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Na startu závodu bylo 152 plavců z 24 klubů z 8 zemí
stříbrný z letošního MS World Para Swimming v Londýně Arnošt
Petráček a další reprezentanti se splněnými limity na Tokio Jonáš
Kešnar, Vendy Dušková, Anežka Floriánková a Petr Andrýsek na
startu
v sobotu večer uváděli v multifunkčním sále Centra současného
umění DOX+ galavečer PARA PLAVCI 2019 Jitka Schneiderová a Jan
Nevrkla
do Adventu doprovodil plavce Jesus v podání Tábor Superstar Band,
legenda undergroundu Tony Ducháček & GARAGE a jemně vše
zakončil Záviš

Závod pořádal v Aquacentru Šutka sportovní klub PARA PLAVÁNÍ PRAHA jako finále Československého poháru 2019. Pohár v této „federální“ podobě uvedla do života spolupráce Českého
svazu tělesně postižených sportovců a Slovenského paralympijského výboru. KONTAKT bB
zorganizoval slavnostní vyhlášení vítězů všech věkových kategorií a vyhlášení nejlepších českých
plavců roku. Místem galavečera s prvky punku se stal multifunkční sál Centra současného umění
DOX+.
Bazén Aquacentra Šutka se změnil k nepoznání díky velkoplošné LED obrazovce s projekcí
internetového online přenosu a výsledků, bezbariérové tribuně pro týmy a nástupní startovní
plošině. Callroom čili svolavatelna se přesunula do prostor aquaparku, ve vířivce poskytovaly
plavcům relaxaci terapeutky Watsu Czech Šárka Laura Tůmová a Dita Bartoňová. Výsledky byly
k dispozici online v našem informačním systému KOWEBIS app.kontaktbb.cz. Online přenos
můžete shlédnout v záznamu na www.paraswimmingprague.cz i přímo na youtube.com.
Závody přinesly v pátek i v sobotu strhující podívanou. Sbor rozhodčích řídil Ondřej Kočovský,
rozhodčí FINA a členy sboru se staly např. Hana Bohuslávková, pod dívčím jménem Poskočilová
jedna z nejlepších československých prsařek 80. let, Kateřina Komárková, úspěšná
paralympionička, a také Tomáš Kotora, ředitel bazénů na Slovanech a v Lochotíně v Plzni,
předseda největšího českého plaveckého klubu Slavia VŠ Plzeň a Václav Babuška, trenér tohoto
klubu. Startoval Karel Dušek, bratr naší úspěšné paralympioničky Vendy Duškové. Ke spolu
komentování pozval předseda organizačního výboru bývalého kolegu plavce, československého
reprezentanta a pozdějšího dlouholetého moderátora na ČT i jiných stanicích Jiřího Petroviče a
závodem tak provázelo hlasatelské duo Nevrkla – Petrovič. Ředitelem závodu byl Štěpán Cagaň,
koordinátorkou celé akce včetně vyhlášení Monika Violová a podařilo se nám vykouzlit událost,
kterou mnoho účastníků kvitovalo v superlativech.
Bodově nejhodnotnější výkon mítinku zaplaval Aymerick Parmentier z Belgie na prsařské stovce,
ale téměř totožné výkony s ním předvedli v rozpětí pouhých 4 bodů Jonáš Kešnar na polohové
dvoustovce a Arny Petráček na své nejsilnější trati, znakové padesátce. Skvělý český rekord na
200 polohovku zaznamenala Vendy Dušková SK KONTAKT KARLOVY VARY, která je i členkou
Slávie VŠ Plzeň, kde poslední rok trénuje – díky Tomáši Kotorovi a Václavu Babuškovi za
podmínky pro Vendy. Na obou znakových tratích dominovala Anežka Floriánková a všechny,
skoro i kolegy na vozíku, zvednul ze sedaček Tadeáš Strašík, který předvedl dvousekundové
zlepšení na prsové stovce a časem 1:13,54 zaostal jen o 0,06 setin za limitem na Tokio… Kromě
reprezentantů jsme viděli závodní premiéry nejmladších účastníků, šestiletých Isabely Fanta a
Lukáše Páva z pořádajícího klubu. PARA PLAVÁNÍ PRAHA měl na startu 7 z 9 plavců v kategorii
nejmladších žáků a závodní premiéru si skvěle odbyla i Kamila Vodrážková.
O zázemí plavců se postaral skvěle Hotel Duo, který nabídnul kvalitní ubytování i gastronomii.
Hladkou dopravu plavců zajistil Dopravní podniky hl. města Prahy. Přepravu zahraničních výprav
z letiště a svoz materiálu z celé Prahy zabezpečil excelentně Marek Šoltys a sekundoval mu
Roman „Veselka“ Veselý, který obhospodařoval i promo na sociálních sítích. Stravu na bazéně
poskytnul Crocodille, vodu Fontana Watercoolers, naturální ovocné vitamíny Ekofarma
Rohoznice.

Jitka Schneiderová s Náčelníkem odpálili ohňostroj emocí na galavečeru s prvky punku v DOX+.
