
SOUHRN AKTUALIT  O ČP DP 2007 
 
Zimní Mistrovství ČR v dálkovém plavání - hodnocení 8. 4. 2007

Velikonoční sobotu jsme nastoupili na start dálkoplaveckého mistráku v Pardubicích. Deset závodníků na startu z Bohemky 
rozhodně nezanechalo špatný dojem. Nejlépe zaplaval 10 kilometrů Pepa Kučera, který se stal Mistrem ČR mladšího dorostu. 
Třetí mezi staršími dorostenci na 10 km doplaval Štefan Parula i Káča Haláková mezi dorostenkami. Mezi veterány :) doplaval 
Pavel Srb též na 3. místě. Dále se s desítkou úspěšně poprali ještě Ondra Smetana, Adam Hochmann a Martin Břenda. Na startu 
na 5 km se představili Simona Švandelíková, Martin Bauer a Petr Tomášek. Celkově hodnotím dálkoplavecké Zimní Mistrovství 
ČR velmi dobře především z pohledu vyplavání velkého množství bodů do celkového pořadí celoroční soutěže družstev v 
dálkovém plavání. Díky všem za pěknou reprezentaci. 

 
Pohár Ĺadových Medveďov v Diaľkovom plavání - hodnocení 26. 5. 2007

Poslední květnový víkend se na plno rozjel dálkoplavecký Český pohár. Do Bratislavy vyjeli bratři Kučerové, Peťa Tomášek a 
Simona Švandelíková. Pepa a Simča dokázali zvítězit v závodě na 5km, Vláďa obsadil druhé místo na 3km a Peťa po báječném a 
statečném rozjezdu, kdy po prvním kilometru držel stříbrnou pozici, nakonec doplaval na pěkném 8 místě. Celkem tak vezeme z 
Bratislavy 170 bodů a usazujeme se na čele letošního poháru. Pozor, ještě je před námi 12 závodů a boj není nikdy rozhodnut. 
Proto vyzývám všechny, kdo by měli chuť nastoupit v našich barvách do dalších závodů, nechť se co nejdřív u mě ohlásí. Je 
potřeba mít platnou registraci a především chuť si pěkně zazávodit. Že to letos v poháru myslíme vážně, svědčí i nastoupení mé 
osoby, na mé, historicky první, pětikilometrové závody. V dálkovém plavání nejde o čas, ale o schopnost doplavat do cíle! :) Do 
Mělic se nás chystá 17. Podívejte se na přihlášky v menu Závody. Další závod, kam se můžete hlásit je Brněnský maratón (9. 6.), 
Plumlovská přehrada (16. 6.) a na začátku prázdnin je vynikající akce na Seči. Zveme na start i rodiče a přátele přátel. :) Každý 
bod se cení. O prázdninách se chystáme i na Šífry, Hlučín, "malé" Lipno, Mistrovské Lipno, Pastviny (které jsou v sobotu na závěr 
úvodního srpnového soustředění), Chomutov a podzimní Mělice, kde plánujeme monstrózní akci. Těšte se a společně uspějme! 
Pohár, který měří téměř metr si zaslouží pobýt alespoň jeden rok v Praze! A proč by to nemohlo být zrovna letos?! 

 
O pohár Lídy Jelinkové - závod Českého poháru 2007 v dálkovém plavání - hodnocení 2. 6. 2007

