SOUHRN AKTUALIT O ČP DP 2009
Zimní Mistrovství ČR v dálkovém plavání - hodnocení

25. 1. 2009

Jak hodnotit? Tak půl na půl. Odvaha některých, Adély Kolínské, která by se musela zlepšit o 5 minut
měsíc před svou lyžařskou premiérou :), a všech "hraničních" mužů, kteří letos měli zkrácený limit na
1:10 byl Vláďi, Doktora z hor (nyní z Olmíku) a Bena po týdenní léčbě únavy), lze hodnotit velmi
pozitivně z pohledu jejich chuti se o limit poprat. Maturant Adam nezvládl boj o limit bez svého slepce
Smetáka, který nepochopitelně plaval o 3 rozplavby dříve. Do cíle se ale úspěšně dostala v osobáku
Terka Skuhrová, maturantka Káča Haláková (den před bojem o 500 bodů na 200M a jak je vidět v další
aktualitě, tento trénink na 5km ji nijak neomezil), Ondra Smetana (i bez svého slepeckého psa), tradiční
Břenďák a naše obvyklé překvapení Pepa Kučera, který se z Bohemáků umístil nejvýše.
S ohledem na rozjetou přípravu směřující na "bazénové" Mistráky lze závod hodnotit jako povedený trénink. :)
Zimní Mistrovství ČR žactva v DP - hodnocení

1. 3. 2009

V sobotu se konalo na Chomutovské 50 žákovské MČR v dálkovém plavání.
Nejdříve se představil nejmladší zástupce Bohemky Tomáš Kozubek v závodě na 3 km. Při svém
premiérovém startu na bazénové dálce si vyplaval 5. místo a svým výkonem rozhodně nezklamal.
Ve spojené rozplavbě chlapců a dívek na 5 km se na stejné dráze potkali Kristýna Beringerová a Matěj
Kozubek. Od prvních metrů se vzájemně doplňovali a střídali v udávání tempa i když bylo vidět, že v této
taktické variantě jsou ještě nezkušení a místy to spíše vypadalo na bitvu než spolupráci. Kristýna v
závěru dokázala zrychlit a na posledních 300 metrech si vytvořila asi 20 vteřinový náskok na Matěje,
který absolvoval závod teprve týden po sundání sádry na ruce. Oba si doplavali ve své kategorii pro bronzovou medaili.
Kristýna se navíc stala nejrychlejší Bohemačkou na 5 km v letošních bazénových MR na 5km.
Zimní Mistrovství ČR masters v DP - hodnocení

7. 3. 2009

info od Honzy Kozubka:
Historicky PRVNÍ ZIMNÍ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR MASTERS v dálkovém plavání se v sobotu
konalo ve Vysokém Mýtě. Bohemka vyslala do boje 8 „veteránů“, kteří se všichni úspěšně poprali s tratí,
získali 5 medailí a připsali další důležité body do celkového pořadí družstev. Opět se rozhořel boj o
pohár již naplno a pod heslem KLOKAN DOJÍ KREV se umístili na 3 km v jednotlivých kategoriích mezi
ženami: Dana Kozubková – 2. místo, Katka Skuhrová a Petra Kandusová - 3. místo. Muži na 3 km: Pavel
Srb – 2. místo (výborné 3. místo v absolutním pořadí), Petr Hubík Hubal a Michal Kandus – 5.místo a
Honza Kozubek – 6. místo. Juraj Bráník získal na trati 1 km – 2. místo. Závody probíhaly za velmi příjemné atmosféry a již nyní se
můžeme těšit na další pokračování dálkoplaveckého poháru, které bude za 2,5 měsíce v Bratislavě.
Fotografie jsou na svém místě.
Pohára Ľadových Medveďov ČP DP - hodnocení

23. 5. 2009

Stručné a rychlé hodnocení.
Fantastické, lepší než jsme čekali. Tak hodnotíme dnešní zahájení Českého poháru v dálkovém plavání
na otevřené vodě.
11 plavců Bohemians na 10km je skvělý na úvod. A to se na startu desítky představilo premiérově pět
našich plavců. Inu, když někdo nemá čas dostatečně trénovat v bazénu, musí si kilometry odplavat třeba
v Bratislavě :)
Celkem jsme v hlavním městě Slovenska měli dvacet našich zástupců.
Na výsledky čekáme.
A kdo byl ten statečný na Zlatých pískách, kdo se představil na desítce? Ace, Pepa a Vláďa Kučerovi, Pepa Kysilka, Peťan
Tomášek, Adéla Kolínská, Terka a Katka Skuhrové, Fanda Vitvar a Leonka Gregořicová a TÁBORÁK. Co dělá mezi Klokany
Táborák? CO by. Před pěti lety se přestěhoval do Prahy a tři roky nám trvalo diplomaticky dotáhnout jeho přestup mezi Pražáky.
:)
Díky všem za parádní výsledek.
Ale pozor, již za týden na Mělicích!
O pohár Lídy Jelínkové DP - hodnocení

