
SOUHRN AKTUALIT  O ČP DP 2008 
 
Zimní Mistrovství ČR v dálkovém plavání - hodnocení 27. 1. 2008

Poslední lednovou sobotu se v pardubickém bazénu sešla evropská dálkoplavecká špička na nultém ročníku evropského poháru 
v dálkovém plavání v bazénu, který byl zároveň Zimním Mistrovstvím ČR. 
Klokani nastupili ve východočeské padesátce v deseti lidech a devět plavců připsalo první body na konto Bohemky v letošním 
Českém poháru v dálkovém plavání. 
Nejlépe se umístili Pepa Kučera, na šestém místě mezi staršími dorostenci, v novém bazénovoém osobáku 1:01:10, Simča 
Švandelíková skončila ve velmi pěkném čase 1:07:52 na sedmém místě mezi mladšími dorostenkami. Pavel Srb, Ace Blair 
obsadili společně s Pepou ve třetí rozplavbě první tři místa. Poprvé od závodů na Seči spolu neplavali pán a slepecký pes 
(Smeták a smrAdam) a na jejich výkonu to bylo poznat. :) Další úspěšný pětikilák na naše konto vyplavali Vláďa Srb, Káťa 
Haláková a Ben Heinitz. Peťa Tomášek, zopakoval svůj loňský výkon, a prý po tomto víkendu začíná trénovat. :)) 
Celkové výsledky a průměrné stovky našich plavců budou po doručení od pořadatelů ve výsledcích. 
Díky za první body do ČP DP 2008! Letos to bude velký boj. Čtyři rodiny, které loni nasadili po 4 plavcích jsou málo... 
Pokračování ČP bude 8. 3. v Chomutově - závodem MČR žactva na 3km (mladší) a 5km (starší). Hlašte se v intranetu již nyní. 

 
Zimní Mistrovství ČR žactva v dálkovém plavání - hodnocení 11. 3. 2008

Na mistráku v Chomutově se představilo pět našich "statečných" závodníků a všichni se nakonec v cíli mohli 
radovat nad velkými osobáky. Nejlépe se umístil náš nejmladší závodník - Matěj Kozubek, který ve své kategorii 
na 3km vyplaval šesté místo. Největší osobák si zaplavala Terka Skuhrová a Vláďa Kučera. Pěkně plavali i 
Jana Kandusová a Patrik Jirát.  
Díky za první body od žáků na cestě  

 
Hlaste se již nyní na první dálkoplavecký závod sezóny na otevřené vodě ... 6. 5. 2008

... který se koná v Bratislavě na Zlatých pískách. Byl změněný (doplněný) program. Kdo se nezvládne :) 
přihlásit online 

 
Pohár Ľadových medveďov - hodnocení 24. 5. 2008

Právě dnes opravdu vypukla dálkoplavecká sezóna. Překvapivě hodně dálkoplazů (120) se sešlo v Bratislavě, jediném kolem 
Českého poháru 2008, které se plave za hranicemi naší matičky země.  
Po příjezdu na jezero na Zlatých pieskách, rekreačního centra hlavního města Slovenska - Bratislavy, nás přivítalo slunce a 
překvapivě příjemná teplota vody - dvacet stupňů. Po době ledu, která procházela přes Česko tento týden, se podmínky zdály 
dost neuvěřitelné.  
Naše velmi početně vybavená skupina - 20 plavců, se stala společně s plavci (bývalými vítězy ČP v DP) z Krnova, nejpočetnější. 
Dále velmi zdatně konkurovali plavci dvou brněnských klubů a Hané Prostějov. 
Termín, v kterém se letos konaly první závody na otevřené vodě, nám celkem přišel vhod. Podařilo se sladit příjezd našich 
největších opor. Pavel Srb si odskočil do Blavy z Košic, kde doprovází Daniela Landu na jeho turné v pozici technického 
produkčního, Pepa Kysilka se urychleně vrátil ze své letní mise u protinožců, Ace si urovnal pracovní harmonogram, čtyři 
rodiče(Kozubkovi, Kučerová a Skuhrová) se postavili na start, trenér Jan Srb, skoromanželé Smetanovi (Smeták a Halajda), 
Tomáškovi (Peťa a Zoule) :), Vlaďka Zoulová, Leona Gregořiců, oba Kozubkovi, oba Kučerovi, Terka Skuhrová, Simča 
Švandelíková. 
V cestě za obhajobou je nutné sbírat co nejlepší umístění a právě Pavel Srb a Simča Švandelíková vyplavali třetí místa na trať na 
5km (pěti lichoběžníkových okruzích). 
Díky všem za úspěšné doplavání, sběr prvních bodíků a s heslem: Klokan dojí krev, se uvidíme za týden v Mělicích, kde v 
tamnější pískovně pokračuje ČP. 