A je to i za mnou. Já a dalších 17 borců se postavilo na start Mělického závodu a ve 20,3 stupňů teplé vodě se vydalo bojovat o 
body v Českém poháru 2007 v dálkovém plavání. Na 15 km trati se představili Pepa Kučera a Peťa "Doktor z hor" Theuer a ve 
výsledkové listině obsadili 5. resp. 6. místo. Nutno podotknout, že právě na startu patnáctky se představili nejlepší závodníci z 
Poháru 2006. Na pětce jsme vyplavali další cenné body. Nejlépe se umístil Adam Hochmann, který vyplaval stříbrnou a 
bronzovou pozici obsadil Josef Kysilka, naše australská posila. Mezi ženami se na druhé místo probojovala Simča Švandelíková, 
třetí doplavala Káťa Haláková. Já a moje křeč jsme spolu statečně plavali jeden kilometr, než jsem jí musel důkladně domluvit a s 
velkým sebezapřečín i přesto doplavat do cíle pětikilometrového závodu. Do cíle na devátém místě doplaval Peťa Tomášek. Mezi 
žáky se na startu objevili a do cíle na medailové pozici doplavali první Patrik Jirát a Terka Skuhrová, třetí Vláďa Kučera. Na startu 
dnes nejkratší tratě a to 3 kilometrů se postavily i naše další velké posily. Jedná se o maminy, které úspěšně bodují ve svých 
kategoriích. Celkově dokonce na stříbrnou pozici doplavala Barbora (Škvorová) Fleissnerová, na bronzu Kateřina Skuhrová. 
Kategorii M-D ženy vyhrála Eva Kučerová. Mezi muži zvítězil znovu plavající Vladimír Srb, který na stejném místě za týden 
startuje v půl železňáku (2km plavání, 90km kolo a 20km běh). Mezi žačkami stály na startu i později vítězná Vlaďka Zoulová, v 
klídku plavající bronzová Jana Kandusová a bohužel i jediná, která nedoplavala do cíle: Adéla Tomášková. Jak se ale v průběhu 
závodů domluvila s paní Kučerovou, za týden se tento výpadek pokusí vynahradit v Brně. :) Všem, kteří úspěšně bojovali o body 
děkuji, gratuluji a přeji: neusněme na vavřínech, protože slovy Doktora z hor: "BOHEMIANS: plavu pro Tebe!" :) Za týden mám 
připravené překvapení, které se postaví na start 15km.  

 
Brněnský maratón - dálkoplavecký Český pohár - hodnocení 9. 6. 2007

I tentokrát jsme se v dějišti dalšího kola Českého poháru v dálkovém plavání, na Brněnské přehradě (jasno venku 32 st.C , voda 
23 st.C), představili v plné síle a vybojovali další pořádnou porci bodů, nutnou ke splnění našeho letošního snu. Na startu 
nejdelšího závodu na 15km se postavili 3 naši borci. Nejlépe se dařilo naší nové posile - Ace Darenovi Blaierovi, který ve slušné 
konkurenci vybojoval celkové čtvrté místo, mezi muži třetí (na 2. místě byla světová rekordmanka v přeplavbě kanálu La Manche 
Yvetta Hlaváčová) a mezi veterány dokonce zvítězil. Druhý Bohemákem v cíli byl třetí veterán Pavel Srb a třetím dojícím 
klokanem, nejlepší dorostenec, Pepa Kučera. Na start závodu na 5km se postavilo celkem 69 závodníků, z toho 8 Bohemáků. 
Pětku velmi dobře uplavali Adam Hochmann, Pepa Kysilka, Martin Břenda, Simča Švandelíková, Káťa Haláková, Ondra 
Smetana, Peťa Tomášek a já (trenér vedoucí JaS) :) Na trojce se představili naši žáci, kteří si vyplavali místo na pomyslných 
stupíncích - Terka Skuhrová, Vlaďka Zoulová, Adéla Tomášková, Jana Kandusová, Vláďa Kučera), veteránky, vítězky svých 
kategorií - Katka Skuhrová, Bára Fleissnerová, Eva Kučerová a jediná a dnes nejlepší dorostenka Žanda Guthová. Všem gratuluji 
k pěknému umístění a děkuji za bodový přínos. Klokani dojí krev aneb Bohemko, plavu pro tebe! Výsledky jsou již zveřejněné v 
menu Závody. 