30. 5. 2009

Fantastické. Jen to počasí se nevyznamenalo. 26 startujících, z toho 8 na 15km, 2 vzdali, ale jeden
vyhrál cestu na záchranném člunu do cíle závodu :) Kdo to asi byl. Na nějaké fotce to bude vidět :))
Mezi ženami na 15km doplavala vítězně Adéla Kolínská! Úžasný výkon ve vodě 17,7 stupně Celsia.
Mezi muži dorazili do cíle třetí Martin Břenda a dále Josef Kysilka, Ondřej Smetana, Radek Táborský,
Martin Bauer, dorostencům se zkracovalo a na poloviční trati s přehledem vyhrál Pepa Kučera a třetí
byla Terka Skuhrová.
V dalších závodech dorazili do cíle: Leona Gregořicová (2,5km), Kristýna Horská (0,5), Michal Kandus (5), Jana Kandusová (2,5),
Petra Kandusová (3), Jan Kozubek (5), Matěj Kozubek (2,5), Dana Kozubková (5), Tereza Martínková (2,5), Tereza Pastorková
(3), Katka Skuhrová (5), Kristýna Skuhrová (1,5), Peťa Tomášek (5), Hanka Veselá (3), Franta Vitvar (5) a Adéla Zvěřinová (0,5).
Všichni plavci bojovali ze všech sil a společně podojili pro klokana co to šlo. Absolutórium zaslouží i naše nejmladší veteránka
Terka a její našeptávačka Hanka. Holky, tak kam s námi příště?
Fotky dodané pány Břendou a Kandusem jsou na svém místě. Ještě moje a Terky P. Ale ty opravdu teprve připravuji. :)
Výsledky jsou na obvyklém místě v pdf verzi.

Brněnský maraton DP - hodnocení

6. 6. 2009

Zdar z jihomoravské metropole, z Brna. :)
Přežili jsme, nezmrzli jsme a vydolovali jsme co v rámci možností šlo.
Oficiálně měla voda 15,8 stupně Celsia. Ptáte se, co naměřila našeho již pověstná dm kačenka?
necelých 16. Takže teplota v místě startu relativně odpovídala. Bohužel takto nízká znemožnila žákům
se vůbec postavit na start. :(
A jak to bylo s vodou na trati? Raději se nevyjadřovat. Prostě jsme nezmrzli. Jen ten pohled, když jsme
přijížděli od Veveři, byl jaksi smutný. Vody tak 10metrů na šířku. Ale v místě startu, tam to bylo dobré. V
rámci současných možností.
Na 15km první místo mezi dorostenci v podání Pepy Kučery (trať měli zkrácenou na 2,5km), mezi muži, kteří ve skutečnosti
plavali 10km byl Ace Blair druhý a Pepa Kysilka čtvrtý.
Na pětce vyplaval druhé místo Pavel, který si na závod jen odskočil z práce v druhé metropoli a čtvrtý se dostal do cíle Peťan
Tomášek.
Já jsem nastoupil na trojku a v konkurenci dané podmínkami, jsem vyplaval druhé místo! :)
Fotky a výsledky jsou na obvyklém místě.
Díky všem za reprezentaci.
Plumlovská přehrada DP - hodnocení

16. 6. 2009

Poslední závod ČP DP na Plumlově nám nabídl na výběr spousty závodních tratí. 15, 10, 5, 3 nebo 1km.
Každý si mohl vybrat dle své chuti. :)
Voda 17,2 (možná prý 17,7) st. C donutila pořadatele k letos již tradičnímu zkracování tratí. Nakonec si
od nás na patnáctku nikdo netroufl, ale na desítce jsme měli velmi slušné zastoupení.
Výsledky jsou na obvyklém místě.
Díky za body, protože i letos Klokan dojí krev!
Fotky jsou na svém místě. :)
O pohár primátora města Přerova DP - hodnocení

