody – 
karlovarské oddílové přebory
Karlovy Vary , 8. prosince 

Oddílové přebory v mikulášském hávu jsou hezkou součástí ukončení tré-

ninkového roku a závěrečnou prověrkou plaveckých schopností. Vzhledem 

k tomu, že vrcholný závod (Strahov Cup, poslední závod Českého poháru) 

měli plavci již za sebou, tak Mikulášské závody byly koncipovány jako pře-

hlídka a zpětná vazba našim plavcům a instruktorům, co se za tři měsíce na-

učili a kam se posunuli. Úkol byl nelehký - přeplavat alespoň 25m plaveckým 

způsobem delfín nebo delfínovým technickým cvičením, tzv. vodoměrkou. 

Vítězem byl každý, kdo přeplaval. Na výkony plavců se tradičně přišel podívat 

Mikuláš, anděl a čert.

Závody v zahraničí

German Open
Německo, Berlín , 28. 5. - 31. 5.

Na tradičně největší paralympijské plavecké závody mimo vrcholů sezóny 

v podobě MS, ME nebo paralympiády se vydala mikroskupina v sestavě Ka-

teřina Lišková, Milan Man, Jaroslav Kolář a Jan Nevrkla. Posledně jmenovaný 

zde po závodech zůstával na IPC Swimnming Forum, který nyní nahrazuje 

mezinárodní valnou hromadu sportu. Závod se plave v mimořádné světové 

konkurenci, všechny třídy dohromady a bodovány jsou i neparalympijské dis-

ciplíny, takže např. i třída S 10 může plavat 50 znak apod. Plavou se rozplavby 

o postup do finále A (8 nejlepších z rozplaveb) a B (9. – 16. místo). V tomto 

kontextu je bilance 1 x finále A + 4 finále B u Kateřiny Liškové vynikajícím 

úspěchem a též dvě 11. místa Milana Mana v jeho věkové kategorii lze pova-

žovat za výborný úspěch.

IWAS GAMES 
Indie, Bengalore 12. 11.- 2. 12.

Na Světové hry IWAS odletěl náš jediný reprezentant v doprovodu své man-

želky. Pojal celou záležitost více než příkladně, neboť si akci celou sám za-

platil a pojal ji jako sport spojený s dovolenou. Zastupoval dokonce i Český 

svaz tělesně postižených sportovců na valné hromadě naší mezinárodní or-

ganizace pro tělesně postižené IWAS. Jeho pobyt v Indii přinesl i výbornou 

plaveckou reprezentaci našeho spolku a České republiky, jenom neměl, jako 

již tradičně, ve své třídě prakticky žádné soupeře. Každopádně zejména jeho 

výkon na 50 m motýlek snese přísné světové měřítko, i když je to trať, na kte-

rou si ve třídě S2 troufne jen skutečně málokdo.

Zahraniční soustředění

Francie, Pierrelatte, 6. 7. – 16. 7.
Soustředění, které se konalo malém městě Pierrelatte, 170 km jižně od města 

Lyon, pořádala belgická organizace BOAS a po několika pozváních jsme se 

rozhodli prozkoumat, jak pořádají Strakonice jinde:). 

Denní program se skládal z dvoufázového tréninku ve venkovním 50m bazé-

ně. Katka s Milanem uplavali denně v tréninku více jak 7 km a měli možnost 

vyzkoušet si nejen odlišné tréninkové schéma, ale i cizojazyčné vedení. Sou-

částí byl i doprovodný program, který zahrnoval výlety po malebném okolí. 

Naše mikroskupinka v sestavě Kateřina Lišková, Milan Man a Jaroslav Kolář si 

výlet sice chválila, ale Strakonice jsou prý Strakonice a naši trenéři jsou naši 

trenéři:).