 
Plumlovský maratón - hodnocení 17. 6. 2007

V sobotu pokračoval další závod Českého poháru v dálkovém plavání 2007 a čtrnáct závodníků z Bohemky opět plavalo k 
našemu společnému cíli letošní sezóny. Na patnáctce se předstali Ace a Pepa Kučera. Na desítce byla závodníků již více. 
Nejlépe doplaval Pavel Srb, Simča Švandelíková, Pepa Kysilka, Martin Břenda, Adam Hochmann, Peťa Doktor Theuer, Ondra 
Smetana. Na pětce startovali Žanda Guthová, Vláďa Kučera, Peťa Tomášek a na trojce stejně jako všichni výše napsaní do cíle 
doplavali Eva Kučerová a Lukáš Loužný. Klokani děkujem! Bohemko plavem pro Tebe!!! Další dálkoplavecký závod bude na Seči.

 
 



Kroufkův memoriál (dálkové plavání na Seči) - hodnocení 8. 7. 2007

První červencový víkend se dálkoplavci (letos v největším počtu 175 závodníků) sešli na Seči. Počasí v týdnu, který předcházel 
tomuto dálkoplaveckému setkání, nepřálo, přesto se voda na kraji přehrady dala považovat za povedenou :) 20,5 st.C. Bohužel 
dál od břehu byla 18,3 st.C, a proto se pro žákovské kategorie zkracovaly tratě. Našich 19 závodníků s cílem přidat na konto 
Klokanů co nejvíce bodů v celkovém hodnocení Českého poháru, se ani této vody nezaleklo a všichni předvedli své maxima při 
obou dnech. Mezi startujícími byli i velké bazénové hvězdy Komety Brno, dokonce i účastníci letošní Univerziády či březnového 
Mistrovství světa. Nejlépe jsme bodovali v kategorii mastars, pro než byl tento dvojzávod zároveň Mistrovstvím ČR. Mistrem 
masters na 3km se stal Vladimír Srb, vícemistrem masters je na 5km Ace Daren Blair a třetím masters na 10km je Josef Kysilka, 
stejně jako na 5km Ace. Dále se s nedělní desítkou úspěšně popasovali Pepa Kučera, Pavel Srb, Adam Hochmann, Ondra 
Smetana a Peťa Tomášek. Mezi žáky se na start postavili Terka Skuhrová, Adéla Tomášková, Vlaďka Zoulová a Vláďa Kučera. 
Naši výpravu doplnili a pár bodů i přidali ještě Martin Břenda, Simča Švandelíková, Káťa Haláková, Eva Kučerová, Lucka Zoulová 
a já (trenér JaS). Výsledky jsou v pdf verzi na obvyklém místě. Díky všem co nadojili nějaké bodíky a naviděnou na dalším startu 
dálkového plavání na Šífrech! Díky kompletnímu zázemí (Ditě - hlídala děti a občerstvovala, Radce - viz Dita, Vlaďce - zázemí pro 
rodinu Kučerů a veřejná podpora vodních záchranářů do televize (viz www.ct1.cz pořady Události v regionech 8.7.2007 19:20 čas 
7:04), Zuzce T. a Píďovi, kteří přijeli vypomoc s veslováním povinných doprovodných loděk na destítku a dalším), bez kterých 
bychom nepředvedli takové to výkony. Díky, díky, díky. Bohemko, plaveme pro Tebe! 

 
Heřmanické šífry – hodnocení 23. 7. 2007

Letos jsme na Šífrech zažili nejteplejší vodu - 23,7 st C. Takhle na břidlicovém lomu, závodě s nejčistší vodou, ještě nikdy nebylo. 
Na startu se objevilo 22 klokanů a rozhodně jsme zanechali dojem. Když se někomu nedařilo sportovně, o to lépe vypadal. 
Fotografie budou až začátkem srpna. :( Na startu kilometrového závodu, kde letos startovalo pět bazénových Mistrů ČR, se 
objevilo i 5 rodičů, zajišťující především podporu ostatním. :) Mamina Skuhrová, Kučerová a taťkové Podborský, Kučera a 
Martínek byli ozdobou a chloubou našeho týmu. Trenér JaS (to jako já) byl na startu kilometru i s dalším členem rozvětvené 
rodiny. Kateřina Skuhrová, já a všichni žáci (Terka Skuhrová, Vlaďka Zoulová, Vláďa Kučera a Tomáš Podoborský), dorostenci 
(Simča Švandelíková, Terka Martínková, Aneta Fritscheová, Káťa Haláková, Ondra Piskač, Adam Hochmann, Pepa Kučera) a 
dospělí (Peťa Tomášek, Pavel Srb, Martin Břenda, Ondra Smetana) jsme na stoupili i na pětilikometrový závod. Díky všem, kteří 
v mimořádně kvalitní konkurenci obstáli a předvedli své maximální výkony. V duchu letošního hesla: "Bohemko plavu pro Tebe!" 
se uvidíme zase za týden, tentokrát na Hlučíně. Fotky jsou již na místě. :) 