21. 6. 2009

Dalším kolem dálkového poháru byl závod O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA PŘEROVA, který se konal v
zatopeném lomu Výkleky. Na tyto závody jsme vyrazili v nízkém počtu 9 plavců. To však neznamená, že
bychom se v letos teplé vodě 18,5 stupně ztratili.
V hlavním závodě na 5km zvítězil Pepa Kučera a získal do držení putovní pohár za nejlepší výkon. V
ženách byla na 5km Tereza Skuhrová třetí a jako jediná z Bohemky se postavila ještě na trať 3km a zde
dokonce zvítězila před Janou Kandusovou, která doplavala druhá. V závodě na 3km mladších žáků byl
na druhém místě Tomáš Kozubek, který byl vzhledem k probíhajícímu MR jediným našim žákem na
startu.
Záměr výpravy se podařil splnit. Nikdo nevzdal, všichni doplavali do cíle a bodovali. Snad se i v menším počtu plavců podařilo
udržet náskok před pronásledovateli v boji za obhajobou Českého poháru v DP družstev.
Za týden pokračuje ČP DP další závodem, tentokrát u nás v Podolí.
Fotografie i výsledky jsou na svém místě.
O pohár Vltavy DP – hodnocení

29. 6. 2009

Úžasné. Organizační úspěch. Sportovní hodnocení? Fantastické nasazení, až nezvyklé, a obrovská chuť
se vypořádat s příšernými podmínkami, které vládly Vltavě!
Protože organizátoři něchtěli promarnit vloženou energii z příprav tohoto závodu a spousty neBohemáků
se zajímalo se zaujetím o tento závod, rozhodli jsme se, že i po vyřazení závodu z letošního Českého
poháru pro nesoutěžní (ne)teplotu vody, závod uspořádáme. S delegátem závodu Tomášem Neterdou
jsme opakovaně od pátku naměřili necelých 13 stupňů Celsia, daných vypouštěním Vltavské kaskády.
I přes nepřející komentáře na webu dálkového plavání, mluvící o hazardu a komentování údajných příšerných podmínek na
Vltavě, jsme se v neděli sešli v loděnici TJ Bohemians Praha a vše nachystali podle plánu na závod. Ze strany Státní plavební
správy nedošlo k zákazu akce, záchranáři ČČK Praha 15 nespatřovali zásadní překážky v organizování a zajištění bezpečnosti a
poříční oddíl Městské policie nás uklidnil, že se akce dá bezpečně uspořádat. Po Vltavě i nadále jezdily parníky a malé přívozy.
Na zkácený veřejný závod 1200m (2x600m) se nakonec postavilo 34 závodníků všech věkových kategorií z deseti oddílů. 2
závodníci vylezli hned co se lehce osvěžili ve 12,5 stupně C teplé vodě a další 4 plavci nedokázali porazit 560 kubíků
protékajících Vltavou.
Do cíle nakonec vítězně doplaval Michal Drozd (USK) před Pepou Kysilkou a Peťou Tomáškem (oba Bohemians Praha). Mezi
ženami Terka Skuhrová (Bohemians Praha) před Zuzanou Szabóovou (Poprad) a Alenou Hegyiovou (UnBr). Vítězové převzali
poháry a absolutní dokonce i finanční odměnu 100.000 (haléřů :) ).
Všem, kteří se dostali do cíle, gratulujeme!
Příští rok snad budou zase klidnější podmínky jako loni.
Děkujeme za pomoc se zajištěním bezpečnosti záchranářům z Prahy 15, Městské policii, za ceny našim partnerům a všem
pomocníkům, kteří pomohli závody organizačně zvládnout na jedničku!
Výsledky jsou v pdf verzi v menu Závody, fotky od pana Břendy jsou také na místě. :)