III. Oblasti hlavní činnosti
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IV. Narozeniny, 
ocenění a další 
podivuhodné 
kousky
>Narozeniny

KONTAKT bB oslavil XI. narozeniny
Oslava jedenáctých narozenin proběhla na tradičním místě – v Praze ve stra-

hovské Menze, 28. listopadu. K tanci i poslechu hrála skupina Flying Parties 

v čele s jedním z „otců zakladatelů“ sdružení, Josefem Duškem, a také un-

dergroundová legenda Garage s Tonym Ducháčkem. Byl to pravý čas a pravé 

místo k setkání starých ostřílených plavců, kteří se společně setkávali na ba-

zénech ještě před vznikem sdružení a v jeho začátcích, s těmi, kteří se o vznik 

plaveckého programu, přerodu do samostatného sdružení a jeho rozvoj, za-

sloužili, s těmi, kteří ve sdružení aktivně působí dnes – plavci, dobrovolníky, 

pomocníky i pracovníky. 

Vítáme do života
Františka Švarce a blahopřejeme mamince Janě a tatínkovi Ondrovi k chla-

peckému triu, které teď doma mají! 

Františka Stuchlíka, který se narodil naší pracovnici Milce a tatínkovi Hon-

zovi, který je tvůrcem informačního systému sdružení!

Michala Koláře, syna Jardy Koláře, nyní vedoucího pražského střediska, 

a maminky Candice, která dříve působila jako dobrovolnice v pražském stře-

disku!

Jakuba Kulhánka, který se narodil mamince Petře a tatínkovi Vitalimu, do-

kumentaristovi a webmasterovi sdružení!

Sabinu Čoklíkovou, dceru paralympijské vítězky, mistryně Evropy a stříbrné 

z mistrovství světa, Kateřiny Coufalové a tatínka Ondřeje. Gratulujeme a pře-

jeme mnoho radosti!

Lenku Zárubovou, která se narodila plavkyni pražského střediska Lence Ná-

rovcové s krásnými mírami 2,60 kg a 46 cm, oběma rodičům srdečně gratulu-

jeme a těšíme se, až se obě Lenky přijdou podívat na bazén!

>Ocenění
Magnet 09
Prestižní ocenění KONTAKTU bB za přínos plaveckému programu získali za rok 

2009

Miroslav Pošvic, grafik a sochař, který je autorem loga sdružení.

Skupina Garage a Tony Ducháček, legenda undergroundu, za nepřetržitý 

řetězec deseti vystoupení bez nároku na honorář na narozeninových oslavách 

sdružení.

Filantrop roku
Martin Kovář byl na toto ocenění nominován díky své nesmírné vůli, životní 

síle a tvrdé práci, která je velkou motivací pro všechny, nejen pro handicapo-

vané plavce a sportovce. I přes zvučná jména spolunominovaných osobností 

Ladislava Černycha a Terezy Maxové získal ocenění právě Martin. Gratuluje-

me!

Cena primátora
města Karlovy Vary
Z rukou primátora města Karlovy Vary převzala za karlovarské středisko Mi-

chaela Tůmová 21. března na plese města ocenění za dlouhodobé aktivity pro 

osoby s postižením.

Umístění v anketě „Nejúspěšnější sportovec roku 2009 za Město Karlovy Vary 

a Karlovarsko“

Družstvo A sportovního klubu SK KONTAKT KARLOVY VARY ve složení Mian 

Man, Martin Kašpar, Petra Flekačová, Vendula Dušková obdrželo v anketě 

„Nejúspěšnější sportovec roku 2009“ cenu za nejlepší tým v kategorii han-

dicapovaných sportovců. Vyhlášení proběhlo v lázeňském hotelu Richmond 

a cenu převzali za své oceněné děti rodiče, neboť mladí plavci z důvodu účasti 

na sportovním soustředění nemohli převzít ocenění osobně.

Nejlepší plavci roku
Další tradiční záležitostí konce kalendářního roku, která doplňuje závod Stra-

hov Cup, narozeniny sdružení a soutěž MRUČ (o kterých čtete na jiných mís-

tech výroční zprávy), je Vyhlášení nejlepších plavců roku.

