SOUHRN AKTUALIT O ČP DP 2010
Zimní Mistrovství ČR žactva, dorostu a dospělých v DP - hodnocení

23. 1. 2010

Nejprve se do boje s časem pustila naše jediná žena na startu – Žaneta Guthová. Svůj boj s časem
ovšem již po 1,5 km vzdala.
Ve druhé rozplavbě plavali žáci a všichni 3 brali medaile z Mistrovství ČR. Kristýna Beringerová a Matěj
Kozubek mezi žactvem 1996 stříbrné a bronz bral Tomáš Kozubek mezi žáky 1998. Kristýna s Matějem
navíc ve vynikajících časech na 14ti leté.
Ve třetí rozplavbě nastoupil Petr Tomášek a doktor Petr Theuer. Zatímco první vzdal již po 3 km, protože
by bezpečně stihnul dámský limit, ale 1:10 bylo nad jeho síly, tak druhý se rval až do konce a s
nestihnutým limitem o 7 vteřin se stal smolařem dne.
Dámskou elitní rozplavbu jsme neobsadili a v páté top rozplavbě plavali Martin Břenda a Josef Kučera. Pepa se jako jediný
Bohemák dostal pod jednu hodinu a Martin hodinu bohužel nestihnul jen vlivem silně zakousnuté křeče pár set metrů před cílem,
kdy plaval před Pepou.
Fotografie jsou na obvyklém místě.
Všem medailistům a dokončivším gratulujeme, ostatním děkujeme za snahu.
První body byly podojeny a základní kámen k obhajobě vítězství v ČP DP byl POLOŽEN.
Zimní Mistrovství ČR masters v DP - hodnocení

7. 3. 2010

Dvě bronzové a jedna bramborová medaile. Pavel Srb (M-B) a Honza Kozubek (M-D) jsou masters
medailisté, Peťa Tomášek zůstal těsně pod stupínky vítězů při svém premiérovém startu v této
"důchodcovské" kategorii. :)
Postřehy od vedoucího výpravy :)
Pavel překvapil dobrým výkonem sám sebe.
Peťa věděl předem kolik má zaplavat na bronz, ale první polovinu se trápil a když se vzpamatoval a
rozjel, tak už bylo pozdě. Za časem z Krnova zaostal. Nevím jestli to nepřepálil, protože 200m se držel
Pavla.
Honza si to rozpočítal na 1:05 a do 1500 to držel, ale pak tempo neudržel. Prostě týden na horách neplaval a strašně ho bolely
ruce.
Posledního přihlášeného Táboráka, na poslední chvíli nepustil Krakonoš.
O pohár Lídy Jelínkové DP – hodnocení

12. 6. 2010

Fantastická teplota vody (24 stupňů Celsia!) se sešla dálkoplavecká smetánka v počtu 151 závodníků u
pískovny u Mělic. Čtvrtinu všech závodníků již skoro tradičně tvořili právě naši plavci. Představili se mezi
námi opět další nováčci, kteří jsou (nebo po relaxaci jistě budou) plni elánu užívat si opět celou sezónu.
:)
Medaile si tentokrát vyplavali tito klokani: stříbro za 15km muži - Pepa Kučera, stříbro 3km a bronz 5km
muži Martin Břenda, stříbro na 3km ženy Terka Skuhrová, zlato 3km žáci Matěj Kozubek, stříbro 1km
žačky Simča Beringerová, bronz 3km žačky Kikina Beringerová a bronz 1km žáci Tomáš Kozubek.
Dále nás úspěšně reprezentovali na 15km Radek Táborský a Josef Kysilka. Na 5km Luděk Grec, Adam Hochmann, Jana
Hrubišová, Petra Kandusová, Adéla Kolínská, Honza Kozubek, Terka Pastorková, Jarda Podborský, Katka Skuhrová, Ondřej
Smetana, Jan Srb, Simča Švandelíková, Peťa Tomášek a Hanka Veselá. 3km plavali: Michaela Beringerová, Kačka Haláková,
Dana Kozubková, Eva Pošová, Kristýna Skuhrová, Adéla Zvěřinová a na 1km nejmladší Franta Podborský.
Někteří borci si dokonce troufli na dvojkombinaci 5+3km :) Martin Břenda, Adam Hochmann, Adéla Kolínská, Honza Kozubek,
Terka Skuhrová, Ondra Smetana, Simča Švandelíková, Peťa Tomášek. Na poprvé jste si pěkně mákli a díky Vám!
Výsledky i fotky jsou na svém místě.
Další dálkoplavecký závod na Výklekách byl z důvodu proběhlých povodní na Moravě zrušen, takže příště se sejdeme na
Mistrovství ČR na Šífrech (3.- 4. 7.), hned v úterý 6. 7. na Seči a pak v neděli 11. 7. u nás ve Vltavě. Klokani, hlaste se na závody
u nás v Intranetu!
A co bude Klokan letos dojit? :)
Mistrovství ČR dorostu, dospělých a masters v DP - hodnocení