Kroufkův memoriál – hodnocení

5. 7. 2009

Letos se Seč vydařila co se týká počasí, až na ranní nedělní deštík. :)
Devět Bohemáků na startu nedělní desítky je slušné číslo, ale naši vyzyvatelé v boji o ČP v DP nasadili
KomBr 11 a Krnov dokonce 15!
Vše ale začalo sobotním dopoledne, kdy se premiérově konaly závody štafet. Postavili jsme maximální
počet štafet - tři a byly bychom schopni sestavit nakonec dokonce 5 štafet, ale umístění bylo kapku za
našimi možnostmi a přáním. "A" tým 6. :(
Odpoledne se již plavala tradiční pětka a po několika letoch se pořadatelé vrátili opět k hromadnému
startu. Do loňska se několik let zpět plaval intervalově. Na startu stálo těžko uvěřitelných 178 plavců. Nejlépe od nás plavali
Martin Břenda a Terka Skuhrová. V rámcovém MČR masters se umístil na bedně Ace Blair.
V neděli se konala desítka. Nejlépe se na čtvrtém místě absolutně umístil Pepa Kučera, který přiznal, že v sobotní pětce záměrně
šetřil síly. Dále úspěšně do cíle doplavali: Martin Břenda, Ace Blair, Pepa Kysilka, Terka Skuhrová, Pavel Srb, Peťa Tomášek,
Adam Hochmann a Vláďa Kučera.
Mezi žáky se oba dny úspěšně proplavavali na bednu Tomáš i Matěj Kozubkovi. V sobotu si zazávodila i Adéla Zvěřinová.
Výsledková rekapitulace:
tituly si vyplavali: na 10km starší dorostenci Pepa Kučera, 5 a 10km masters C Ace Blair, 3km masters C Kateřina Skuhrová, 3km
M-C Radek Táborský. Další medaile v mistrovských závodech vybojovali: 2. 5km M-C Ace Blair, 2. 3km M-D Jan Kozubek, 2.
10km M-C Pepa Kysilka, 2. 10km mld Terka Skuhrová, 3. 5km M-C Kateřina Skuhrová, 3. 10km M-A Pavel Srb, 3. 3km M-D
Michal Kandus, 3. 3km M-B Radmila Srbová.
Výsledky jsou na obvyklém místě.
Fotky jsou na svém místě.
Jinak podle předběžných propočtů bychom měli zůstat o pár drobných bodíků včele průběžného bodování ČP družstev. Letos
bude extra platit klokan dojit krev. :(((
Heřmanické šífry DP - hodnocení

21. 7. 2009

Český pohár v dálkovém plavání se přesunul na Severní Moravu a Slezsko. :)
První zastavení bylo v sobotu na nejkrasnějším místě z celého seriálu ČP DP a to na lomu Ivánka z
Krnova. Heřmanické šífry u Svobodných Heřmanic, to je závod s každoročně neopakovatelnou
atmosférou a tak to bylo i letos.
Všichni aktivní účastníci obdrželi tradiční účastnické tričko, letos žluté.
Na Šífry jsme se dostavili ve velmi slušném počtu, přesto se nám (podle očekávání) nepodařilo udržet
průběžné vedení poháru a o 21 bodů jsme za Kometou.
Přesto Klokan dále dojí krev!
Výsledky i fotky (díky panu Horskému) jsou na svém místě.
Pohár města Havířova DP - hodnocení

21. 7. 2009

Hned v neděli pokračoval pohár premiérově na Těrlické přehradě u Havířova. A počasí? Tragické, které
začalo v sobotu ihned po doplavání našeho Honzy Kozubka. Neskutečná bouřka, která zastihla
závodníky v průběhu jejich desetikilometrového závodu, se přihlásila o své slovo a donutila delegáta a
vrchního rozhodčího závod předčasně ukončit a po několika letech se pořadí určilo podle mezičasových
umístění.
Zásadní závěr z neděli je: jsme opět průběžně první!
Díky všem za účast a za týden pokračujeme na Hlučíně. :)
Fotky od pana Horského jsou na svém místě, stejně jako výsledky.
O putovní pohár města Hlučína + LMČRŽ DP - hodnocení