 
O pohár města Hlučína a žákovské Mistrovství ČR v DP - dálkoplavecký Český pohár - hodnocení 29. 7. 2007

Poslední červencový víkend se vyznavači dálkového plavání sjeli na Hlučínskou štěrkovnu, kde se konal i letos velmi povedený 
závod. Nutno podotknout, že letošní ročník je zvlášť napínavý v souboji o celkové vítězství kategorie družstev v Českém poháru v 
dálkovém plavání. Náš původně skromný cíl byl našimi soupeři odhalen a poslední závody jsou ve znamení: kdo nasadí více 
závodníků, kteří doplavou až do cíle. Zatím posledním trumfem bylo nasazení do dnešní desítky (10km). V tomto závodě se 
představilo celkem 15 Bohemáků a všichni úspěšně doplavali. Dokonce pět plavců startovalo na této trati prvně v životě. 
Nasazení mé osoby a maminy Katky Skuhrové bylo naším dnešním trumfem. Premiéru na desítce měli dále Ondra Piskač, Aneta 
Fritscheová a Tereza Martínková. Osvědčenými bojovníky byli Pavel Srb, Ace Daren Blair, Martin Břenda, Adam Hochmann, 
Pepa Kučera, Ondřej Smetana, Peťa Tomášek, Peťa (Doktor z hor) Theuer, Simča Švandelíková a Káťa Haláková. Mezi žáky 
stáli na startu Tomáš Podborský, Vláďa Kučera, Adéla Tomášková a dnes naše nejúspěšnější žákyně - Terka Skuhrová, která 
mezi třináctiletými žačkami obsadila bronzové umístění. Hlučínský závod, ale není jen o neděli. Již včera jsme závodili co to šlo. V 
duchu Klokan dojí krev a Bohemko plavu pro Tebe, plavali všichni dorostenci, dospělí i masters (samozřejmě i mezi něžným 
pohlavím) všichni závod na 5 km a následně i na 3 km. Žáci absolvovali kratší závod (pouze 3 km), jako trénink na dnešní 
Misstrovský závod. Na startu sobotních závodů stála i Tereza Kaplanová, která si vyplavala dvě medailová umístění. Na 
veteránské trojce startoval i taťka Podborský, ale zákeřná křeč do přitahovače stehna mu nedovolila pokračovat v závodu až do 
konce. Přesto i jemu dík za předvedený výkon! Najdou se do dalšího závodu další Bohemáci, kteří se přidají do našich řad a 
pomohou nasbírat drahocené bodíky do soutěže družstev? Na závěr již jen zopakuji všem plavcům z Hlučína - DÍKY, DÍKY. 
Bohemko plavem pro Tebe! Díky i rodinám Kučerů a Švandelíků a Ditě, za příkladnou práci v depu (na občerstvovacích 
zastávkách). Díky především Kačce Skuhrové, která po x letém absolvování sportovky a tím i posledních tréninků odplavala velmi 
úspěšně všechny 3 závody, což představuje úctyhodných 18 km! Jo, a na závěr zdravíme Ivana do Ruska! 

