Finále Českého poháru a vyhlášení PARA PLAVCI 2018
Závod XXVII. Strahov Cup, finále Českého poháru - 9.15 – 16.00 - Aquacentrum
Šutka, Čimická 41, Praha 8
Vyhlášení PARA PLAVCI 2018 - 19.30 – 23.00 - DOX +, Poupětova 3, Praha 7
Na Galavečeru v DOX+ byli vyhlášeni nejlepší para plavci roku 2018. Stali se jimi
medailisté ze srpnového ME World Para Swimming v Dublinu Arnošt Petráček,
dvojnásobný mistr Evropy z 50m volný způsob a 50m znak, Vendy Dušková, stříbrná ze
100m prsa, Dominika Míčková, stříbrná z 50m prsa a Petr Andrýsek, bronzový ze 100m
prsa. Všichni tito medailisté z ME závodili spolu s dalšími 140 plavci ve finálovém
závodě Českého poháru v Aquacentru Šutka - již XXVII. ročníku Strahov Cupu, závodu
s tradicí od 1992.
Mítink byl jedním z kvalifikačních závodů na MS 2019 v malajském Kuchingu a šlo také o
jeden z prvních závodů, na kterých se dají plnit limity i na paralympiádu do Tokia. Na MS mají
limit splněn Vendy Dušková, Anežka Floriánková, Dominika Míčková, Petr Andrýsek, Tomáš
Hlavinka, Jonáš Kešnar a samozřejmě i náš aktuálně nejlepší para plavec Arnošt Petráček,
paralympijský vítěz z Ria. Ten předvedl na Šutce top výkony, jeho časy by stačily na vítězství
na poslední paralympiádě i na posledním MS a samozřejmě splnil limity i na paralympiádu do
Tokia. Poděkování jeho českobudějovickému trenérovi Jirkovi Filipovi a jeho manažerce
Lence Štifterové. Další top výkony předvedli Jonáš Kešnar, který splnil limit v další svojí
parádní disciplíně 400m volný způsob časem 4:36, pro plavecké odborníky plaváno bez jedné
paže. Poděkování patří jeho jindřichohradeckému trenérovi Honzovi Šimkovi. Anežka
Floriánková převedla vynikající stovku znakem za 1:24, plaváno téměř výhradně pouze
nohama a zaostala jen těsně za limitem na paralympiádu do Tokia. Vendy Dušková svojí
kraulovou čtyřstovkou za 5:21 limit do Tokia splnila a ve svojí doplňkové stovce znak si
udělala pěkný osobák za 1:30. Za limitem na MS zaostal na prsařské stovce Tadeáš Strašík,
ale věříme, že některém zahraničním závodě Světové série se mu podaří limit zaplavat.
Poděkování za jeho celoroční přípravu a skvělé nachystání na ME letí k Petrovi Garymu
Thielovi do Ústecké akademie plaveckých sportů. Díky též Romanovi Haklovi za přípravu
benjamínka výpravy na ME Petra Frýby v Delfín Náchod.
Na Galavečeru v DOX+ byli vyhlášeni nejlepší plavci Českého poháru ve 3 věkových
kategoriích od nejmladších žáků do 10 let, po juniory do 18 let a poslední kategorie Open bez
rozdílu věku. V té se na prvních třech místech umístili Arnošt Petráček z plavání České
Budějovice, Jonáš Kešnar z SK KONTAKT PRAHA a PK Jindřichův Hradec a Anežka
Floriánková z SK KONTAKT PRAHA, která o pouhé 3 body v celkovém součtu ze tří závodů
předstihla v celkovém pořadí Vendy Duškovou. Vyhlašování gradovalo oceněním nejlepších
PARA PLAVCŮ 2018, kterými byli vyhlášeni již jmenovaní medailisté ze srpnového ME
v Dublinu. Speciální poděkování míří k trenérům plavců SK KONTAK PRAHA připravujících
se v klubech nepostižených plavců – Petru Garymu Thielovi z
Prezentován byl i výsledek projektu PARA PLAVÁNÍ BEZ BARIÉR na HITHIT, kde
v rekordním čase během 24 dnů podařilo nasbírat 679 879Kč! Peníze jsou určeny na podporu
reprezentačního týmu a kvalifikace para plavců do Tokia, ale v důsledku pomohou i
začínajícím plavcům a celému rozvojovému programu. Jména jako Jakub Vaněk z SK
KONTAKT OSTRAVA, Alyssa Melvin a Nela Kuiper z SK KONTAKT PRAHA nebo David
Kratochvíl z Tachova a jejich věk 8 – 11 let dávají příslib růstu další para plavecké.