27. 7. 2009

Hlučínské závody jsou tradičně mimo rámcový závod ČP DP i Mistrovstvím ČR žactva v DP.
I letos jsme měli zastoupení na pomyslných stupních vítězů a to díky druhému místu mezi žáky 1996
Matěje Kozubka. Mistrovský závod starších žáků měl být původně již v sobotu, ale počasí po x letech
opět (stejně jako minulou neděli) ukázalo, že ono má hlavní slovo. Prudký déšť se dá překonat, zvlášť,
když voda má přes 23 stupňů Celsia, ale bouřka - hromy a blesky, které opět začali bouchat nepříjemně
blízko, donutili pořadatele závod na 5km po 2,5km ukončit a žákovské závody v sobotu ani
neodstartovat.
Hlavní závod O pohár starosty Hlučína je součet časů na 5km + 10km. Letos se na druhé místo proplaval Martin Břenda a
navázal tak na předchozí medailisty z Bohemky.
Na nedělní desítku nakonec nastoupil největší počet plavců právě od nás a 11 odstartovavších zároveň i doplavalo! Díky Martine
Břendo, Pavle Srbe, Terko Skuhrová, Peťo Tomášku, Peťo Theuere, Adame Hochmanne, Terko Martínková, Katko Skuhrová,
díky sobě (trenér Jan Srb), Dano Kozubková a Radko Srbová! Pěkně jste nám pomohli nadojit, ale ještě to bude dlouhý boj!
Zvláštní uznání je pro premiérové plavce.
Na start mezi Klokany se po měsíční pauze vrátila Adéla Kolínská! Jsi neskutečně silná.
Dále se na Hlučíně představili: Honza Kozubek, Michal Kandus, Petra Kandusová, Pavel Churý, Pavla Churá, Majka Rajtrová,
Kristýna Horská a Matěj Kozubek.
Prostě ještě jednou, díky všem! A za týden na Lipně v Dolní Vltavici :)
Fotky jsou na svém místě a výsledky v pdf též.

Lipenská přehrada DP - hodnocení

3. 8. 2009

První letošní zastávka na Lipně opět nepřekvapila. Sobota vydařené počasí, neděle se tradičně zvedly vlny.
Naštěstí se ale voda držela lehce pod dvaceti stupni Celsia (v sobotu byla o stupeň teplejší).
Osmnáct Klokanů nastoupilo v sobotu na trojku nebo (někteří plavci a) pětku v kategorii dorost a starší a dva
žáci na kiláček. Tratí spousty, kategorií nepřeberně, takže skoro každý si odnesl z Lipna nějakou tu cenu. :)
V neděli se uskutečnil hlavní závod na 10km, kde se nám podařilo nastoupit v osmi lidech. Nejlépe si stále a
mezi ženami zvítězila - Terka Skuhrová! Mezi ženami se do desítky proplavaly ještě Katka Skuhrová a Dana
Kozubková. Mezi muži byl od nás nejlepší Pavel Srb. Dále velmi dobře potrénoval na další víkendy Peťa
Tomášek, Peťa Hubik a já. :) Tedy já spíše jen doplaval. Přeci jen se v sobotu moc pořadatelům nedařilo vytýčit
traťě a místo 3+5km jsme všichni kdo plavali dvojkombinaci měli lehce nad devět. Honza Kozubek svůj boj s
vlnama po prvním kole předčasně ukončil.
A kdo nás v sobotu úspěšně reprezentoval?
Čtyři od Kozubků, čtyři od Kandusů (když počítáme i stínového zeťáka), tři od Srbů, dva od Churých a Skuhrových (další dva
krmili a fotili) :), Ace, Hubik a Peťan.
Podle předběžných propočtů od Peťana to vypadá, že jsme na Kometu oba dny lehounce zvýšili náš minináskok. Letos je to
hodně těsné. Víkendové bodování ale vyhrál Krnov! Dotahuje se na druhé místo v ČP DP.
Výsledky pořadatelé (konečně ve čtvrtek zpracovali) a je zveřejněné na svém místě.
Fotky jsou na svém místě.
Za týden snad podojíme více v Jablonci a ve Veselém!
Mosconi cup přes Jabloneckou přehradu DP - hodnocení

8. 8. 2009

Další zastávka DP proběhla na Jablonecké přehradě. Co se týká nasazení našich jednotlivých
závodníků, začíná to již přesahovat naše možnosti :) Tři plavci (Pepa Kysilka, Peťan Tomášek a Terka
Skuhrová) dokonce úspěšně dali 5+10km! I díky ním jsme předběžně zvýšili náskok v soutěži družstev o
dalších více jak 200 bodů.
Pokračujeme zítra ve Veselím nad Lužnicí.
Výsledky jsou na svém místě, fotografie také.
Zprávu ještě doplním :)
A kdo tedy něco čekal. Marně. Zprávu již více nerozšířím :)))
Veselská hodinovka DP - hodnocení