 
Lipenská přehrada - dálkoplavecký Český pohár - hodnocení 5. 8. 2007

Devět statečných se představilo na letos premiérovém závodu dálkoplavců na Lipně. Pavel Srb (třetí celkově), Pepa Kučera 
(čtvrtý), Peťa Tomášek a Simča Švandelíková nastoupili jak na pětku, tak na trojku. Na startu trojky (3km) se postavili i otec a syn 
Podborští, Áda Tomášková, Vláďa Kučera a Terka Skuhrová. Závod byl především pokračováním boje o celkové prvenství v 
soutěži družstev. Na startu se totiž objevilo též 9 Krnováků. Uvidíme se zase za tři týdny. Bohemko, plaveme pro Tebe! :) 

 
Mistrovství ČR v dálkovém plavání - hodnocení 26. 8. 2007

Poslední srpnový víkend se na Lipně konalo již tradičně Mistrovství ČR dorostu a dospělých v dálkovém plavání s rámcovými 
závody i pro žactvo a masters. Lipno, letos, předvedlo, co ještě nikdy za 36 leté paměti pamětníků. :) Podmínky, co se týkaly 
teploty vody, ideálního počasí a čistoty sociálního a dalšího zázemí, takové ještě NIKDY nebyly. Slunečno, občas s mraky, ale 
teploty vzduchu téměr 30 stupňů Celsia a vody (dle mé kačenky DM drogerie) 23 stupňů v sobotu a 22 v neděli, bylo milé. 
Výprava Klokanů, plavců Bohemians, potvrdila svou odhodlanost zvítězit v letošním poháru a na Lipně se představila v témě 
nejsilnější sestavě, ve 23 plavcích. Největšími bodovými dělníky a hrdiny víkendu jsou plavci, kteří zvládli 20 kilometrovou trať v 
neděli. Ace Blair, celkově čtvrtý a Pepa Kučera doplavavší do cíle na devátém místě. Ovšem masovost na startu sobotní desítky 
(14 klokanů) a dalších 4 žáků a jednoho veterána byla do očí bijící. Díky počasí a chuti se všichni dostali úspěšně do cíle. Pravda, 
někdo měl problém a téměř hodinu a půl obavu, zda stihne limit na desítku. Stihl jsem ho! :) V neděli byla na programu již výše 
zmiňovaná dvacítka a dále pětikilometrová mistrovská trať, na kterou nastopilo dokonce 16 plavců a plavkyň se zelenou čepičkou 
a na ní bílém logu s klokanem. A opět na startu byli i 4 žáci a žákyně. Co se týká medailového umístění, Mistry ČR mladšího 



dorostu na desítku jsou Aneta Fritscheová a Pepa Kučera. Dále na stupínek vítězů vystoupila ještě Kačka Haláková mezi staršími 
dorostenkami. V neděli brali medaili ještě ve svých dorosteneckých kategoriích opět Aneta Fritscheová a Pepa Kučera a Anča 
Falařová. Všem medailistům, plavcům, kteří uplavali dvacítku a všem, kteří se přičinili k zvětšení náskoku v průběžném 
hodnocení Českého poháru 2007 v dálkovém plavání MOC gratuluji a děkuji! Bohemko, plaveme pro tebe! Klokan dojí krev! 
Zastavení Českého poháru v dálkovém plavání budou ještě tři na otevřené vodě a závěrečné finále v Krnově na bazéně. Zájemci 
o start se hlásí online na webu v intranetu. Peťa Tomášek a pár plavců kolem něj se následující týden bude připravovat na 
pokračování ČP DP v zahraničí ve vlnách. Díky všem a za týden na Pastvinách! vzkaz pro Velkého Ivana z oddílu TJKr 
(trojnásobného vítěze ČP DP): kdy už ten letošní ročník skončí?! Tolik kilometrů jsem já, ani další plavci od nás nikdy nemuseli 
plavat. Ale za ten pohár to stojí. 