Všech 400 účastníků galavečera mohlo shlédnout projekci 20 let KONTAKTU a uvědomit si
práci, která byla na para plavecké hladině i pod ní vykonána. V této souvislosti neopomněl
Náčelník Jan Nevrkla poděkovat za trenérský vklad a „výuční list“ svému prvnímu trenérovi
Jiřímu Kyněrovi.
Po vyhlášení zaujal místo na pódiu Tábor Superstar Band a hudebníci z Tábora provedli
brilantně rockovou operu Jesus Christ Superstar v kompletním obsazení se smyčci, dechy a

tanci. V hlavní roli Ježíše se představil Dobrý Duch KONTAKTU Josef Dušek, v roli Jidáše mu
sekundoval Štěpán Pavlík, čerstvý starosta Tábora a v roli Máří Magdalény jeho žena Petra
Pavlíková. Sál DOX+ se stal jednolitým tanečním rejem tryskajícím optimismus nehledě na to,
co komu chybí. Tento prožitek umocnili následně ve své hudební produkci též táborští The
Varlatans a Flying Parties.
Ceny předávali olympijský vítěz Lukáš Pollert se čtyřnásobným paralympijským vítězem
Martinem Kovářem, ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků, ministerská radní Hana
Kolínská, člen představenstva Letiště Praha Jiří Kraus, lékař Jan Hnízdil, starosta Prahy 6
Ondřej Kolář, spolumajitelka Moseru Kateřina Zapletalová a para plavecké hvězdy týmu první
generace Milada Kunová, Kateřina Lišková Klamtová a Jiří Árny Kadeřávek. Večerem provedli
a společné moderování si opět skvěle užili znojemští rodáci Jitka Schneiderová a Jan Nevrkla.
Na vlně euforie jsme se nesli i díky podporovatelům v čele s Ministerstvem školství mládeže a
tělovýchovy, Magistrátem hlavního města Prahy, Letištěm Praha a dalšími, jejichž loga byla
prezentována během závodu a večera. Za jedinečnou PR podporu a provedení kampaně
projektu PARA PLAVÁNÍ BEZ BARIÉR děkujeme Richardu Preislerovi a Revoltě.
Během večera bylo oficiálně oznámeno, že Arnošt Petráček se vrací do KONTAKTU, kde
svoji kariéru začal, dostal se zde do světové špičky a od ledna 2019 bude plavcem SK
KONTAKT PRAHA i Plavání České Budějovice a Českého svazu tělesně postižených
sportovců. Ke sjednocení para plavání tak dochází z vůle samotných sportovců. Český
paralympijský výbor vykazuje v posledních letech pouze úpadek, vedou jej zcela
nekompetentní osoby a nemaje žádnou koncepci, vizi, poslání a cíle, krom toho udržet
stávající status quo nesmyslného rozdělování sportu „podle vad“, je tento podivný orgán
odsouzen k postupnému zániku. Nefunkční vrcholné struktury českého paralympismu naštěstí
suplují organizace jako KONTAKT BB a dlouholetou snahu o likvidaci přeživší Český svaz
tělesně postižených sportovců.
Kontakt: Jan Nevrkla 606 637 097, email: nevrkla@kontaktbb.cz
https://www.instagram.com/kontaktbb/
https://www.facebook.com/kontaktbb.cz/
https://www.hithit.com/cs/project/5543/para-plavci-bez-barier
http://www.kontaktbb.cz/xxvii-strahov-cup/t1575