 
O pohár Lídy Jelínkové - hodnocení 1. 6. 2008

Výtečné! Sedlo počasí, vařící voda. To jsou první slova, jak lze hodnotit uplynulou sobotu v Mělicích.  
7 Bohemáků na startu patnáctikilometrového závodu (a všichni naši doplavali do cíle), bohužel nestačilo na heroické představení 
loňských druhých v celkovém pořadí Českého poháru v dálkovém plavání, proti 9 Krnovákům. :(  
Bohužel jsme na poslední chvíli museli odhlásit dva borce (Pavla a Aceho) a nepomohl nám ani slibotechna - dříve zamýšlená 
posila z Opavy - dr. z hor (za týden prý přijede s Vlčákem do Brna). 
Přesto výkon 18 statečných Bohemáků zanechal výraznou stopu v Mělické pískovně, která se po týdenním parnu vyhřála na 
nádherných 22 stupňů Celsia. 
Pepa Kučera, Pepa Kysilka, Ondra Smetana, Adam Hochmann, Simona Švandelíková, Lucie Zoulová a Peťa Tomášek byli naší 
plaveckou pýchou. Na pětce se představil Prcek Břenda a Káťa Haláková.  
Na trojce jsme nasadili další australskou posilu a 4 nové plavce, které zajistila (přemluvila ke startu) Katka Skuhrová. 



Díky všem za předvedené výkony a už za týden pokračujeme v Brně! 
Vzkazy pod čarou:  
1. do Ruska: Jste sakra dobří! Ale my budeme bojovat do skonu všech sil!  
2. do Brna Rostíkovi: jsi machr! V srpnu budeme nalepení na obrazovce při olympijské desítce. :) 

 
Brněnský maratón - hodnocení 7. 6. 2008

Parádní počasí - voda 21 stupňů, skoro jasno, takové bylo ideální počasí pro dálkové plavání první červnovou sobotu v Brně.  
Dvacetdva plavajících Bohemáků a dalších 5 diváků z řad především řidičů - rodičů se představilo v moravské metropoli na startu 
letos již třetího závodu na otevřené vodě. Tři nejstatečnější Ace Blair, Pepa Kučera a Pepa Kysilka se postavili, a úspěšně i 
doplavali v tomto pořadí, hlavního závodu na 15km. Pravda, že o vítězi bylo prakticky předem rozhodnuto, neboť na start přišel i 
čerstvě se kvalifikovaný na letošní Olympijské hry v Pekingu - Rosťa Vítek.  
Na závod na 5km se představilo 9 našich plavců a všichni se následně představili i v dalším závodu na 3km. Ano zvládli úspěšně 
a větší či menší pauzou mezi oběma závody 5 + 3 km. Na startu trojky stálo dalších 7 plavců, z toho 4 rodiče. Na nejkratší trati na 
necelý kilometr se o medaili utkali bratři Kozubkové a Lukas Pavlov, který nakonec ve svém premiérovém startu pod širým 
nebem, závod vyhrál. 
Do dalších závodů se ještě musíme "poprat s křečemi končetin". :) 
Díky všem za parádní výkony a s heslem" "Klokan dojí krev na cestě za obhajobou vítězství v ČP" naviděnou za týden. 

 
Plumlovský maratón - hodnocení 16. 6. 2008

Ač počasí v sobotu ráno při odjezdu z Prahy moc nenaznačovalo hezký den, počasí na Hané nás příjemně překvapilo - slunce a 
teplota Plumlovské přehrady přes 20 stupňů.  
Dvacetdva registrovaných Bohemáků se postalo na startu všech vypsaných tratí. Nebýt rozporuplného protestu proti startu Simči 
a Smetáka na 15km, mohli jsme nasadit 5 lidí na patnáctku. Takhle velmi úspěšně plavali Ace, Pepa a Zoule. Na desítce 
doplavalo do cíle všech osm našich závodníků. Na pětce se představilo 4 klokani, 6 na trojce a 1 na kiláku. 
Díky všem za předvedené výkony. Přeji všem brzké vyléčení zdravotních neduhů, i sobě angýnu :), a zase na viděnou na dalších 
dálkách! 
KLOKAN DOJÍ KREV! 
Fotky jsou na obvyklém místě. :) 

 
Dálkoplavecký závod v lomu Výkleky u Přerova - hodnocení 23. 6. 2008

Prvně v sezóně se nám (především desíti odvážlivcům z Bohemky) podařilo prodrat do čela průběžného pořadí Českého poháru 
v dálkovém plavání pro rok 2008. Výsledky na lomu u Přerova znamenaly pro nás velký úspěch a 16 získaných medailí to jen 
dokumentuje. 
Zástupce a zástupkyně zástupce šéfa dělají pro obhajobu loňského poháru všechno na světě. 
Díky půlce rodiny Kozubků, kteří si odskočili z mistráku v Prostějově, tradičně silně početné rodině Kučerů (mamce a oběma 
klukům), Adámkovi, Hubíkovi, Simonce a Peťovi se Zoulí za výtečnou reprezentaci! Jen tak dál! 
Klokan dojí krev! Za 14 dnů naviděnou na Seči. 