 
Pastvinský maratón - hodnocení 2. 9. 2007

První zářijovou sobotu pokračoval Český pohár v dálkovém plavání na Pastvinské přehradě. Voda (dle DM kačenky) dosáhla 
téměř na 19 stupňů Celsia. Tak výborné podmínky umožnily Klokanům nezkracovat přihlášené délky tratí a šest borců nastoupilo 
na 10km. Celkově druhé místo vyplaval Pavel Srb, třetí Pepa Kučera. Úspěšně se s destíkou poprali i Doktor z hor, Smeták a 
SmrAdam. Pouze Peťu Tomáška chytly tak ukrutné křeče, že po dvoukilometrovém souboji "plavu ve dvou" se musel nechat 
dovézt na břeh záchranáři. Je vidět, že příprava v teplé vodě před chladnou, nebyla šťastnou volbou. Dále 6 plavců v cíli pětky, 7 
trojkařů a 2 jedničkáři v cíli úspěšně zvýšili náskok ve vedení celého Poháru. Díky všem za pěkné výkony! Bohemko plaveme pro 
Tebe! Klokani dojí krev zase za týden. Uvidíme se v Chomutově a hlavně za 14 dnů v Mělicích. Nezapomeňte se na ně přihlásit! 

 
Zrušen závod Českého poháru na Kamencovém jezeře 4. 9. 2007

Z důvodu již nyní nízké teploty vody Kamencového jezera, byly dnes sobotní závody 8. září ZRUŠENY. Ale nezapomeňte se 
hlásit do Mělic za týden. Počasí se jistě ještě umoudří. ** Toto není kachna, opravdu Chomutov není. :( 

 
Podzimní rožeň - dálkové plavání na pískovně v Mělicích - hodnocení 17. 9. 2007

Závěrečný závod dálkoplaveckých závodů na otevřené vodě se měl stát místem překonání historického rekordu v počtu 
startujících plavců z jednoho oddílu. Číslo 44 bylo pro nás všechny velkou výzvou. Velké úsilí a u některých i sebezapření při 
postavení se na start závodu, bohužel nebylo odměněno vytvořením rekordu. Přesto 41 plavců a plavkyň z jednoho oddílu je 
novodobým nejlepším výkonem. Babí léto, které nám meterologové a následně i trenéři všem slibovali, nepřišlo včas. Voda se po 
několika chladných dnech nestačila dostatečně prohřát a proto 16,8 stupně Celsia bylo nakonec velmi slušných. Teplota pod 17 
stupňů, ale měla za následek při respektování pravidel zkracování délek tratí, což přítomní většinou velmi ocenili. Protože žáci 
plavající 5km mohli plavat jen 1,25km, dorostenci jen 2,5km a muži či ženy poctivou pětku, tentokrát jsou výsledky dostatečně 
nereprezentativní. Při vyhlášení výsledků jsme obsadili několikrát první místo. V hlavním závodě na 5km vyplaval druhé místo 
Martin Břenda. Nejúspěšnější přesvědčovatelkou byla Kateřina Skuhrová, která zajistila 7 startujících. :) Nejpilnější rodiny byly 
Kozubků a Skuhrů, kteří nasadili shodně po čtyřech plavcích. Po závodech pokračovalo neformální rozloučení se sezónou, což 
byla zároveň generálka na závěrečné oslavy těžce vydřeného celkového vítězství družstev v Českém poháru 2007 v dálkovém 
plavání. Pod vedením pana Kanduse se grilovaly 4 vepřové kýty až dlouho do noci. Díky všem, kteří se zasloužili o vydaření této 
akce, za předvedené výkony a důstojné rozloučení s otevřenou vodou v roce 2007. Klokani i tentokrát vydojili krev. Bohemko, 
plaveme pro Tebe! Fotografie jsou na svém místě. Výsledky dálkoplaveckých závodů jsou jako vždy k dispozici pouze v pdf verzi. 
Díky, díky, díky všem za paradní reprezentaci, zábavu a příjemný víkend! 