5. 7. 2010

Dvacet tři statečných klokanů vyjelo na jeden z nejlepších závodů sezóny na lom Šífr ve Svobodných
Heřmanicích. Letos se zde konalo zároveň Mistrovství ČR v DP.
Byl to velmi dlouhý víkend, kdy někteří plavali až 16km (závod na 10km, 1km a 5km). Na Šífrech jsme
zůstali trochu za očekáváním a vlastním přáním, nicméně se všichni přítomní snažili a někteří si hlavně
při desítce sáhli až na vlastní dno ať fyzické či psychické. A dokonce i medaile cinkly (viz přehled na
konci aktuality).
Výsledky jsou na svém místě
Fotky již jsou :)
Díky moc všem, kteří vydojily pár cených bodů!
Gratulujeme medailistům Mistrovství ČR: 1. 10km masters A muži - Petr Tomášek, 1. 10km masters C muži - Josef Kysilka, 2.
10km masters E muži - Pavel Churý, 2. 5km masters C muži - Josef Kysilka, 3. 10km masters C ženy - Kateřina Skuhrová, 3.
10km mladší dorostenky - Tereza Skuhrová, 3. 5km masters B ženy - Radmila Srbová.

Mistrovství ČR štafet v DP a Kroufkův memoriál DP – hodnocení

6. 7. 2010

Úžasný zážitek pro všechny na břehu. Náš A tým ve složení Terka Martínková, Pepa Kučera, Terka
Skuhrová a Martin Břenda to dokázali a stali se MISTRY(MYSTRYNĚMI) ČR ve štafetách na 4x2km!
Nakonec ani B tým se neztratil a dostal se do první osmičky. C tým vyplaval velmi cenné týmové body. :)
Ale ještě rychle na začátek úterý. :) Již druhý den po parádním víkendu na Šífrech se dálkoplavci sjeli na
Sečské přehradě. Z jindy dvojdenního závodu se nakonec vinnou letos extra nabité termínovky, se
Kroufkův memoriál stal závodem jednodenním. Dopoledne se plavala desítka jako memoriál, trojka jako
rámcový závod a žáci si dali 3km či 5km dle svého věku. Na destíce se prvně v životě představil Honza
Čelůstka a prvně v sezóně Štěpán Cagaň a Adam Hochmann.
Na pomyslnou bednu dnes vystoupili: 1. 5km starší žáci - Matěj Kozubek, 3. 3km mladší žáci - Tomáš Kozubek, 3. 3km muži Martin Břenda a 3. v celkovém pořadí žen na 10km - Tereza Skuhrová!
Někteří si po tomto svátku můžeme hlavně říct, jsme rádi, že jsme přežili :) Pepa Kučera a Terka Skuhrová zvládli odzávodit
celkem 28km.
A to ještě není vše. Již v neděli pokračuje Český pohár v dálkovém plavání dalším kolem, tenokrát pod naší taktovkoku a to v
Praze v Podolí na Vltavě. Startuje se v pravé poledne z Bohemácké loděnice.
Jak trefně pojmenoval Peťa Tomášek, bude pokračovat svou poslední etapou Tour de OWS (ve stylu slavnější Tour de Ski). :) A
protože se mi nápad líbí, odměníme v neděli nejrychlejšího závodníka v součtu všech hlavních tratí Šífry 10km a 5km, Seč 10km
a Praha 5km speciální cenou!
Přijďte se alespoň podívat na úžasné výkony nejen našich dálkoplavců!
Fotky i výsledky jsou na svém místě. :)
O pohár Vltavy – hodnocení

11. 7. 2010

Je za námi, a snad lze říct, výborný dálkoplavecký závod, již třetí během 8 dnů. Z toho důvodu jsme i
vyhlásili na Peťův návrh neoficiální závod Tour de OWS (součet 10km a 5km na Šífrech, 10km na Seči a
5km dnes na Vltavě), v kterém zvítězil Honza Štábl z Komety před naším Pepou Kučerou.
Dnešní Vltava nás přivítala vodou (ráno) 20,2 stupně Celsia a odpoledne po skončení závodů
dosahovala až neuvěřitelných 23 stupňů C.
V dnešním hlavním závodu na 5km zvítězili a šek na peněžní prémii ve výši 100.000 (haléřů) Honza
Štábl z Komety a pardubická Lenka Štěrbová. Na pětku byl druhý náš Martin Břenda. Na pětce jsme měli
vůbec nejsilnější zastoupení, co se počtů týká. Plavalo celkem 32 klokanů. :) Díky všem, kteří se zapojili do dojení a podařilo se
nám snížit náskok první Komety o 570 bodů.
V dalších závodech zvítězili naše Terka Skuhrová na 3km, Matěj Kozubek mezi staršími žáky na 3km a Tomáš Kozubek na 1km
mezi mladší žáky.
Gratulujeme k hezkým výkonům.
Díky všem, kteří připojili svou ruku k pomoci ke krásnému závodu.
Výsledky jsou na svém místě.
A fotky už jsou také :)
Za týden se (snad) pokračuje na brněnské přehradě.
Brněnský maratón DP - hodnocení