9. 8. 2009

Je to dřina. Ale zatím to stojí za to. Dnešní závod byl první oficiální ročník závodu v rámci ČP DP na
pískovně Vlkov u Veselí nad Lužnicí. Po včerejší desítce si většina závodníků mohla odpočinout na 5km
a kdo včera plaval "jen" pětku, tak si jí dnes mohl vylepšit.
Čtrnáct klokanů na startu byl zdaleka největší počet závodníků z jednoho oddílu. :)
Výsledky jsou na svém místě, snad si o dalších cca 300 bodů upevníme čelo průběžného pořadí ČP DP.
Pokračujeme za týden v Chomutově.
Fotky již jsou. :)
Okolo Kamencového jezera DP - hodnocení

16. 8. 2009

Dvacet dva klokanů na startu závodu DP na Kamencově jezeře. Dvacet jedna úspěšně doplavalo do cíle. 8
desítkářů, 11 pětkařů a 2 žáci - Tereza Chejnová a Dan Borský, oba měli DP premiéru!
Díky všem za předvedené výkony v obzvlášť náročných podmínkách kamencové vody.
Výsledky jsou již v menu Závody, fotky ve Fotogalerii.
Za týden na Lipně!

Mezinárodní Mistrovství ČR dorostu a dospělých v DP - hodnocení

23. 8. 2009

Fantastický výkon čtyř našich borců, kteří v cestě za snem - za naším třetím titulem v ČP DP v řadě - se
postavili přesile Komety a Krnova a doplavali úspěšně do cíle.
Díky Pepo Kučero, Martine Břendo, Peťo Tomášku a Terko Skuhrová!!!
V průběžném pořadí poháru jsme sice nakonec ztratili přes 600 bodů, ale stále jsme o 844 bodů v čele!
A teď pěkně na začátek popisu víkendu. :) Na Lipno se předvoj našeho oddílu (organizační štáb tohoto
Mistrovství) sjel již ve čtvrtek večer. Celý pátek nám nádherně přálo počasí. Sluníčko pálilo, voda bublala
z tepla. GPS měřidla se potila :) , chystali jsme bóje, lodě, pódium, prostě všechno zázemí pro hladký a
bezproblémový průběh závodů MČR. S výjimkou Báži a Kindloše (bez kterých bychom nebyli tak dobří), se do akce zapojili
Bohemáci: 6 Srbů, Peťa Tomášek, Peťa Hubik se slečnou doktorkou a rozhodčí Luboš Imryšek (Slávista), Petr Dvořák a Tonda
Šípek, pomocník z Loděnice Lipno a později i záchranáři z VZS ČČK ČK, loď Policie ČR a Správy přehrady.
Sobota, první den závodů, ráno již tak dokonalá nebyla. Počasí. Ale jak znělo ze všech stran. Bez hnusného počasí, by Lipno
nebylo Lipnem. Přesto dorazili všichni naši závodníci. Některým i doprovodníci. Přijelo kompletní zdravé jádro našeho týmu.
Nikdo si nechce nechat a ani nemůže uniknout boj o celkový pohár družstev.
V sobotu se závodilo Mistrovství ČR na 5km a mezi staršími dorostenci se Mistrem stal Pepa Kučera, mezi mladšíma
dorostenkama byla Terka Skuhrová bronzová. Další plavci jsou v oficiálních výsledcích. Nicméně s ohledem na hnus přírody
zaslouží všichni obrovské absolutorium. Nepřízeň počasí nakonec rozhodla, že letos již třetí závod musel být předčasně ukončen
a pár mužů muselo být klasifikováno podle mezičasu.

V neděli se konal závod na 3km a výsledky najdete na obvyklém místě ve formátu pdf.
O dvacítkářích je napsáno již zcela nahoře. Jen zpravodajská povinnost velí, že v Mistrovství ČR na 20km se Mistrem ČR
starších dorostenců stal Pepa Kučera a mezi mladšími dorostenkami je stříbrná Tereza Skuhrová!
Díky, díky všem. Byli jste skvělí.
Fotky jsou díky Pavlovi Churému na svém místě a nyní jsou doplněné i další z mého foťáku.
Za týden pokračujeme ... (již jen 2 víkendy)
Pastvinský maratón - superfinále žactva DP - hodnocení