Emocionální oblouk začali hned v úvodu klenout nejmladší žáci, kterým dominovaly dvě domácí
plavkyně Nela Kuiper a Alyssa Melvin, třetí místo obsadil Matěj Staša z SK KONTAKT KARLOVY
VARY. Ceny nejmladším předali zasloužilí otcové, olympijský vítěz a lékař Lukáš Pollert, otec
šesti dětí, legenda undergroundu a trojnásobný otec Tony Ducháček, a dvojnásobná matka a
naše první medailistka z MS Milada Kunová. Žáky ovládnul podle očekávání nevidomý plavec
David Kratochvíl z PK Tachov (trenér Rudolf Hutta) před dvěma slovenskými plavci Alžbětou
Kubovou a Martinem Batkou z CEHAP. Ceny žákům předala paralympijská vítězka ze Sydney
Jana Hoffmanová a předseda STK plavání Slovenského paralympijského výboru Svatopluk
Pacák. Junioři se staly kořistí žraloka Jonáše Kešnara, který je ulovil před klubovou kolegyní
z PARA PLAVÁNÍ PRAHA Anežkou Floriánkovou a Tatianou Blattnerovou z Dolphins Bratislava.
Diplomy, medaile a dárkovou tašku přebírali od dvojnásobné paralympijské vítězky a trojnásobné
matky Kateřiny Psíkové (Coufalové) a člena představenstva hlavního podporovatele závodu
Letiště Praha Jiřího Krause. Kategorie Open přinesla očekávaného vítěze, paralympijského vítěze
z Ria a stříbrného z letošního MS Arnyho Petráčka, který zvítězil před dvěma prvními plavci
z kategorie juniorů. Ceny přijali tito plavci z rukou čtyřnásobného paralympijského vítěze a
iniciátora celého programu Martina Kováře a předsedkyně Českého svazu tělesně postižených
sportovců Radky Kučírkové. Soutěž družstev zcela ovládnul pořádající klub PARA PLAVÁNÍ
PRAHA, který obsadil s týmem A první příčku před svým B týmem. Pohár a Srdce Moser převzal
vítězný tým od Petry Škábové, trenérky naší nejlepší olympijské plavkyně Báry Seemanové.
Významnou posilou družstva vítězného klubu jsou reprezentanti, které KONTAKT objevil, provedl
je prvními plaveckými kroky, přivedl je k mezinárodní úrovni, zabezpečuje jejich reprezentační
činnost, ale trenérsky jsou nyní celoročně v péči trenérů a klubů Českého svazu plaveckých
sportů. Velké poděkování patří Janu Šimkovi z PK Jindřichův Hradech za trenérské vedení
Jonáše Kešnara, Petru Garymu Thielovi z Ústecké akademie plaveckých sportů za přípravu
Tadeáše Strašíka a Romanu Haklovi a jeho kolegům za trénink Petra Frýby. Poděkování patří i
celému Českému svazu plaveckých sportů pod vedením Petra Ryšky za výbornou spolupráci a
dlouholetému reprezentačnímu trenérovi Jaroslavu Strnadovi, že na akci opět zavítal a
symbolizoval spolu s Petru Škábovou a Bárou Seemanovou spojování obou břehů.
Nejlepšími plavci roku se stala pětice plavců, kteří splnili limit na paralympiádu v Tokiu.
Arnošt Petráček - stříbro na MS v Londýně na 50m znak, splněný limit na Tokio ve třech
disciplínách.
Jonáš Kešnar – 6. místo na MS na 200m polohový závod, splněný limit na Tokio ve dvou
disciplínách.
Petr Andrýsek – 7. místo na MS na 100m prsa, splněný limit na Tokio v jedné disciplíně.
Vendy Dušková – 8. místo na MS na 100m prsa, splněný limit na Tokio ve třech disciplínách.
Anežka Floriánková – 11. místo na MS na 100m znak, splněný limit na Tokio ve dvou disciplínách.
A pak už se jedlo, pilo a hodovalo, k mání bylo víno z Vinice Hnanice a Lahofer, pivo ze Svijan,
pochutiny z NoBox Catering. Vizuál celé akce zpracovala opět Revolta a díky za skvělou a
nenahraditelnou spolupráci Richardovi Preislerovi. Vítěznému týmu slušelo Srdce Moser, stejně
jako dárkové sety pro nejlepší plavce roku, díky spolumajitelce Moser Kateřině Zapletalové. Díky
Letišti Praha, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za
největší podporu. Díky Vojtovi Fraňkovi, předsedovi Správní rady KONTAKTU bB za tvorbu
programu FranRace, za dlouholeté dobrovolnické nasazení při špičkové programátorské práci,
díky Janu Stuchlíkovi za rozvoj informačního systému KOBEBIS a jeho webové aplikace sloužící
dnes všem plavcům licencovaným v Československém poháru. Díky Václavu Eyblovi a Vitalimu
Kulhánkovi za jejich IT nasazení během akce, za skvělou projekci v DOX+. Díky Andree
Kratochvílové, tradiční superasistentce závodního protokolu. Díky celému dobrovolnickému týmu
za podíl na skvělé akci, která se slila do jednolitého proudu. Těšíme se na další ročník!
Kontakt: Jan Nevrkla 606 637 097, email: nevrkla@kontaktbb.cz
www.paraswimmingprague.cz