18. 7. 2010

Dvacet jedna klokanů vyrazilo za letos zatím nejteplejší vodou. 25 stupňů Celsia v místě startu bylo pro
našeho Táboráka ta moc, že se odhlásil z nejdelšího maratónu na 20km, stejně jako Terka Skuhrová.
Nakonec tedy dvacku plaval jen Pepek Kučerů a doplaval ji na pěkném druhém místě. Naštěstí měl
zajištěn výborný stravovací servis od obou rodičů na obou obrátkách, ale sám musí ještě dospět k
nutnosti občerstvovat se sám z vlastních zásob při tak dlouhých mezičasech.
Ostatní naši borci nastoupili na pětku, kde na bednu vystoupila Terka Skuhrová a mezi masters ještě
Pepa Kysilka. Mezi žáky se již tradičně neztratil Matěj Kozubek a opět vyhrál mezi staršími žáky. Mezi
mladšími byl druhý Tomáš Kozubek. V doplňkovém závodu na 1km žen byla ještě první Terka Skuhrová a třetí Adéla Kolínská.
Díky všem za pěkné výsledky a vybojování dalších bodů do celkového hodnocení ČP DP 2010!
Fotky i výsledky jsou na svém místě.
Za týden Český pohár pokračuje na Hlučíně :)
Mistrovství ČR žactva v DP a O putovní pohár města Hlučína DP - hodnocení

25. 7. 2010

Další tradiční víkendový závod je za námi. Tentokrát jsme se sjeli k (letos jsme si již zvykli) extra tepé
vodě. V sobotu měla dokonce 25 stupňů Celsia a taky se předvedl vítr, když při závodu na 3km byly
místy až metrové vlny. Z tohoto hlediska to byl sakra těžký závod.
Hlučín je obvyklým místem žákovského Mistrovství ČR v dálkovém plavání a dvojdenním dvojzávodem
pro dospělé a dorost.
Mezi žáky si Titul na MČR žactva v dálkovém plavání vyplavali mezi 1996 Matěj Kozubek, mezi 1998
Tomáš Kozubek a mezi žačkami 1998 byla druhá Simona Beringerová. Ještě na pěkném čtvrtém místě
v žačkách 1996 byla Kristýna Beringerová. Škoda jen, že není v DP tak zkušená a možná chybou vynechání jakéhokoliv
občerstvení v průběhu závodu, neměla dost sil pro finiš. Gratulujeme!
Dospělé (důchodce) našeho oddílu tentokrát reprezentovala jen hrstka nejvěrnějších a jediná dorostenka, která si v sobotu
úspěšně zazávodila v triatlonu a v neděli již v 7:50 stála na nádraží na ostravském Svinově. Logisticky bravurně zvládlý přesun
dokončil taxikář Kozub. :)
Výsledky jsou a fotky již také.

Lipenská přehrada DP - hodnocení

1. 8. 2010

Je za námi letošní poslední vícedenní závod Českého poháru v dálkovém plavání. Tentokrát jsme se
sjeli (letos prvně) na Lipenské přehradě, v Dolní Vltavici, na základnu místních vodních záchranářů.
Letos se konal tuším již šestý ročník a je potřeba zodpovědně říct, zatím jimi nejlépe organizačně
zvládnutý. Jistě k tomu výrazně přispěli oba spřátelení hlavní rozhodčí :)
Ale již k věci. Voda měla letos nejnižší teplotu (hned po Šífrech). Ač jsem se snažil měřit dm rybkou co
nejlépe, v sobotu měla 20 a v neděli 19 stupňů Celsia. Ale to bylo jen na startu. V průběhu trati byly
výrazné rozdíly. :( Dle sonarů na lodi místy dokonce jen 16,5. Ale všichni jsme až na jednu již tradiční
osůbku v pohodě doplavali a vylovili tak cenné bodíky.
V sobotu se nás postavilo na start 24, ale v neděli již jen dva žáci (oba bratři Kozubci vyhráli svou disciplínu) a deset desítkářů. A
všichni jsme doplavali!
Výsledky jsou na svém místě a fotky též (už i od Kozubků a Báži).
Díky všem za předvedené výkony.
Klokani letos těžce dojí krev a proto vyzýváme k mobilizaci sil a masivnímu startu na dalších závodech. Nejbližší jsou již 7. srpna
v Jablonci. Je tam hezká desítková trať. :)
Mosconi cup DP aneb obyč DP závody v Jablonci - hodnocení