 
Kroufkův memoriál - závod ČP DP - hodnocení 6. 7. 2008

První prádzninový víkend se dálkoplavci tradičně sjeli na Sečskou přehradu. Sobotní dospělácká trať na 5km vedla tradičně 2x 
kolem ostrova. Nedělní desítka se letos plavala též kolem ostrova, ale 4x. 
Závod, kde dobrovolně v noci hlídáme závodní techniku přímo na pláži, jsme letos dobili rekordem co se týká počtu desítkářů z 
jednoho oddílu na Kroufkovy. 
Lépe si tentokrát vedli žáci, konkrétně Terka Skuhrová a Matěj Kozubek, kteří vystoupili po oba dny na stupně vítězů. 
Největším naším vítězem je ale výkon Adély Kolínské, která se prvně postavila na start dálkového plavání, přestože se mu celý 
rok úspěšně bránila, v sobotu dala slušnou pětku a v neděli vytřela zrak všem přítomným, kdy se jí podařilo dokonce porazit 6 
Bohemáckých desítkářů a v průběhu desítky si při mezičase vylepšila osobák na pětku o více než tři minuty. 
Díky Adélo, díky všichni ostatní! Jsem opět blíž ke konci letos extrémně dlouhé dálkoplavecké sezóny. :) Již nám zbývá jen 12 
soutěžních dnů. :) 
Fotky jsou na místě i s komentářem. 
Podle předběžných (námi spočítaných) bodů držíme průběžné vedení ČP DP 2008 a dokonce jsme se oddálili o dalších 150 bodů 
od Komety. 
KLOKAN DOJÍ KREV!, za týden u nás ve Vltavě. 

 
O pohár Vltavy - pozvánka na závod 8. 7. 2008

Druhou červencovou sobotu, o polední přestávce bazénového Mistráku, se koná v Bohemácké loděnici (Modřanská 51, Praha 4, 
vedle AGIP pumpy) první ročník závodu "O pohár Vltavy". Teplé počasí posledních dnů ohřálo Vltavu na slušných 18 stupňů 
Celsia (měřeno v pondělí ráno v 8:30). 
Na start se zatím přihlásilo celkem 75 plavců z oddílů: I.PKO, BiJa, Boh, FiBr, KLM, KomBr, MoP, SCPAP, SOPKo, TeBr, TJKr, 
UnBr a svou účast avizují i plavci z USK.  
V pondělí zasedal organizační výbor za přítomnosti záchranných složek a prodiskutoval bezpečné vedení závodních tratí. 
Vzhledem k teplotě vody se žákovské tratě zřejmě budou muset zkracovat a žáky zřejmě necháme plavat pouze po proudu do 
loděnice. Dospělí by měli plavat dle rozpisu na okruhu mezi Barandovským mostem a Žlutými lázněmi podél pravého břehu.  
Důležité upozornění. Pokud se na startu opravdu objeví závodníci z bazénové patnáctky, počkáme se startem pětky na ně 
nejdéle však do 13:15. Limit na doplavání pětky je čas 15:00, kdy končí povolení od Státní plavební správy pro pořádání naší 
akce.  



Těšíme se na všechny v sobotu v Praze! 

 
O pohár Vltavy - hodnocení 12. 7. 2008

Tak jsme se všichni dočkali. Druhý červencový víkend jsme se všichni příznivci, kamarádi a plavci na 
břehu Vltavy k dálkoplaveckému závodu.  
Po dlouhých létech jsme vyslyšeli volání některých oddílů a uspořádali závod v matičce Praze.  
Naštěstí se našlo spousty ochotných pomocníků z řad rodičů, kteří se přidali dnes již k osvědčenému 
duu organizátorů šéftrenérovi a asistentce zvuku. 
Vítězi hlavního závodu na 5km se stali zástupci z našich řad, Klokani z Bohemky, Simča Švandelíková a 
Ace Blair. Dále si bednu vyplavali Pepa Kučera, Terka Martínková a Lucka Zoulová. 

Na trojce masters zazářili Pepa Kysilka a Katka Skuhrová.  
Mezi žáky se na bednu dostali Terka Skuhrová, Patrik Jirát, Vláďa Kučera, Matěj Kozubek a Lukas Pavlov. 
Davy našich plavců zvýšili průběžné vedení Českého poháru 2008 v DP o dalších 700 bodů. 
Kompletní výsledky najdete ve verzi pdf v menu Závody. 
Fotky jsou od Vítka Břendy, Dity a Vladimíra Srba st. a jedna taky od Ondry. :) 
Díky za pomoc všem rodičům, kteří přiložili svou ruku ke zdárnému průběhu závodů, na který máme většinou velmi kladné 
ohlasy. 
Díky i Městské policii hlavní města Prahy za dozor nad divokou Vltavou a panu Laštovkovi (vodnímu záchranáři) za dozor nad 
bezpečností plavců a pomoc při značení tratě. 
Klokan dojí krev! 