Do konečného pořadí se započítávají nejlepší tři výkony ze čtyř závodů 

celé série Českého poháru a ocenění vítězům tradičně předával lékař, radní 

a olympijský vítěz Lukáš Pollert společně s frontmanem skupiny GARAGE 

Tony Ducháčkem. Mezi dospělými pozici jedničky obhájila Kateřina Lišková. 

Na druhém místě zůstal Vojta Franěk díky bodovému zisku z předchozích 

tří závodů. V době pořádání Strahov Cupu totiž reprezentoval na Světových 

hrách IWAS v indickém Bangelore. V juniorské kategorii zvítězil karlovarský 

Milan Man. Mezi žáky těsně potvrdila vedení brněnská Michaela Philippi 

před Petrou Flekačovou a Vendulou Duškovou z Karlových Varů, které před-

vedly mimořádné výkony. Mezi nejmladšími žáky do deseti let se nejlepším 

stal Tadeáš Strašík. 

Ocenění pro nejhodnotnější výkon Českého poháru převzala z rukou Michaela 

Kocába, ministra vlády ČR pro lidská práva, a Ing. Marie Kousalíkové, náměst-

kyně primátora hlavního města Prahy, Kateřina Lišková za výkon 3:09,86 na 

trati 200 m volný způsob z mezinárodního mítinku Eurowaves. Loňské vítěz-

ství v soutěži družstev obhájilo družstvo SK KONTAKT PRAHA.

Akademické tituly a jiná 
lejstra
Bakaláři

Blahopřejeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají realizovat plavecký 

program a současně pilně studují na vysokých školách k dosaženému titulu 

Bc.: Janě Liškové, Pavle Svozílkové, Jakubovi Kozlovi, Magdě Vančákové, Kat-

ce Firstové, Ivě Vondrákové

Budoucí Magistři

Ke získání titulu Bc. a úspěšnému navázání na magisterské studium gratulu-

jeme: Báře Smékalové, která nyní pokračuje na 2. Lékařské fakultě UK, a Pet-

ře Stejskalové a Hance Sladké, nyní studentkám FTVS.
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Podivuhodné kousky
S vavřínem na krku
Zbyněk Švehla a Martin Kovář v roli handbikerů dobývají úspěchy nejen 

na domácích závodech Českého poháru, ale také na mezinárodním poli 

v okruhu závodů European Handbike Circuith. 

Martin Kovář, celkový vítěz Českého poháru v kategorii HCA, sezonu 2009 

ukončil na domácím poli neporažen. Že se prosazuje výrazně i v evropském 

měřítku, ukázal závod ve francouzském Rossenau, kde se umístil na celkovém 

pátém místě ve své kategorii. 

Zbyňek Švehla se účastnil především domácích závodů Českého Poháru Hand-

bike, kde v kategorii HCC obsadil celkové 4. místo. Z vrcholu stupňů pro vítěze 

mohl na ostatní soupeře shlížet na Velké ceně Prahy na trase Praha – Karlovy 

Vary – Praha.

Železný Zbyněk pokračuje
Kromě závodů handbike se Zbyněk již tradičně připravoval na havajský triat-

lon. V Antverpách, což je jeden ze dvou kvalifikačních závodů pro Havaj, zajel 

cyklistickou část v rekordním čase a první místo získal výkonem 04:54:50.

Do havajské Kony Zbyněk odlétal s velkými ambicemi a na cyklistické obrátce 

byl ještě vedoucím závodníkem své kategorie. Závod pro naprosté vyčerpání 

nedokončil. I tyto situace ke sportu patří, důležité je, že Zbyněk pokračuje ve 

svém triatlonovém úsilí dál. 