7. 8. 2010

Masakr. Kdo zná Knoflíkaře, tak by se sem hodila výuka češtiny Japonců :))
Už když jsme ráno vyjeli, bylo téměř nádherně. Ale jak někdo vtipně (správně) říká, DP je OPEN WATER a tak
i podmínky (někdy) mohou být kruté.
Voda v Jablonci měla 18,5 stupňů Celsia dle mé přesné rybky, dle pořadatelů dokonce 20! Déšť se střídal s
lijákem a bouřky nás slušně zdravily. I přesto jsme do vody v městské přehradě Mšeno vlezli v počtu 21. Snad
jsme konečně výrazně snížili náskok brněnské kvality. A i tu bouřku jsme přežili, ačkoliv jsme rozhodně měli
být vyzváni k opuštění vody. Že voda od rána stoupla asi o 500mm vůbec neřeším. :)
Protože pořadatel dramaticky nezvládl pořadatelství a výsledků (alespoň těch správných) se asi jen tak
nedočkáme, tak mimořádně vypíšu hodnocení všech.
Nejvíce bodů vydolovala Terka Skuhrová (3. dorka 10km), která se do Jablonce táhla až z dalekého Zlína a zajistila i body za
Trpaslíka :) Pěkně desítku plavali i Pepa Kučera, Pepa Kysilka, kteří se umístili na bedně své kategorie. Do cíle se již tradičně o
dvě kola dříve než já dostal matador Peťa Tomášek, o kolo mě dávají ještě Ondra Čihák se s Hubikem a do cíle za těžko
uvěřitelných 5:38 doploval ještě Honza Kozubek. Na 5km jsme tentokrát nasadili těžké váhy a máme několik vítězů. Mezi muži
Smetáka, ženami letos premiérově Simču Švandelíkovou, mezi staršími žáky Matěje Kozubka. Na bednu mezi pětkaři se dostaly
ještě Kikina Beringerová a Kačka Haláková (která si za odměnu mohla odřídit cestu do Prahy). Dokonce mezi nás letos prvně
dorazil i Vláďa Kučera, který si pro začátek dal také jen pětičku :) Do cíle dorazila i velice prospěšná krmička Dana Kozubková.
Trojkařů jsme měli také dost ale i tak si dovolil vyhrát dnes již druhý závod Mates Kozubek stejně jako brácha Tomáš. Dál do cíle
doplavali ještě Adéla Zvěřinová, Aleš Zenáhlík, Simča Beringerová a také naše letošní pilíře Míša Beringerová a Eva Pošová.
Jedničku vyhrál Tom Kozubek.
Díky všem za projevenou statečnost! Gratulace k přežití!
Na viděnou po týdenní přestávce (první po třech letech) na Těrlicku nebo v Chomutově. Pak už je jen Lipno, Veselí, Pastviny a
Mělice :)
O pohár města Havířova - hodnocení

21. 8. 2010

První víkendový závod je za námi. Tedy za našimi 6 borci, z kterých hned pět plave zítra znovu, tentokrát
o téměř 500km západně v Chomutově.
Rodina Kozubků tradičně dovezla vítěze starších žáků (Matěje) a tentokrát druhého mezi mladšími
(Tomáše), rodiče Dana a Honza vybojovali cenné body z pětky, Pepa Kučerů dorazil ze svého druhého
domova a vyplaval 4. místo (jediný bude chybět v Chomutově) a na bednu se probojovala Terka
Skuhrová - 3. na 10km, která se tím dostala na průběžné 3. místo poháru mezi mladšími dorostenkami a
na 6. místo celkově mezi babama. :)
Podrobné výsledky jsou na místě, fotky z vyhlášení jsou též.
Co ale mohu rozhodně říci? Cítím šanci na útok na obhajobu poháru! Již zítra (neděle v Chomutově) napoví a za týden závod na
jihu Čech mohou změnit pořadí týmů... nebo naopak potvrdit nového vítěze...
Klokani! Bojujme až do konce! Ještě není nic ztraceno!
Okolo Kamencového jezera DP - hodnocení

22. 8. 2010

Náročný víkend. Druhé závody během dvou dnů a ještě k tomu 500km od sebe. I tuto šílenost od nás
zvládlo 5 borců.
Na nejdelší trať na desítku se do cíle podívalo devět našich borců a další se pěkně umístili.
Terka Skuhrová se dostala na bednu mezi dorostenkami a kluci Kozubci. Pokud se máme zmínit i o
masters, všichni jsme na bedně ve své kategorii! :)
Voda se letos vydařila. Nebyla tak šílená na chuť, ale ta barva?! Kokněte na zrzavé momentky :)
Fotky a výsledky jsou na svém místě.
ČP DP pokračuje již příští víkend zase dvěma závody.
Přidejte se k nám i další! Klokan dojí krev a dýchá ...

Mezinárodní Mistrovství ČR v DP – hodnocení

28. 8. 2010

Masakr. Osm našich statečných klokanů doplavalo maratón na 20km. Nejlépe se umístila celkově třetí mezi
ženami a zároveň třetí mezi mladšími dorostenkami Terka Skuhrová. Dále se do cíle dostali a na výborné
rozhodčí na molu Bážu a Kindloše se mohli usmát: Martin Břenda, Josef Kysilka (Mistr ČR masters C)Ondřej
Smetana, Josef Kučera, Peťa Tomášek (druhý masters A), Radek Táborský (druhý masters C), Adéla
Kolínská! Škoda, že Smetákovi nevydržel udávat tempo jeho slepecký pes a když mu došly síly, tak mu ujela i
jeho náhradní doprovodnice, díky čemuž u Lipna výrazně zhoustla atmosféra...
Dále se do cíle dostalo 8 desítkářů a tradičně dva Kozubci mezi žáky.
Do boje o dosud vzdalující pohár a nyní již značně se přibližující :) pohár v soutěži družstev zasáhli: Štěpán
Cagaň, Adam Hochmann, Petr Hackl, Petr Hubal, Michal Kandus, Jan Kozubek, Petra Kandusová, Daniela
Kozubková, Tereza Martínková, Kateřina Skuhrová, Kristýna Skuhrová a Radmila Srbová.
Po tomto závodu se boj o celkový pohár vrací do pro nás zajímavé roviny. Jen za sobotu se nám podařilo stáhnout vedoucí
kvalitu o více než 900 bodů!
Výsledky i fotky jsou na svém místě.
Klokan dojí krev již zítra i ve Veselí! :)
Veselská hodinovka DP – hodnocení