 
Heřmanické šífry - pozvánka na dálkoplavecké závody 15. 7. 2008

Jen co skončila letošní bazénová sezóna, kromě plavců kvalifikovaných na OH a MEJ (do Srbska se 
kvalifikoval Michal Ledl), ostatní Bohemáci se dále budou pokoušet o obhajobu dálkoplaveckého poháru. 
Již tento víkend se sejde přes 240 plavců na Mistrovství ČR, tentokrát v břidlicovém lomu ve 
Svobodných Heřmanicích (krásný okres Bruntál). Na start je přihlášeno 31 Bohemáků. Po druhé v 
sezóně zřejmě prohrajeme, co se týká počtu účastníků, s Kometou. Dále se přihlásilo 29 Krnováků a 
spousty jiných plavců z 32 oddílů. 

Sraz na místě do 9:00. Plavci, kteří se účastní 5. ročníku akce KíneseJ vyjíždějí již z místa konání. 
Pěkně trénujte, laďte formu a na viděnou! 
Klokan dojí krev! 

 
Heřmanické šífry - Letní Mistrovství ČR v DP na 5km - hodnocení 22. 7. 2008

Parádní atmosféra, téměř výborné počasí, to je to co nás potkalo letos na Šífrách.  
Přestože jsme brali medaile jen mezi mladšími dorostenkami (Simča Švandelíková) a mezi masters (Ace 
Blair), i přesto jsme udrželi vedení v průběžném pořadí ČP v DP 2008. 
Díky všem za předvedené výkony. 
Na viděnou za týden na Hlučíně! 
Klokan stále ještě dojí krev! 

 
O pohár města Hlučína - Letní Mistrovství ČR žactva v DP - hodnocení 27. 7. 2008

Je za námi další dálkoplavecký víkend. Tentokrát jsme se sešli (sjeli) u Hlučínské štěrkovny. Počasí se 
na nás tentokrát intenzivně připravilo a vydatně pršelo celý poslední týden v místě konání závodů. 
Přesto jsme se podmínkami nenechali zlomit a bojovali dál (velmi úspěšně) o náš sen - obhajobu 
dálkoplaveckého poháru. A to se nám dokonce velmi slušně povedlo. Podle předběžných propočtů jsme 
si na čele průběžného pořadí zvětšili náskok o dalších cca 430 bodů. 
Velmi se nám vyplatilo postavit všech 16 závodníků dorostenecké, dospělácké či masters kategorie na 
kompletní víkendový příděl a to postupně na 5km, 3km a v neděli ještě na 10km. 18 kilometrů byla velmi 

slušná porce a prvně v životě se s takovými dálkami úspěšně poprali taťka Podborský a mamka Kozubková. Jaromír je sice 
bývalým plavcem ze sportovky, ale Daniela je prakticky plavecký začátečník. Do cíle trojzávodů se úspěšně dále proplavali: 
Martin Břenda, Žaneta Guthová, Kačka Haláková, Adam Hochmann, Peťa Hubík Hubal, Adéla Kolínská, Pepa Kučera (i s 
bolestivě naraženou rukou), Josef Kysilka, Tereza Martínková, Jaromír Podborský, Katka Skuhrová, Simča Švandelíková, Peťa 
Doktor z hor Theuer, Peťa Tomášek, trenér Jan Srb. Jen na pětku nastoupil Dan Novopacký, který v neděli pracoval (tedy, jak 
kdy) v roli BUFET MENEŽRA. Kromě občerstvení Pepy Kysilky, kdy servíroval prázdný kelímek, nakonec obstál. Naštěstí dál byli 
v záloze zkušení občerstvovači mamky Kučerová a Švandelíková a Kuba Strejda. Tátové Kučera a Kozubek (plaval v sobotu 
pětku) se se vší vážností hostili dozoru nad plavci žákovské kategorie.  
V závodech žákovského Mistrovství ČR si pro stříbro doplaval mezi žáky 1996 Matěj Kozubek, mezi 1998 doplaval jediný 3km 
Tomáš Kozubek - zvítězil, ale bez titulu. Mezi žačkami 1994 skončila těsně pod stupni vítězů Terka Skuhrová, které se nepodařilo 
navázat na výborná vystoupení o týden dříve. Mezi žactva dále startovali Vláďa Kučera, Tomáš Podborský a Adéla Tomášková. 
Díky všem za předvedené výkony a za týden v Dolní Vltavici bude klokan zase dojit! 
... a fotografie? Těch se dočkáte. Kdy? netuším. :) 
Ale máme tu video: [ODKAZ] nalistujte si čas 5:00. 