Nová spolupráce
Poprvé v letošním roce se do realizace našich akcí ve svém volné čase zapojili 

pracovníci Télefonicy O2. Děkujeme za pomoc a těšíme se, že se budeme ví-

dat na závodech a třeba i pobytových akcích i v budoucnu a že prolnutí našich 

světů bude prospěšné pro nás všechny.

Modelky
Na módním mole při přehlídce renomované značky E.daniely se mohly blýsk-

nout půvabné plavkyně pražského střediska Míša Krunclová a Jana Hánová. 

Pozvání dostaly společně se zástupci SK KONTAKT PRAHA Krystynou Poloko-

vou a Zbyňkem Švehlou od Télefonicy O2 a Nadace O2, která klub v letošním 

roce podpořila také finančně.

Zázrak, který se konal
Přestože jen málokterý odborník zavádějící stopadesátou hadičku do útrob 

plavce Ládi Kadeřábka věřil v Láďovo uzdravení, přece jen se tak stalo. Zajisté 

k tomu přispěla vzorná péče jeho manželky Elen, která naopak v uzdravení 

nikdy věřit nepřestala. Láďovi během léčby pomáhaly i podpůrné e-maily, 

které dostával od plavců KONTAKTU bB.
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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, FR manažerka a PR 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,

zástupce ředitele a hlavní účetní

Mgr. Krystyna Poloková,

fundraising sdružení

Marta Vojáčková, public relation sdružení

Střediska
KONTAKTU bB
Praha

Jaroslav Kolář, vedoucí 

Miroslav Vaněk, zástupce vedoucího 

Táňa Lálová, PR a FR manažerka 

Brno

Mgr. Jana Nastoupilová, vedoucí 

Mgr. Ivana Tesařová, zástupce vedoucí 

PpB. Marta Vojáčková, PR a FR manažerka 

Karlovy Vary

Mgr. Štěpánka Řehořková, vedoucí 

Vtd. Monika Violová, zástupce vedoucí 

Tomáš Černý, vedoucí výuky plavání

Mgr. Michaela Tůmová, FR manažerka

České Budějovice

Mgr. Jan Janoušek, vedoucí 

Zaměstnanci 
na mateřské 
a rodičovské 
dovolené
Mgr. Miloslava Stuchlíková, na „dovolené“

se synem Jakubem a Františkem

Mgr. Michaela Tůmová, na „dovolené“

se synem Janem pracuje ve středisku na 

částečný úvazek

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 a dokumentarista

Mgr. Jana Švarcová, vedoucí klasifikátorka

(klasifikace plavců do tříd podle postižení)

Mgr. Josef Dušek, Dobrý Duch sdružení

Mgr. Milena Dušková,

cvičení, choreografie a charisma

Valná hromada

Dozorčí rada

Vedení organizace

Střediska

Externí spolupracovníciKoordinace oblastí činnosti

Správní rada
Statutární orgán

Členové SR

Koordinace podoblastí
Grafik | Správce serveru | Správce IS

Správce webu | Dokumentarista

V. Struktura organizace

Odborná
garance

MUDr. Jan HnízdilDoc. Dr. Pavel Kolář, CSc. Doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.
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Supervize a odborná 
garance
Supervizorem projektu je Dr. Martin Kovář 

Absolvent FTVS UK a postgraduálního studia uzavřeného diser-

tační 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

Vysvětlivky ke speciálním titulům:

KnU. – Král nakládaných Utopenců

NnH. – NenaHraditelná

PpB. – potřebný přínos Brnu

UnU. – universál nad universály

Vtd. – Víla téměř dokonalá

V. Struktura organizace

Renata Hlavinková Krystyna Poloková Jan Janoušek Jana Nastoupilová

Ivana Tesařová Marta Vojáčková Monika Violová Tomáš Černý

Miloslava StuchlíkováMichaela TůmováVít Franta Vitalij KulhánekVáclav Eybl Jan Stuchlík