29. 8. 2010

Je za námi již druhý závod během víkendu a čtvrtý během posledních devíti dnů. Všechny tratě (10-1020-10km) od nás velmi úspěšně odplavala Terka Skuhrová! Díky Terko, díky všichni, kteří jste tentokrát
extra dojili!
A jak vše hodnotím z pohledu Klokanů. Velmi parádní víkend, kde výkony některých hraničí se
sebeobětováním... Díky i další supermaratónci: Radku Táborský a Pepo Kysilko! Díky i další dvacítkáři,
kteří jste druhý den po sobě úspěšně závodili! Díky vlastně všem, kteří dnes vyplavali další body! Podle
neoficiálních propočtů ztrácíme již jen 373 bodů!
Ve Veselí nám nakonec přálo trošku i počasí. Slunce nás i prohřálo. :)
Na start se postavilo celkem 28 Klokanů. Po několikáté se mezi nás dostavily i maminy Beringerová a Pošová a premiérově letos
plaval i Maršál se svým novým kolenem!
Klokani dál dojí a volají všechny možné posily. Přidejte se k nám a zkusme ještě vyplavat společnou třetí obhajobu za sebou!
Škoda jen, že se lehce dusí atmosféra, kterou dálkoplavcům záviděli v dalších plaveckých odvětvích. Někteří bohužel nechápou
nadsázku, vtip a hecování, které mezi nás (dálkoplavce) přinesl guru českého dálkového plavání 21. století, náš velký vzor, Ivan.
Přenesme se nad (chybně vztahované) osobní narážky a berme vše s humorem. Vždyť jde jen o ten pohár... :)
Pdf výsledky a fotky jsou na svém místě.
Pastvinský maratón DP - hodnocení

4. 9. 2010

Fantastické vystoupení klokanů. Člověk by myslel, že minulý víkend již těžko něco překoná, ale zdá se,
že tentokrát minimálně vyrovnalo! UŽ (KONEČNĚ) JSME LETOS PRŮBĚŽNĚ PRVNÍ V SOUTĚŽI
TÝMŮ V BOJI O ČESKÝ POHÁR V DÁLKOVÉM PLAVÁNÍ! Vedeme o 84,8 bodů.
Letos, zatím absolutně nejhorší klimatické podmínky, nás jako již tradičně nás při předposledním závodě
na otevřené vodě přivítala orlickohorská přehrada Pastviny. Voda při určitých úhlech pohledu na
teploměr a nalezení nejteplejších míst ukázala nejen na mé kalibrované dm rybičce úžasných 16 stupňů
Celsia. Vzduch maximálně 13 stupňů a častý déšť předvedly opravdu nejdrsnější letošní podmínky. Díky
všem, kteří na Pastviny dorazili. A nejen nakonec těm co úspěšně doplavali do cíle, přijeli v záchranné lodi nebo nám jen drželi
palce ze sucha, bez obrovského semknutí a týmového ducha bychom ničeho nedosáhli.
Voda byla fakt ukrutně ledová. Všichni jsou aspoň malými hrdiny.
Nejprve se do vody vrhli naši úspěšní žáci: Mates Kozubek (celkový vítěz ČP DP žáků 1996), Tomáš Kozubek (celkový vítěz žáků
1998), Simona Beringerová (celková vítězka žákyň 1998), Kristýna Beringerová (celkově třetí žákyně 1996).
Úspěšní desítkáři jsou tito borci: Martin šprcek Břendík, Petr webDP Hubik, Josef prý půl Krnovák (viz [ODKAZ]) Kučerů, Josef
studiumvaustralii [ODKAZ] Kysil, Ondřej chcifurt Smeták, já :) , Radka fyzio Srbová, Radek 18násobný vítěz Táborák.
Pětkaři v cíli byli: Kuba zeťák Jungwirth, Míša kapitán Nemo Kandus, Petra kapitánová Kandusová, Honza odplavu všechno
Kozub, Dana stejně tak Kozubková, Vláďa hraju karty Kučerů, Terez prsařka Martínková, Katka obětuju se s týmem Skuhrová,
Kristýna hokejka a obětuju se taky Skuhrová, Terka dálkovým se rozplavu před nedělním triatlonem Skuhrová, Peťan i bez
tréninků závodím Tomášek.
Z vody před cílem se na lodičku nechali vytáhnout: Štěpán němý Cagi, Terka malá slibotechna Pastorkovic žirafa, Dominik krtek
Szmolka, ale i tak byli stateční!
Díky, díky, díky!
Klokani se konečně prodojili na čelo poháru! Jako tým jsme fakt fantastičtí! Za týden si zapějeme chorál našich čutálistů.
Kompletní text zajistí Peťan. Podzimní rožeň pojmeme velkolepě. Ale letos rekord opravdu neslibuji... :(
Výsledky jsou a fotky už jsou na svém místě.
Takže za týden klokaní mičurinci podojí ještě na Mělicích...
Podzimní rožeň DP - hodnocení z Prahy (od nezúčastněného)

11. 9. 2010

Fantastické! I když nás na poslední chvíli onemocnivší či jen odhlášivší dost oslabili. Sám se tluču ... :(
Přesto se 41 klokanů postavilo na start druhého závodu v Mělicích statečně a pokusilo se vytvořit co
největší náskok. Nakonec se úkol povedl na půl. Vedeme ještě více! Neoficiálně jsme náskok navýšili o
271 bodů a vedeme tak již o 356,1 bodů. Ale to nakonec nemusí stačit. Proto vyzýváme všechny
pořádné klokany - udělejte si na pátek 5. 11. volno. Pojedeme do Krnova. :)
Díky všem, kteří jste vydojili pár důležitých bodů!
Fotky a výsledky jsou na svém místě.