 
 
 
 



Lipenská přehrada - ČP v dálkovém plavání - hodnocení 3. 8. 2008

Fakt jo, Lipno! (každý si může úvodní výstižnou a krátkou větu přeložit podle svého).  
První srpnový víkend nám Lipno, letos první závod na této přehradě, předvedlo, proč by se zde mohla 
konat Olympijská jachtařská regata.  
V sobotu se nám podařilo nasadit 23 plavců, kteří podle předběžných výsledků navýšilo průběžné vedení 
Českého poháru v soutěži družstev o 565 bodů. V pětce za víkendovou hvězdou Libim Smolkou z 
Krnova doplaval na bedně Ace Blair. Mezi ženami se prosadila Adéla Kolínská, která i na trojce 
předvedla svou výkonnost a tam dokonce zvítězila. Mezi dorostenkami uspěla Žanda Guthová, masters 

Katka Skuhrová a mezi dorostenci Pepa Kučera. Mezi žáky bratři Kozubkové a Terka Skuhrová. 
Neděle, ale byla zcela jiná. Po noční bouřce jsme při pohledu na přehradu, měli pocit, že jsme přijeli minimálně ke 
Středozemnímu moři. Vlny, které na dospělácké desítce místy dosahovaly až 70cm, dali všem našim sedmi statečným pořádně 
zabrat. Protivítr, mírné ochlazení vody (kolem dvaceti stupňů) a právě výše zmiňované vlny, udělali z letošního závodu zatím 
nejtežší jeho etapu. Přesto do cíle doplavali Pepa Kučera, Petr 'Hubík' Hubal, trenér Honza Srb, Peťa Tomášek, Adéla Kolínská a 
Katka Skuhrová. Mírně chladnější voda znemožnila doplavat do cíle Luďkovi Grecovi.  
Díky všem, především těm, kteří zvládli uplavat celou víkendovou osmnáctku, všem, kteří dorazili do jakéhokoliv cíle. 
Klokan dojí dále krev! 

 
Letní Mistrovství ČR v dálkovém plavání - informace 17. 8. 2008

Již tento víkend se bude konat dálkoplavecké mistrovství a podle odeslané přihlášky, budeme mít na startu spousty žhavých 
želízek. :) 
Závodníky ohledně ubytování, máme rezervované domečky i s peřinami, jen možná ti nejmladší si musí vzít spacák a matrace, 
které rozložíme na volných místech v pronajatých apartmánech, a dopravy budu osobně kontaktovat nebo můj zástupce ve 
věcech organizačních :) a domluvíme dopravu. 
Pěkně trénujte, ať můžeme ukázat, co to znamená: Klokan dojí krev! 

 
Okolo Kamencového jezera - hodnocení 20. 8. 2008

Další dálkoplavecký závod (po jedinné týdenní odstávce) absolvovali naši plavci v Kamencovém jezeru u Chomutova. Po dalším 
kole jsme zvýšili náskok v průběžném pořadí ČP DP již na 1824,4 bodů. Do bodování ale velmi výrazně zasáhne nadcházející 
víkend na Lipně, kdy jsou v sázce velké body díky dvojnásobné bonifikaci za MČR.  
V hlavním závodu na 5km zabojovali a na stupně vítězů doplavali Martin Břenda, Pepa Kysilka a Lucka Zoulová. Pětku až do cíle 
zvládli bramborový Pepa Kučera, Peťa Tomášek, Peťa Hubal a Honza Kozubek. Na trojce bodovali Michal Kandus, Pavel Churý, 
Dana Kozubková a Petra Kandusová. Mezi žáky doplavali do cíle bratři Matěj a Tomáš Kozubkovi a Katka Churá. 
Všem gratulujeme! 
O víkendu pokračujeme na Lipně s heslem: Klokan dojí krev! 