 Vojtěch Franěk Michal CrhonekJarmila Mrtková Miloš Hirman 

Jan Nevrkla Roman Vojáček,Radka Kučírková Martin Kovář

Jaroslav Chýle Jana ŠvarcováZbyněk Švehla Štěpánka Řehořková

El  MontegoJaroslav Kolář Míra VaněkTáňa Lálová Josef Dušek Milena Dušková



Výkaz zisku a ztráty Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (v tis. Kč)

Výnosy Hlavní činnost

Tržby za vl. výkony a za zboží celkem  2 129 

Tržby z prodeje služeb  2 129 

Ostatní výnosy celkem  917 

Úroky  3 

Kursové zisky  1 

Zůčtování fondů  403 

Jiné ostatní výnosy  510 

Přijaté příspěvky celkem  2 174 

Přijaté příspěvky (dary)  2 130 

Přijaté členské příspěvky  44 

Provozní dotace celkem  3 832 

Provozní dotace  3 832 

Výnosy celkem  9 052 

Náklady Hlavní činnost

Spotřebované nákupy celkem  399 

Spotřeba materiálu  397 

Spotřeba energie  2 

Služby celkem  4 739 

Opravy a udržování  29 

Cestovné  127 

Náklady na reprezentaci  4 

Ostatní služby  4 579 

Osobní náklady celkem  4 389 

Mzdové náklady  3 466 

Zákonné sociální pojištění  923 

Daně a poplatky celkem  5 

Ostatní daně a poplatky  5 

Ostatní náklady celkem  138 

Ostatní pokuty a penále  2 

Kursové ztráty  9 

Dary  100 

Jiné ostatní náklady  27 

Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. 

položek celkem

 49 

Odpisy dlouh. nehm. a hm. majetku  49 

Poskytnuté příspěvky celkem  1 

Poskytnuté členské příspěvky  1 

Náklady celkem  9 720 

Výsledek hospodaření před zdaněním -668

 Daň z příjmu  - 

 Výsledek hospodaření po zdanění -668 

Hospodaření občanského sdružení KONTAKT bB v roce 2009  (v tis. Kč)

Aktiva stav k 1.1.2009 stav k 31.12.2009

Dlouhodobý majetek celkem  122  74 

Drobný nehmotný majetek  - 

Samost.movité věci a soubory 

mov. věcí

 213  213 

Drobný dl.hmotný majetek  116  116 

Oprávky k nehmotnému majetku

Oprávky k sam.movitým věcem 

a soub.

-91 -139 

Oprávky k drobnému dl. 

hm.majetku

-116 -116 

Krátkodobý majetek celkem  4 350  3 642 

Odběratelé  528  535 

Poskytnuté provozní zálohy  22  23 

Ostatní pohledávky  20  36 

Pokladna  59  85 

Účty v bankách  3 711  2 946 

Náklady příštích období  10  17 

Aktiva celkem  4 472  3 716 

Pasiva stav k 1.1.2009 stav k 31.12.2009

Vlastní zdroje  3 788  2 960 

Vlastní jmění  1 174  1 175 

Fondy  161  - 

Výsledek hospodaření 2009  - -668 

Výsledek hosp.ve schv. řízení  910  - 

HV minulých let  1 543  2 453 

Cizí zdroje  684  756 

Dodavatelé  266  134 

Ostatní závazky  -  3 

Ost.závazky vůči zaměst.  152  292 

Závazky k institucím SZ a ZP  182  135 

Daň z příjmu  23  - 

Ostatní přímé daně  61  39 

Závazky ze vztahu k rozpočtu 

orgánů úz.sam.celků

Výnosy příštích období  153 

Pasiva celkem  4 472  3 716 

VI. FINANCE | Výkaz zisku a ztráty
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Za podporu KONTAKTU bB a sportovních klubů, které při střediscích pracují 

a pomáhají při přípravě a realizaci plaveckého programu pro osoby s tělesným 

postižením, děkujeme:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2 169 000