 
Velká cena Krnovska - hodnocení 4. 11. 2007

První listopadový víkend se dálkoplavci, včetně největších českých hvězd, bojující o Český pohár sjeli do Krnova. Záveřečný 
letošní závod se plaval v městské pětadvacítce. Závod na 5 kilometrů tedy představoval 200 bazénů a 199 obrátek. :) Většina 
našich plavců se představila v pátečních třech rozplavbách, kde nejlépe zaplaval šPrcke Břenďák, který pětikilometrák stlačil pod 
59 minut. V krátkém krnovském bazénu dále startovali Pepa Kučera, Adam Hochmann a jeho slepé dvojče Ondra Smeták, Peťa 
Tomášek s Luckou Zoulí, Jája Ježková, Káťa Haláková, Peťa Doktor z Hor Zvonek Theuer a úspěšní závodníci masters Kateřina 
Skuhrová a já - trenér JaS, tradičně i se svou křečí, která se tentokrát ohlásila již na 1650m. V sobotní TOP rozplavbě, se 
plánovaně představili Ace Blair, naše posila z kondiční podolské dráhy, a Pavel Srb. Bujaré oslavy, které probíhaly v interhotelu 
Šachta Horní Benešov se, prý již tradičně, protáhli do prvního kokrhání a proto sobotní stovkové závody jsme plánovaně ani moc 
neobsadili. Polední TOP rozplavbu přijela zachytit i česká televize, a protože záběry chtěli odvysílat ještě v hlavních BBV, bohužel 
kamery na vyhlášení chyběly. Nicméně naši reportéři vše nafotili a co nejdříve se s Vámi o fotografie podělí. Díky všem, kteří 
zanechali stopu (i v pravém slova smyslu) v Krnově a pomohli potvrdit naše letošní vítězství! Bohemko, plavali jsme pro TEBE! 
Výsledky jsou dostupné v pdf verzi. Fotografie jsou na svém místě. Samostatné hodnocení celého letošního Českého poháru 
bude v samostatné aktualitě. 

 
Celkové hodnocení Českého poháru 2007 v dálkovém plavání 9. 11. 2007

Plavci z našeho oddílu - TJ Bohemians Praha - letos slaví vítězství v konečném pořadí soutěže družstev v Českém poháru 2007 
v dálkovém plavání. Cíl, s kterým jsme do letošní sezóny vstoupili, byl neskromný a do čtvrtého letošního závodu se nám celkem 
dařil držet v tajnosti. A jak se nám podařilo celkově zvítězit? Díky velké chuti, nekonečnému odhodlání každého plavce, který se 
do soutěže zapojil, a v neposlední řadě i spoustě odplavaných kilometrů. Těch jsme v letošním roce všichni dohromady uplavali 
1708 km. Díky, díky všem, kteří se do Poháru zapojili. Všech 57 plavců našeho oddílu zvládlo dotáhnout naše tajné přání až do 
cíle a díky tomu, jsme první listopadový víkend mohli na krnovském bazéně, při slavnostním vyhlášení vítězů, převzít putovní 
pohár z rukou předsedy dálkoplavecké sekce. Fotografie z ceremoniálu jsou k prohlédnutí v albu z Ceny Krnovska. Jak o nás 
napsali v MF Dnes, podařilo se nám mezi družstvy zvítězit v 16 z 18 závodů. Pouze na dvou nás předstihli největší soupeři, plavci 
z TJ Krnova, trojnásobní vítězové soutěže družstev z posledních let. Díky jejich nekonečnému odhodlání opět vítězství obhájit se 
nám i jim podařilo vyplavat o 80% bodů více, než stačilo na vítězství v předchozích letech. Přesto jsme nakonec celkově zvítězili 