29. 8. 2009

Super výkon všech přítomných. 33 Klokanů, z toho 12 na desítku nám zřejmě již zajistilo definitivní
náskok, když uvážíme, že za týden v Mělicích chystáme překonat loňský rekord v počtu startujících z
jednoho oddílu na jednom závodě :)
Výsledky jsou na svém místě, fotky nejen od Kozubků již také. Nyní i první společná fotka, co jsme letos
udělali. Urputnost a nasazení, chuť a pohodu, odvahu a radost, prostě to co až na malé výpadky
způsobené nepřáním a závistí jiných dělá náš tým tím co je!
Díky všem za nasazení a předvedené výkony.
Samotné výsledky si prohlédněte tak jako již tradičně v pdf verzi výsledků. Každý účastním závodů na Pastvinách dostal diplom,
skoro každý i pohár. V průběhu vyhlašování Pastvinského maratónu se již tradičně vyhlašuje žákovská kategorie a zde jsme díky
Matějovi (1996) a Tomášovi (1998) Kozubkům vyhráli v jejich ročnících. Gratulujeme k úspěchu!
Podzimní rožeň - hodnocení

6. 9. 2009

A je to za námi. Úžasná atmosféra mezi všemi našimi plavci. Voda teplá těžko uvěřitelných 21 stupňů
Celsia. Díky všem, kdo se zapojil. Byli jste perfektní! Letošní nový rekord v počtu závodníků z jednoho
oddílu na jednom závodu - 63, zřejmě zůstane na mnoho let nepřekonán :)
Nově se mezi dálkoplavce zapojila naše "bazénová kvalita" - celá výběrová skupina gymnazistů. Mezi
plavce DP se úplně poprvé v životě (a prý ne naposledy, tedy jako kdo) se zapojili Michal Ledl, Viktor
Vaněček, Ába Řehořková, Klára Pavelková, Péťa Bauerová, Tereza Hromádková! Gratulujeme k
odhodlání a zapojení se. Prvně se v letoším ročníku DP mezi nás postavili loňští spoluvítězové: Ivan
Derer, Luděk Grec, Veronika Kandusová, Vláďa Kučera st., Roman Horák, otec a syn Podborští, Vláďa Srb, Hanka Švárová a
Aleš Zenáhlík. Zároveň jsme mezi sebe přijali další nováčky: Michaelu Beringerovou, Simonu Beringerovou, Evu Pošovou.
A kdo si letos zaplaval již po několikáté? :) (abecně seřazené): Kristýna Beringerová, Dan Borský, Martin Břenda, Leona
Gregořicová, Žaneta Guthová, Petr Hackl, Kačka Haláková, Adam Hochmann, Kikina Horská, Petr Hubal, Pavla Churá, Pavel
Churý, Jakub Jungwirth, Michal Kandus, Jana Kandusová, Petra Kandusová, Adéla Kolínská, Jan Kozubek, Matěj Kozubek,
Tomáš Kozubek, Dana Kozubková, Julie Krejčová, Pepa Kučera, Eva Kučerová, Pepa Kysilka, Tereza Martínková, Tereza
Pastorková, Majka Rajtrová, Katka Skuhrová, Kristýna Skuhrová, Terka Skuhrová, Ondra Smetana, Honza Srb, Pavel Srb, Radka
Srbová, Dominik Szmolka, Jitka Šolínková, Radek Táborský, Petr Tomášek, Hanka Veselá, Jiří Maršál Veselý, Franta Vitvar a
Adéla Zvěřinová.
Závody proběhly v klidu a každý si díky obrovskému náskoku mohl vybrat disciplínu, kterou si chtěl s chutí zaplavat. :)
Jen výsledky závodů se nevyhlašovaly. Každý plavec dostal klobásku a vyzvedl si pamětní diplom.
Podzimní rožeň poté pokračoval již potřetí za sebou nácvikem našich oslav celkového vítězství Českého poháru v dálkovém
plavání. O rožnění kejtiček se postaral perfektní tým. Oslavy snad splnila všem jeho očekávání...
Výsledky najdete již na svém místě.
Fotky jsou na svém místě a čekáme na dodání fotek i od dalších fotografů.
Zprávu možná ještě rozšířím... :)
Cena Krnovska - superfinále DP - hodnocení

8. 11. 2009

Úžasné. Celoroční sen se splnil a získali jsme po třetí titul družstev!
V posledním letošním závodu ČP DP jsme si s jedinou výjimkou zaplavali všichni osobní rekordy na
5km. Martin Břenda plaval dokonce 57:30, Pepa Kučera 59:33! A k tomu máme dokonce novou českou
rekordmanku M-C ženy Kateřinu Skuhrovou. :)
Závody se tradičně povedly včetně páteční oslavy a sobotního přebírání cen.
Výsledky a především fotky jsou na svém místě.
Jinak je již k prostudování velmi zajímavá statistika od Peťana Tomáška [ODKAZ]
Rekapitulace sezóny DP aneb jak Klokani z té správné Bohemky vyhráli potřetí v řadě ČP DP :)