Magistrát hlavního města Prahy prostřed. Městských částí 909 408

Johnson & Johnson 532 050

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

Ministerstvo zdravotnictví ČR 270 000

CITIBANK EUROPE plc 200 700

HARTMANN-RICO 200 000

Poštovní spořitelna 130 000

Statutární město Brno 122 000

Statutární město Karlovy Vary 105 000

Intax s.r.o. 90 000

Nadace Děti-kultura-sport 70 000

PROMOPRO, s.r.o. 66 003

OP TIGER, s. r.o. 65 200

Ing. Miroslav Netrefa 54 050

Statutární město České Budějovice 50 000

Nadace Jedličkova ústavu 50 000

Nadační fond BBH 50 000

Nadace města Karlovy Vary 50 000

RWE Energie, a.s. 50 000

Iva a Vojtěch Ježkovi 50 000

JMT Enterprise, s.r.o. 50 000

MČ Praha 1 50 000

Podpora od 20 000 do 50 000 Kč:

MČ Praha 6, Ing, Petr Fibrin, Street Ligt, s.r.o., Avers, s.r.o., Statutární město 

Chomutov, Alpazel, s.r.o., Bibus, s.r.o., Titan, s.r.o., TOP 09, RNDr. Ivan Kugler, 

Sara Lee Czech Republic, a.s., Adler Czech, a.s., Ing. Michal Hon, Vodní díla 

TBD, a.s., Jana Hoffmanová

Podpora od 4 000 do 20 000:

Coca-Cola Beverages ČR, s.r.o., Revolta, s.r.o., Ayurmedic Ceylon, s.r.o., 

Karlovarský kraj, Město Strakonice, AJ Technology, Brněnské vodárny 

a kanalizace, a.s., Ing. Viktor Hrnčíř, Ladislav Smelík, Marek Šoltys, AI-

Namura, s.r.o., Zdeněk Šícho – Elektroinvest, Vladimír Skopalík Import, 

s.r.o., SLOT Game, a.s., Josef Váńa – JOVAN, James Cook Languages, s.r.o., 

Ing. Evžen Balko, AZ – Pokorný, s.r.o., Vlastimil Palata, CHEZAK, s.r.o., Fontana 

Watercoolers, s.r.o., Hexion Speciality Chemicals, a.s., Otto Bock ČR, Globus 

ČR, k.s., Sivak, Carpe Diem Bohemia, Vodák Sport, s.r.o., Prague International, 

s.r.o., Pavla Trpálková, Renata Kočková, Hrdlička, s.r.o., Vítek Stiebizt, Ing. Jan 

Včelák, Vladimír Vlček, Vladimír Marek, s.r.o., Miroslav Hořejší, Pavel Raban, 

Bronislav Vitula, Jihočeský kraj, Vishay Electronic, s.r.o., S & W. Automobily, 

s.r.o., Karel Holoubek – Trade Group, a.s., Ing. Jaroslav Chýle, Ing. Petr 

Kopfstein, Hotel Marttel, Hosta stavební, s.r.o., Helena a František Slezákovi, 

Schönox, s.r.o., Zitas – TKO, s.r.o., ZEMA – K.V., s.r.o., Karel Kotous, Montin, 

s.r.o., Petr Nahálka, Lukáš Bartošík, Vertikál, s.r.o., Dagmara Hejduková, 

Marie Suchanová, Lenka Hodovalová, Pavel Zápotocký

Podpora SK KONTAKT PRAHA:

NADACE O2 375 000

Magistrát hlavního města Prahy 190 000

Pražská tělovýchovná unie 28 402

NADACE CHARTY 77 25 830

Elektrizace železnic, a.s. 25 000

ARENA PRAHA, a.s. 5 355

Podpora SK KONTAKT BRNO:

Statutární město Brno 83 000

NADACE CHARTY 77 27 663

Ing. Michal Crhonek 9 000

Brněnské tělovýchovné sdružení 8 200

Podpora SK KONTAKT KARLOVY VARY:

NADACE O2 300 000

Statutární město Karlovy Vary 110 000

Karlovarský kraj 70 000

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. 60 000

Sportovní unie Karlovarska 23 300

LASTING SPORT, s.r.o. 20 000

Město Sokolov 10 000

Josef Pelant - TERMOSKLADY ŽALMANOV 10 000

Liaz Vintířov, lehký stavební materiál, a.s. 10 000

Pojišťovna VZP, a.s. 8 000

AVON 8 000

Karlovarské minerální vody 7 748

Hollandia Karlovy Vary, a.s. 6 000

Řempo Holoubek 5 266

Sanatorium Astoria, a.s. 5 000

Sedlecký kaolin, a.s. - čajovna TUSCULUM 5 000

Centrum zdravotní péče Mellisa, s.r.o. 5 000

Výtahy Karlovy Vary 5 000

Příjmy Plavecké akademie bez bariér a jeho sportovních 
klubů podle zdrojů (v %)

KONTAKT bB  6 324 653

Státní  2 439 000

Komerční sféra a fyzické osoby  2 377 450

Kraje  951 203

Obce  337 000

Nadační  220 000

Sportovní kluby KONTAKTU bB  1 145 215

Děkujeme také dárcům, kteří přispěli částkou menší nežli 4 000 Kč, jejich 

jmenný seznam je zveřejněn na webových stránkách sdružení.

Sbírkový účet
V roce 2009 jsme zakončili první veřejnou sbírku ve prospěch programu 

KONTAKTU bB. Celkem bylo v průběhu tří let nasbíráno 205 269,47 Kč.

*Děkujeme, že nám pomáháte!

VI. FINANCE | PŘEHLED PODPOROVATELŮ
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Plavecké závody Českého poháru

Termín Název Místo
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3.-5.4. IX. Pohárek 2009 Sokolov 109 104 5 0 11 19 34 23 22 59%

5.-7.6. VI. EUROWAVES 2009 Chomutov 80 74 6 0 1 16 25 18 20 53%

23.-24.10. II. Brněnský DRAK 2009 Brno 75 72 3 0 8 16 25 14 12 65%

28.-29.11. XVIII. Strahov Cup 2009 Praha 87 84 3 0 9 12 24 18 24 52%

Celkem 351 334 17 0 29 63 108 73 78 57%

Kvalifikační závody na Český pohár

20.2. Svitavy Cup Svitavy 25 25 0 0 0 6 11 8 0 68%

17.7. Strakonice Cup I Strakonice 40 39 1 0 0 0 1 13 26 3%

24.7. Strakonice Cup II Strakonice 51 51 0 0 0 10 22 15 4 63%

31.7. Strakonice Cup III Strakonice 50 50 0 0 14 20 6 5 5 80%

17.9. Bystré Cup Polička 18 17 1 5 11 2 0 0 0 100%

20. 11. Kynžvart Cup  Lázně-Kynžvart 18 17 1 0 4 8 5 1 0 94%

Celkem 202 199 3 5 29 46 45 42 35 68%

Klubové přebory

8.12. Mikulášské závody Karlovy Vary 27 24 3 1 4 9 6 4 3 74%

18.12. Kuřimský pohárek Kuřim 32 30 2 1 6 7 6 6 6 63%

16.12. Vánoční štafeta Praha 20 17 3 0 1 2 7 5 5 50%

Celkem 52 47 5 1 7 9 13 11 11 56%

Mezinárodní závody 

28. 5. - 31. 5. German Open Berlín 2 2 0 0 0 0 1 0 1 50%

12.11.-2.12. IWAS GAMES Bengalore, Indie 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0%