o více jak 2500 bodů. Dokonce jsme v posledním závodě letošní sezóny na otevřené vodě skoro vytvořili rekord v počtu 
startujících z jednoho oddílu v jednom závodu. Nakonec, 41 plavců na startu, je nejlepším výkonem za posledních 23 let. Nyní se 
podívejme, jak jsme plavali na jednotlivých závodech: bazénová MČR v Chomutově a v Pardubicích. Zde jsme prvně vystrčili 
růžky. Do Bratislavy jsme vyslali čtyři plavce s cílem neztratit kontakt se soupeři. Mělice byly prvním testem, kolik se nás dokáže 
obětovat. V Brně nás bylo na startu již přes dvacet a prvně startoval Ace. Na Plumlově si Pepa Kučera odplaval v pořadí již třetí 
trať na 15km. Na Seči jsme si příjemně odpočali, i když právě zde byla voda bohužel jedna z nejchladnějších v letošním ročníku 
poháru. Na Šífrech jsme nasadili prvně více rodičů, kteří se kvůli závodům registrovali. Rodina Kučerů zde nastoupila ve čtyřech. 
Na Hlučíně jsme zaskočili největšího soupeře v nasazení mé osoby a Katky Skuhrové na desítku a stejně jako všichni v týmu, 
jsme odplavali s Katkou 18km za víkend. O dalším víkendu se pod organizační taktovkou Peti Tomáška, Pavla Srba a Podborků, 
vydalo devět plavců na premiérový závod. Na Mistrák na Lipno nastoupilo přes dvacet Bohemáků a z toho všichni tři bratři 
Srbové, kteří plavali jako většina 10km + 5km za víkend. Další závod byl na Pastvinách, kde nás opět posílil Doktor z hor a 
něžnější část z páru Smetáků nasadila svého taťku a na startu byli i čtyři Kozubkovi. Poslední závod v Mělicích byl již ve znamení 
nácviku oslav celkového vítězství. Čtyři vepřové kýty byly nakonec nad naše síly a ani po 14 hodinách přežírání, jsme je 
nedokázali celé sníst. Na startu letos absolutně nejchladnějšího závodu, stáyi další čtyřčlenná rodiny - Skuhrovi a Fleissnerovi. 
Závěrečným závodem byl bazénový Krnov. Detailní hodnocení z každého závodu si můžete vyhledat a přečíst v archivu Aktualit 
zde na webu. A jak se kdo snažil? Nejvíce bodů i kilometrů na naše konto přihodil Pepa Kučera. Všech závodů kromě jednoho se 
zúčastnili Peťa Tomášek a Simča Švandelíková. Dvanácti Pavel Srb a Vláďa Kučera ml. Jedenácti smrAdam Hochmann, který se 
opakovaně osvědčil jako slepecký pes pro desetkrát startujícího Smetáka. Jako Ondra Smetana - 10x na startu stála i Terka 
Skuhrová. Devětkrát plavali : Jan Srb, Adla Tomášková a Káťa Smetáková-Haláková. :) Osm zářezů zvládl Martin šPrcek Břenda. 
Sedmkrát plavala naše americká posila - Ace Blair a mamka, Katka Skuhrová. Šest startů zvládli Eva Kučerová, otec Jarda a syn 
Tomáš Podborští a Pepa Kysilka. Pětkrát plavali Doktor z hor = Petr Theuer, sestry Lucka a Vlaďka Zoulové a Jana Kandusová. 
Čtyřikrát plavali Jája Ježková, Vláďa Srb, Patrik Jirát a Žanda Guthová. Tři starty absolvovali Aneta Fritscheová, Tereza 
Martínková a zkušená Bája Fleisnerová. Další 4 plavci plavali na dvou závodech a 24 plavců odplavalo jeden závod. Jako 
organizační podpora se osvědčila Dita Greipelová. Každý, kdo startoval na více než třech závodech, má dle mého slibu ze 
začátku sezóny, právo na týdenní domácí péči o Putovní pohár. Každý plavec, který se úspěšně vnořil do vody alespoň jednoho 
závodu, má u mě (trenéra a plavajícího kapitána - Jana Srba) k vyzvednutí vítězné tričko. Bohemko, plavali jsme pro Tebe! 
Klokani dojili krev! Díky, díky a ještě jednou díky všem, kteří se na vítězství podíleli. Kolik, kdo přesně odplaval kilometrů a na 
kolika závodech startoval, je k prostudování v menu Ke stažení. Kdo by chtěl doplnit svůj pohled na letošní sezónu, prosím, 
pošlete mi jej prostřednictvím menu webu Napište nám. Ještě jednou díky všem! Těšme se na příští sezónu, kdy bude před námi 
nový úkol - obhájit. Bohemko, budeme plavat ZASE pro Tebe!?!?!? 

 
--- Jan SRB ---

 
 