 
Mistrovství ČR v DP - hodnocení 24. 8. 2008

Úžasné. Po těchto závodech se zdá, že náš společný sen, obhájit vítězství v Českém poháru v dálkovém plavání mezi družstvy, 
je velmi blízko na dohled, téměř již na dotek. :) 
Přestože počasí v posledních dnech nám všem přítomným nachystalo jedno z krutějších Lipen posledních let, všech 35 
závodících Klokanů se se závody popralo velmi dobře. 
Sobotní hlavní závod na deset kilometrů ovládli co se týká počtu startujích opět Bohemáci. Díky Ace Blairovi, Josefovi Kysilkovi, 
Josefovi Kučerovi, Pavla Srbovi, Kateřině Skuhrové, Anetě Fritscheově a (možná ještě někomu na koho si v tuto chvíli nemohu 
vzpomenout, ale brzy to napravím) jsme se prosadili v masters a dorosteneckých kategoriích na mistrovské stupně vítězů. Do cíle 
desítky premiérově doplavali i Ivan Derer a Luděk Grec, který parádním výkonem dal zapomenout předchozímu Lipnu. :) 
Podmínky byly skutku náročné. Chladnější voda (18 stupňů C), studený vzduch (pouhých 12 st.C), silný vítr a velké vlny. 
Na mistrovské trojce mezi masters vyplaval bronz Vladimír Srb ml. 
V rámcových závodech žáků si medaile vyplavali Terka Skuhrová a Matěj s Tomášek Kozubkové. 
Na startu závodů se již tradičně představili čtyři Kozubkovi, tři od Kandusů a letos prvně všichni tři bratři Srbové. :) 
Závod pak pokračoval dalším dnem v neděli a to byla na programu mistrovská dvacetikilometrová trať. Z původních (takticky - 
ovšem plně odpovídajím pravidlům) 29 přihlášených, se původně mělo představit ve skutečnosti 14 Bohemáků. Ale bohužel pro 
velkou nepřízeň počasí, kvůli které se zkracovala trať na 15km, se na mistrovskou trať vydalo "pouhých" 7 statečných. Lucka a 
Peťa vyzdali po prvním kolem z plánovaných šesti, já (premiérový start na na maratónské trati) jsem bohužel o 48 sekund nestihl 
limit pro pokračování v závodu a po třech a půl hodinách usilovné práce byl předčasně ze závodu rozhodčími stažen, ačkoliv jsem 
byl plně odhodlán závod dokončit a plný síly. Do cíle se ale úspěšně dostali Ace Blair na celkovém čtvrtém místě, který v kategorii 
masters bral stříbro, Pepa Kučera, mezi staršími dorostenci zvítězil, Adam Hochmann, druhý dorostenec, a v neposlední řadě i 
Adamův statečný doprovodník Ondra Smetana. Tato dvojice slepec a jeho pes, začíná být mezi dálkoplavci značně známá a 
populární. :) 
V rámcových závodech se pak postavilo na start pětky 11 našich borců a 6 žáků (Majka Rajtrová, Tom Podborský, Vláďa Kučera, 
Terka Skuhrová a Tomáš s Matějem Kozubkama). 
Prohlédněte si Fotogalerie! :) 
Díky všem, díky Klokani! 
Sice už je snad nadojeno dost, ale kdyby ne :), za týden na Pastvinách: Klokan dojí krev! 

 
 
 
 
 



Pastvinský maratón - hodnocení 31. 8. 2008

Poslední prázdninová sobota se opět dostavila dálkoplavecká "smetáka" na další (již předposlední kolo 
na otevřené vodě) Českého poháru v dálkovém plavání 2008. 
Pravda, 27 plavců z Bohemky, je již ve znamení posledních závodů chabým počtem startujících Klokanů, 
přesto jsme již po několikáté nejpočetnějším oddílem. 
Toto kolo bylo již pohodové, každý si plaval na co měl chuť, nikoliv na co jej postavil kapitán nebo 
zástupce kapitána :) 
Ačkoliv se zdá, že vítězství mezi družstvy nám nic nestojí v cestě, přesto si desítku rádi zaplavali Pepa 

Kučera (celkově čtvrtý) a Martin Břenda a Adéla Kolínská (ačkoliv dle mínění Yvetty Hlaváčové plave s výhodouú si oba vyplavali 
krásné páté místo. 
Na pětce se představila masa klokanů a do cíle doplavali Ondra Smetana, Adam Hochmann, Kačka Haláková, Peťa Hubal, Anča 
Kejzlarová, Honza a Daniela Kozubkovi, Katka Skuhrová, Honza Srb, Simča Švandelíková a Peťa Tomášek. Na kratších tratích 
se do cíle podívali: Katka a Pavel Chuří, Matěj a Tomáš Kozubkové, Vláďa Kučera, trio (Bára, Jarda a Tomáš) Podborští a Terka 
Skuhrová. 
Po závodech se vyhlašovalo celkové pořadí žactva v Českém poháru 2008 a mezi 1996 zvítězil Matěj Kozubek, 1998 Tomáš 
Kozubek a třetí mezi 1994 byla Terka Skuhrová a Vláďa Kučera. Gratulujeme! 
Mimochodem, doplňuji aktualitu z Lipna II. (tu si již asi nikdo stejně nepřečtete :) ), do cíle desítky v sobotu úspěšně doplavali 
Peťové Tomášek a Hubal. :) 
Za týden na Mělicích na viděnou! Na posledním kole ČP DP 2008. Zdá se, že náš (nebo alespoň můj sen) v překonání rekordu v 
počtu startujících z jednoho oddílu na jednom závodu je hodně blízko. Každý kdo se ještě nepřihlásil, se neprodleně u mě 
ohlaste. Zdá se, že rekord 44 Pardubičáků z roku 1984 ze Seče by měl být pokořen! 
Díky Vám všem, díky Klokani, podojme krev i 6. 9. v Mělicích! Po výborné zkušenosti z loňska je připraven večírek s kejtami a 
bečkami. :)) Ovšem za malý poplatek. 
Toť vše. Nezbývá nic jiného než se rozloučit s tradičním dálkoplaveckým heslem: Klokan dojí krev! 