Podzimní rožeň DP - hodnocení z místa (od zastupujícího vedoucího)

12. 9. 2010

Překrásné zakončení dálkoplavecké sezóny na otevřené vodě. Počasí se vydařilo - svítilo sluníčko a bylo
i celkem teplo, voda na polovinu září příznivých 18,2°C.
41 klokanů se vrhlo do vod Mělické pískovny pro další body, tentokráte sjednoceni heslem BOHEMKA
PLAVE PRO HONZU SRBA. Podařilo se nám zvýšit celkový náskok na Kometu a ještě více tím
zdramatizovat souboj před očekávaným náporem soupeře při Krnovském finále. Všichni klokani doplavali
do cíle svých základních tratí a dík patří především těmto obětavcům, kteří si po pětce téměř bez
odpočinku přidali ještě trojku: Adélka Kolínská, Terka Martínková, Terka Skuhrová, Martin Břenda,
Štěpán Cagaň, Adam Hochmann, Petr Hubal, Pepa Kysilka, Ondra Smetana a Peťa Tomášek. Opět nás přišli podpořit další
plavající rodiče i trenéři a premiérově letos Katka Dlabačová, Jana Horská a Hanka Švárová.
Již tradičně se po plavecké části konala dlouho očekávaná část společenská. Bohemka obhájila na Mělicích loňské prvenství v
počtu startujících a odměnou nám bylo 10 grilovaných kuřat. Opečené prasátko se díky rodině Kandusů letos obzvláště vydařilo a
důkazem jsou jen zbylé kosti. Zlatavý mok tekl také proudem a s letní sezónou jsme se rozloučili jak se patří.
Na místě se všichni shodli na nutnosti uspořádat v nejbližší době plaveckou schůzi a téma je naprosto jasné : KRNOV 2010.
Slavkovský duální duatlon - hodnocení

10. 10. 2010

Dálkoplavecký závod ve Slavkově se nemohl uskutečnit i při velké vůli pořadatele aby teploměr naměřil
14 stupňů teplou vodu. Voda dle teploměru Michala Moravce 12,3. My klucí bohemácký jsme naměřili
vodu 15,5. Teplotu vody si přijel zkontrolovat nově jmenovaný člen STK.
Tím, že voda neměla 14 stupňů se konala pouze druhá část duatlonu v zimním plavání. a všichni klokani
doplavali do cíle, zde nám na pořadí tak strašně nezáleží.
Ale přesto jsem položili pár cenných bodíků do zimního plavání. Určitě jsem neřekli ještě poslední slovo
v zimním plavání, zcela jistě ještě vyrazíme na pár závodů i ve stejném složení jako bylo zde ve Slavkově. tj. Táborák, Hubík premiérový start v zimním plavání, Peta.
Škoda, že nezbyl gulášek z prvního dne duatlonu!
Závody zimních plavců jsou stále ve velmi přátelském až rodinném duchu a není tam taková nepřátelská atmosféra, která
doprovází konec dálkoplavécké sezóny.
Cena Krnovska DP - Superfinále ČP DP - hodnocení