Celkem 3 3 0 0 0 0 1 0 2 25%

Sportovní soustředění

26. 4. – 2. 5.
soustředění reprezentantů  

a talentovaných plavců
Chomutov 6 6 0 0 3 0 2 0 1 83%

6. 7. - 16. 7.
BOAS Summer  Swimming Camp 

2009 – Pierrelatte 
Francie 2 2 0 0 0 0 1 0 1 50%

Celkem 8 8 0 0 3 0 3 0 2 67%

Jiné závody 

26.-28.6. Hry handicapovaných  talentů Brno 48 42 6 0 4 15 14 15 0 69%

8. 11. MČR ČATHS České Budějovice 2 2 0 0 0 1 0 0 1 50%

3. 12. O pohár Svrateckého údolí Brno 6 5 1 0 2 3 0 1 0 83%

Celkem 56 49 7 0 6 19 14 16 1 67%

VII. Statistiky hlavní činnosti
Statistický přehled oblasti Sport za rok 2009

* včetně kombinace tělesného a jiného handicapu (např. tělesně a sluchově)  |  ** např. mentálně postižení
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VIII. 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

Plavat s námi můžete také na Facebooku.

IČ: 68402651

Bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: 579835743/0300

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

Tel/fax: +420 233 354 361

Mobil: +420 724 219 068

E-mail: praha@kontaktbb.cz

VII. Statistiky 
hlavní činnosti
(pokračování)

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 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: Vodní 561/8a, 370 01České Budějovice 

Tel.: +420 724 338 231

E-mail: ceske.budejovice@kontaktbb.cz
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Praha 111 104 7 1 18 16 23 21 32 52% 4 2 8 6 17

Brno 91 90 1 11 21 15 11 13 20 64% 3 5 3 12 16

Karlovy Vary 54 48 6 4 8 12 5 10 15 54% 5 5 7 7 7

České Budějovice 23 22 1 1 5 4 1 4 8 48% 1 1 2 3 5

Celkem 279 264 15 17 52 47 40 48 75 54% 13 13 20 28 45

Statistický přehled oblasti Výuka plavání za rok 2009
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15.-21.2. Svitavy žáci a junioři 25 24 1 0 0 6 11 8 0 68% 5 2 1 3 9 0

12.-18.7. Strakonice I dospělí 43 42 1 0 0 0 2 15 26 5% 10 6 2 3 12 8

19.-25.7. Strakonice II žáci a junioři 49 48 1 0 0 10 20 15 4 61% 11 7 3 4 13 8

26.7.-1.8. Strakonice III žáci 46 45 1 0 14 21 6 4 1 89% 11 5 1 6 13 14

13.-19.9. Bystré předškolní 

a nejmladší děti 18 17 1 5 11 2 0 0 0 100% 5 1 2 3 1 16

15.-21.11. Lázně-Kynžvart žáci a junioři 20 19 1 0 4 9 6 1 0 95% 5 0 6 4 5 1

Celkem 201 195 6 5 29 48 45 43 31 70% 47 21 15 23 53 47

Statistický přehled oblasti Pobytové akce v roce 2009

Autoři: kolektiv zaměstnanců KONTAKTU bB, redakce Jan Nevrkla, jazyková korektura: Tomáš Hlavinka, grafika a výběr fotografií: Vítek Franta (axx) El Magnifico, foto: archiv KONTAKTU bB, tisk: Revolta s.r.o., náklad: 1 000 ks



IX. Zásadní podpora sdružení a jeho klubů
Program KONTAKTU bB a jeho sportovních klubů zásadním způsobem podpořili: 

Klíčová podpora

Velmi významná podpora

Významná podpora

V rámci  projektu „Spor tem do života bez bariér “

Prostřednictvím

Městských částí

NROS ze sbírky „Pomozte dětem!“ 

Plavce s tělesným handicapem můžete podpořit na jejich cestě k nezávislosti zasláním 

dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KONTAKT, pro celoroční podporu pak

DMS ROK KONTAKT. Cena jedné DMS je 30 Kč (resp. 12x30 Kč), plavci s tělesným 

postižením obdrží 27 Kč (resp. 12x27 Kč). Více informací najdete na www.darcovskasms.cz