 
Podzimní rožeň - hodnocení 7. 9. 2008

Fantastické! Na startu podzimních Mělic - Podzimním rožni se představil rekordní počet plavců z jednoho 
oddílu - 50. A kdo ho vytvořil? No přeci my! Díky všem, kteří se na něm podíleli. 
Letos byla voda na Mělicích nejteplejší za celou sezónu. V 10:00 měla 22 stupňů Celsia, odpoledne při 
závodech již 24 st. C. 
Závody v Mělicích jsou již několik let posledním dálkoplaveckým závodem na otevřené vodě v sezóně a 
již druhý rok jsme jej (my Bohemáci) dovedli k dokonalosti. Především Michal Kandus je strůjcem rožnící 
novotradice. Dvě kejtičky byly opět vynikající. Jejich příprava Vláďou Kučerou perfektní. O servis v 

zázemí se dále podílelo spousty dalších. Díky za pomoc. 
Co se týká plaveckých výsledků? V hlavním závodě na pět kilometrů vyplavala druhé místo Terka Martínková a mezi muži třetí 
místo Pepa Kučera. Druhé místo na 1km vyplavala Kristýna Skuhrová. Mezi žákyněmi na 5km vyhrála Terka Skuhrová, na 3km 
Václav Sika, Matěj Kozubek a Kristýna Beringerová. Mezi staršími žačkami jsme vyplavali všechny tři místa. O stupně se podělily 
Adéla Tomášková, Majka Rajtrová a Jana Kandusová a na 1km mlaších žaček doplavala druhá Pavla Churá. 
Po tomto závodu je již definitivní, že při listopadovém poslední DP závodu sezóny na pětadvacítce v Krnově, převezmou Klokani 
opět pohár pro vítěze soutěže družstev. :) 
Na webu je spousty nových fotek. Díky svému foťáku, Michalovi, Petrovi a Honzovi. 
Díky všem! Klokan opět dojil krev! 

 
Cena Krnovska - dálkoplavecké superfinále 17. 10. 2008

Nezapomeňte se přihlásit! Ti co jen pojedete, přihlašte se bez výběru disciplín, ať můžeme plánovat 
auta. Akci na šachtě 

 
Cena Krnovska - dálkoplavecké superfinále - hodnocení 2. 11. 2008

Krnov, to je místo, kde se každý rok v tomto období a letos již po deváté, sjíždějí dálkoplavci ukončit 
svou sezónu. 
Nám, Klokanů, se podařilo po někdy hereoických výkonech a až na hranici sebeobjetování OBHÁJIT 
VÍTĚZSTVÍ mezi družstvy! :) 
Závod v Krnově, tak byl naštěstí jen formální záležitostí a třináct zde závodivších Bohemáků si trať na 
5km mohlo především vychutnat. Přesto si většina borců zaplavala svůj osobák. 
Nejlépe plavali Martin Břenda a Pepa Kučera, kteří zůstali jen kousek za bájnou hodinou. 

Gratuluji všem a díky za báječnou reprezentaci. 
V sobotu při Ceně Krnovska jsme tak celí šťastní z konce sezóny převzali vítězný pohár. 
Fotky jsou na místě. :) 

 
 
 
 



Cesta Klokanů za obhajobou Českého poháru v dálkovém plavání 16. 11. 2008

Po loňském premiérovém vítězství se většina plavců rozhodla přijmout výzvu a hozenou rukavici Ivanem 
Smolkou z Krnova a pokusit se o obhajobu celkového vítězství mezi družstvy. Jednou vyhrát není tak 
obtížné, ale obhájit … :-) 
 
Prvním závodem bylo Zimní Mistrovství ČR v Pardubicích. Závod se konal tradičně na bazénové 
padesátce a naše vystoupení odpovídalo připravenosti na začátku roku.  
Jako další se do poháru zapojili žáci na MČR v Chomutově. Účast to byla z našeho pohledu spíše jen 