7. 11. 2010

Do krnovského bazénu se ponořilo rekordních 22 Bohemáků se snahou obhájit loňské celkové prvenství v
soutěži družstev ČP DP. Dlouho očekávané finále bylo poznamenáno od samého počátku nesportovními
taktikami soupeře, který navzdory předpisům neodhlásil ve stanoveném termínu své plavce. Protože věděli, že
budou na místě odhlašovat, měli s sebou i náhradníky. Přesto se nám podařilo za výrazné pomoci výborných
plavců z ostatních oddílů zůstat ve hře o celkový titul.
A nyní k našim hlavním účastníkům v pořadí jak doplavali. Nejlepší naše žena Terka Martínková předvedla celý
závod v boji se soupeřkou z Komety, která ji 3x vždy při pokusu o předjetí zablokovala – finiš posledních 200m
a úžasné vítězství Terky v souboji na dohmat o jednu desetinu. Pro sestry Skuhrovy začal závod vzájemnou
čelní srážkou. Po té se již rozjely obě k výkonům na hranici. Tereza poprvé pod 1:10 a Kristýna pod 1:20 a
nechala za sebou dokonce 2 hlavní soupeřky. Adéla Kolínská opět v lepším čase než v loňském roce. Katka Skuhrová splnila a
své soupeřky přeplavala. Radka Srbová v premiéře pod dvě hodiny. Petra Kandusová a Dana Kozubková také splnily a doplavaly
krátce po druhé hodině závodu.
V soutěži mužů byl nejlepší z našich Martin Břenda ve výborném čase 58:07. Honza Čelůstka se s bazénem porval statečně a ve
spolupráci s Pepou Kučerou ve stejné dráze odsunuli na další místo Štáblíka z Komety. Jen o pár vteřin se jim nepodařilo pokořit
hodinu. Štěpán Cagaň o více než 2 minuty lépe než vloni a Ondra Smetana také o pár vteřin lépe. Adam Hochmann, Radek
Táborský, Pavel Srb a Peťa Tomášek zaplavali dle svých možností pracujících. Závěr výsledkové listiny obstarali další naši v
pořadí Petr Hubal, Ondra Čihák (odskočil si z práce a rychle spěchal zpět), Jakub Jungwirth, Honza Kozubek a Pavel Churý, který
také ihned po závodě spěchal do práce.
Na samý závěr závodu jsme podali oficiální protest proti neoprávněnému startu dvou závodnic Komety Brno. Ansorgová byla
přihlášena a nakonec odhlášena Kometou aniž jí kdykoliv patřila. Na její místo se posunula další neoprávněně přihlášená
Popieluchová, jejíž body nakonec budou rozhodovat. Pokud bude náš oprávněný protest uznán, podaří se nám obhájit vítězství.
Pokud nám protest neuznají – vyhraje tímto nesportovním krokem v rozporu s pravidly soupeř.
Na závěr bych rád poděkoval Ivanovi za uspořádání překrásných závodů se silným sportovním zážitkem. Po závodech se
uskutečnilo vyhlášení celkového pořadí jednotlivců, ale to až v jiném hodnocení.
Výsledky i fotky jsou na obvyklém místě.
O závodech je již na idnes [ODKAZ]
Poznámka neplavající a nepřítomného šéfa (mě - trenéra JaS): Díky všem za perfektní vystoupení. Škoda jen, že finále pěkně
trošku hořkou příchuť nefér chováním našich soupeřů. O celkovém vítězi celého Českého poháru v dálkovém plavání bude
rozhodnuto až na zasedání sekce dálkového plavání 30. listopadu...
Krátké ohlédnutí za Krnovem

18. 11. 2010

22 klokanů se vypravilo (a další náhradníci čekali v Praze na včas provedené odhlášky) na krátký bazén
v Krnově a hodlalo (a také tak učinilo) tam vypustit duši. Neskutečné drama v letošním ročníku Českého
poháru v dálkovém plavání v soutěži družstev mělo vyvrcholit až tímto posledním závodem. Bohužel
nezcela korektní (férový) přístup částečně poznamenal dříve pohodové dálkoplavecké klima.
Na závodech zaplavali všichni klokani svá maxima a ačkoliv vyhráli v perfektních časech mezi muži
(Květák Svoboda – nový rekord ČR) a mezi ženami (Janička Pechanová) závodníci Komety, soutěž
družstev zdramatizovali svými výkony i budějovický Ingeduld (nový rekord ČR dorostu) a Kachna z

oranžového týmu.
Na konec se soutěž družstev nevyhlašovala a čeká se na rozhodnutí našeho protestu dálkoplaveckou sekcí, která se uskuteční
30. 11. Náš protest spočívá v přísném dodržování pravidel (když o to zástupce konkurence celou dobu stojí) a to, že na závody
smí přihlásit závodníka pouze mateřský oddíl. To se ale ve dvou případech nestalo a závodnice PKPří (která sice přestup
nakonec do závodů dokončila) a TeBr, byly nesprávně přihlášené KomBr a dokonce pod jejich hlavičkou. Závodnice Tesly se
nakonec závodů nezúčastnila, měla být odhlášena a tak startovat naše plavkyně. Jsme přesvědčeni, že v obou přihláškách byl
nesportovní kalkul, tím spíš, že obě závodnice jejich mateřské oddíly přihlásily na AXIS v Jihlavě.
Gratuluji všem našim závodníkům, kteří se úspěšně utkali se závodem na 200 nádržek: Martin Břenda (58:07), Honza Čelůstka
(1:00:26), Pepa Kučera (1:00:27), Štěpán Cagaň (1:02:19), Ondřej Smetana (1:02:50), Tereza Martínková (1:07:23), Terka
Skuhrová (1:09:37), Adam Hochmann (1:11:36), Radek Táborský (1:15:08), Pavel Srb (1:15:33), Peťa Tomášek (1:15:49),
Kristýna Skuhrová (1:19:37), Adéla Kolínská (1:22:10), Peťa Hubal (1:24:25), Ondra Čihák (1:30:20), Katka Skuhrová (1:30:30),
Kuba Jungwirth (1:30:55), Honza Kozubek (1:51:31), Radka Srbová (1:59:49), Petra Kandusová (2:03:18), Dana Kozubková
(2:04:58), Pavel Churý (2:23:37).
Rozhodnutí sekce dálkového plavání ohledně vítězného družstva soutěže družstev ČP DP 2010

30. 11. 2010

je pro nás dost nepochopitelné. :(
Na zítřejší valné hromadě oddílu, projednáme obsah našeho odvolání k VV ČSPS.
A jak to zatím dopadlo?
a) náš protest byl správně a oprávněně podán.
b) 2 závodnice byly Kometou chybně přihlášené
c) za chybnou přihlášku dostává Kometa pokutu
d) závodnice Popieluchová zůstává ve výsledcích
Kometa je nemorální cestou první. Štítek pro vítěze na poháru zůstává prázdný... :(
Ohlédnutí za dálkoplaveckou sezónu ČP DP 2010