formální. 
Pak jsme se vydali do Bratislavy, kdy jsme se po sobotě probojovali již na medailovou pozici. Dvacet plavců z Bohemky na startu 
závodu, naznačilo kterým směrem se vydáme.  
První závod v Mělicích se bohužel termínově trefil do KP žactva, a tak startovalo sice jen 18 Klokanů, ale velmi úspěšně podojili 
krev, když na nejdelší patnáctce doplavalo rovnou sedm. Ale Krnováků startovalo stejně, a tak jsme se posunuli „jen“ na druhé 
místo. 
Na brněnské přehradě, téměř domácím závodu Komety, jsme nasadili dvaadvacet Klokanů. Ale na nejdelší maratón se postavili 
jen tři plavci a tak jsme umožnili Kometě postoupit na první místo a my jsme udrželi druhé místo mezi družstvy. Zde jsme letos 
prvně předvedli, že pro obhajobu uděláme téměř cokoliv a devět z nás plavalo „5+3“. 
Plumlovský závod byl nakonec pro nás zlomovým. Trvání na nesmyslném pravidlu zapálilo v celém týmu pomyslný doutnák a 
došlo k prvnímu plánování „bláznivého snu na Lipno“. Stále jsme drželi druhé místo, i když jsme se na průběžné vedení silně 
dotáhli.  
Deset Bohemáků se postavilo na start ve Výklecích, všichni co mohli nastoupili na „dvojboj“ a prodrali jsme se do čela Poháru. 
Prvního dvojdenního závodu sezóny na Seči se zúčastnil rekordní počet desítkářů z jednoho oddílu. Ano, extrém a rekordní 
zápisy se letos skloňovali především ve spojitosti s námi –Klokany z Bohemky, kteří velmi často dojili krev (parafráze na původní 
Ivanův výrok). A díky rekordu jsme se mírně vzdálili druhé Kometě.  
Po delší době jsme další víkend uspořádali závod na tekoucí vodě, na řece Vltavě, u nás v Bohemácké loděnici. Závody hlavního 
závodu s prémií 50.000hal pro vítěze se stali Ace Blair a Simona Švandelíková. Vedení poháru jsme navýšili o 700 bodů. 
Další závod bylo Mistrovství ČR na Šífrech. 31 Bohemáků na startu nám stačilo k udržení průběžného vedení.  
Hlučínský víkend nám opět pomohl ke zvýšení vedení a opět jsme zvýšili počet závodníků z jednoho oddílu, kteří nastoupili na 
ďábelskou trojkombinaci (5+3+10).  
Dvacet tři Bohemáků přijelo hned další víkend letos prvně na Lipno a zvýšili náskok již na jeden a půl tisíce bodů. Pozor, do 
konce to byl ještě velký boj. Opět jsme předvedli, že „vícestarty“ nám nejsou cizé. :-)  
Následoval první (zasloužený) volný víkend, kdy většina z nás aktivně trénovala na zbytek sezóny.  
Sobotní závod na Kamencovém jezeru nám pomohl opět zvýšit náskok. 
Další víkend jsme se sjeli na „rozhodujícím“ závodu na Lipně – Mistrovství ČR, kde se body násobili dvakrát. Nuceni konkurencí 
jsme stále taktizovali a všechny závodníky hlásili na nejdelší možné tratě. V některých z nás nakonec dozrálo původně jen 
nahlodání od Peťana Tomáška z Plumlova a svobodně jsme se rozhodli pro lipenský maratón – na mistrovskou dvacítku. Jak to 
na Lipně bylo přesně, si přečtete níže v aktualitách. 35 závodících Klokanů po tomto víkendu navýšilo vedení v průběžném pořadí 
Českého poháru v dálkovém plavání družstev na fantastických 3.369,2 bodů.  
Pastviny, kde se konalo Superfinále pro žákovskou kategorii a kde si převzali poháry za celkovém umístění mezi žáky Terka 
Skuhrová, Vláďa Kučera a Matěj a Tomáš Kozubkové, si dorostenci, dospělí a „důchodci“ již jen takticky hlídali vedení.  
Druhé, podzimní, Mělice se již druhou sezónu staly svědky naší společné radosti a místem bujarých oslav. Navíc se nám podařil 
vymazat historicky nejstarší rekord mezi dálkoplavci, a to počet závodníků z jednoho oddílu na startu jednoho kola. 
P*A*D*E*S*Á*T Klokanů je famózní výsledek! Díky všem, kteří se o něj přičinili. 
Poslední kolo – Superfinále na pětadvacítce v Krnově bylo místem druhé korunovace Bohemáků za vítězství v celkovém pořadí 
Českého poháru 2008 v dálkovém plavání. 
 
Díky všem (71 plavců), kteří svými výkony přispěli k našemu velkému vítězství! 
 
Pro připomenutí celé sezóny si pročtěte veškerá hodnocení. Aby jste mohli prohlížet i nejstarší aktuality klikněte na [ODKAZ] 
 
Veškerá statistika je zpracovaná v samostatném souboru, který zpracoval Petr „Hubik“ Hubal. Soubor je ke stažení a prohlédnutí 
v menu Ke stažení nebo přímo [ODKAZ] 
Hubiku díky za Tvou práci i autentické „vpisky“.  
 
KLOKAN DOJIL KREV! A za rok … 

 
--- Jan SRB ---

 
 
 