9. 12. 2010

Jsme morálními vítězi celoroční soutěže družstev!
Dnešním dnem, po rozhodnutí výkonného výboru Českého svazu plaveckých sportů, jako odvolacího
orgánu sekce dálkového a zimního plavání, která jako první rozhodovala o našem protestu proti
neoprávněné přihlášce dvou plavkyň Kometou Brno, zůstáváme morálními vítězi. VV ČSPS prohlásil, že
rozhodnutí sekce DZP je kompetentní a že zůstává v platnosti jejich rozhodnutí, tj. v letošním roce
nevyhlásit pořadí družstev. V konečném důsledku to asi znamená i vrácení bronzové plakety, která byla
jako jediná předána při Superfinále v Krnově…
A jak tedy probíhal celý rok?
Nejpodstivěji se závodů účastnili oba bratři Kozubkové. Byli všude. Mezi nejpilnější ještě patřili: Peťa Tomášek, Terka Skuhrová,
Honza Kozubek, Pepa Kysilka a Adéla Kolínská, kteří stejně jako méně jezdící, odplavali opakovaně více startů na jedněch
závodech. Celkem se letos do poháru zapojilo 62 klokanů.
Dálkoplavci se letos podívali do 18 různých lokalit (Pardubic, Vysokého Mýta, Mělic, Heřmanic, Seče, Prahy, Brna, Hlučína,
Vltavice, Jablonce, Chomutova, Těrlicka, Lipna, Veselí, Pastvin, znovu do Mělic, +- Slavkova, Krnova.
Nejúžasnější, a trošku i překvapivý, je TITUL na Mistrovství ČR štafet. Našimi šampióny jsou Terky Martínková a Skuhrová, Pepa
Kučera a Martin Břenda!
Po třech titulech mezi družstvy jsme si na letošní rok naplánovali volnější režim. Nicméně vývoj sezóny nás nakonec zmobilizoval
a na Lipně jsme nasadili k mocnému finiši, když osm našich borců dokázalo doplavat do cíle mistrovské dvacítky. Martin Břenda,
Josef Kysilka (Mistr ČR masters C), Ondřej Smetana, Josef Kučera, Peťa Tomášek (druhý masters A), Radek Táborský (druhý
masters C), Terka Skuhrová (třetí ženy a mladší dorostenka) a Adéla Kolínská! Do čela jsme se dostali na Pastvinském
maratónu, kde osm našich maratónců plavalo v údajně 16 stupňů teplé Orlici.
Venkovní část sezóny tradičně končila na Mělicích, po kterých jsme byli v čele již o 356,1 bodů. Tento výsledek nám sliboval
reálnou šanci v boji o titul. Po té následoval již známý exces s pokusem o změnu platného rozpisu v Krnově a pak již úplně
poslední krnovský závod. Ten byl letos extra vyhecovaný. Nakonec vinou nesportovního a proti předpisového postupu vedoucího
Komety byl závod pokažený a skončil u zeleného stolu. Bohužel. Následoval totiž náš protest. A výsledek. Soutěž družstev za rok
2010 není vyhlášená.
A kdo tedy za nás bojoval? Řazeno dle počtu účastí na startu jednotlivých tratí: 26 – Peťan Tomášek, 22 – Terka Skuhrová, 20 –
Matěj a Jan Kozubkovi, 19 – Tomáš Kozubek, 18 – Pepa Kysilka a Adéla Kolínská, 17 – Ondřej Smetana, Martin Břenda a
Daniela Kozubková, 16 – Radek Táborský, 15 – Josef Kučera, 14 – Petr Hubal, 13 – Jan Srb, 12 – Kateřina Skuhrová, 11 –
Radka Srbová, 10 – Petra Kandusová a Pavel Churý, 9 – Kristýna Skuhrová a Štěpán Cagaň, 8 – Kristýna Beringerová, Adam
Hochmann a Jakub Jungwirth, 7 - Ludvík Grec, Simona Beringerová a Tereza Martínková, 6 – Kateřina Haláková, Eva Pošová,
Michaela Beringerová, Pavla Churá, Ondřej Čihák a Pavel Srb, 5 – Michal Kandus a Dominik Szmolka, 4 – Adéla Zvěřinová, 3 –
Simona Švandelíková, Petr Hackl, Aleš Zenáhlík, Vladimír Kučera a Žaneta Guthová, 2 – Věra Vaníčková, Jitka Šolínová, Michal
Kaucký, Jakub Jeřábek, Jiří Veselý, Jana Horská, Kateřina Churá, Tereza Pastorková a Jan Čelůstka a alespoň jednou nastoupili
Jana Hrubišová, Hanka Veselá, Didier Verchiere, Jaromír Podborský, Patrik Lamacz, Ladislav Zahrádka, Kateřina Dlabačová,
Hanka Švárová, Olga Vaníčková, Vladimír Kučera, Franta Podborský, Eva Kučerová a Roman Horák.
Přesto vše děkuji všem statečným a bojovným klokanům a doufám, že vám-nám to dálkové plavání úplně neotráví a za rok…
--- Jan SRB ---, --- Jan KOZUBEK ---