15. 11. 2009

A je za námi zatím nejnáročnější sezóna mezi dálkoplavci. Absolutní vyčerpání je nakonec oceněno
VÍTĚZSTVÍM!
Když jsem loni touto dobou hodnotil loňskou sezónu a vzpomínal na výzvu od Ivana Smolky (našeho přítele z
Krnova), je na místě připomenout jeho loňská slova: jo obhájit… ale vyhrát potřetí v řadě, to je něco. A tak
jsme si řekli, proč to ještě jednou nezkusit a nepokusit se vyrovnat hegemonii plavců z Krnova v tomto tisíciletí
a dokázat si, co zvládnout nějací Pražáci.
A tak jsme se letos na začátku historicky nejdelší DP sezóny sešli v Pardubicích, kde se konalo první kolo ČP
DP, které bylo zároveň zároveň kolem LEN cupu. Dále pak pokračovali na žákovském MČR DP naši nejmladší
v Chomutově a pak se naopak ti dříve narození sjeli ve Vysokém Mýtě. Opravdová sezóna dálkového plavání
ale začala v půlce května v Bratislavě. Hned od začátku jsme do toho šli naplno, takže na startu nové bratislavské tratě na 10km
bylo hned 11 klokanů. Bláznovství pokračovalo další víkend na Mělicích, kde na nejdelší trať – patnáctku, odstartovalo 8 plavců.
Ale jak se můžete dočíst v jednotlivých hodnoceních [ODKAZ] (je zbytečné se tedy zde opakovat), letos nám ze začátku moc
nepřálo počasí a teplota vody. Proto se hodně zkracovalo a z toho dost profitovali dorostenci a dorostenky. Ale nakonec 17,7

stupně C v Mělicích nebylo zas tak hrozných. Hned další týden na brněnském Práglu jsme viděli, co si dokáže příroda nachystat.
Voda (oficiálně) 15,8 st. C byla dost chladná. Žáci se proto na start ani nemohli postavit a dorostenci si dali jako 15km pouze na
trati 2,5km. Kdo byl na místě, může všem vyprávět, co asi zažívají zimní plavci (otužilci) z kraje jejich sezóny. Další závod v
Jedovnici byl pro nevyhovující kvalitu vody zrušen. Pokračovali jsme tedy až na Plumlově a tam nám voda opět ukázalo něco
málo přes 17 st. C, ale i přesto se nás tam sjelo dost na udržení si průběžného prvního místa. Někteří jsme si sice odskočili z
MČR dorostu v bazénu z Ostravy, některým jsme start zakázali právě z důvodu MČR, ale jinak to bylo dobrý. Pokračování poháru
bylo opět na Moravě o týden později a to na údajně nejčistším lomu ve Výklekách. A pak? Pak měla být Praha. Bohužel dorazili
povodně, upouštění vltavských kaskád a tím znemožnění pořádat námi připravený závod, jako oficiální součást ČP DP. Přesto
jsme závody udělali pro ty nejodvážnější. Zde opět stojí za to, zpětně si přečíst o této akcičce. Další víkend jsme zase vyrazili
kočovat a setkali se s dalšími dálkaři na MČR masters na Seči. Zde jsme získali několik titulů v masters kategoriích: Ace Blair,
Radek Táborský a Katka Skuhrová, mezi dorostenci se Mistrem stal Pepa Kučera. Premiérově se zde konalo MČR štafet DP a
bohužel je potřeba upřímně přiznat, propadli jsme. Naštěstí jsme ale neztratili tolik a za týden jsme vyrazili na další závody,
tentokrát na parádní Šífry. Ač jsme všichni přítomní dělali co šlo, průběžné vedení jsme prvně a naposledy přenechali Kometě.
Další den byl nový závod na Těrlicku a prvně v sezóně a po několika letech, se zde musel pro absolutní nepřízeň počasí závod
předčasně ukončit. Stejně jako o týden později na Hlučíně. Mistrák zde měli žáci a Matěj Kozubek si vyplaval stříbrnou medaili. A
ptáte se co voda? Už zase krásných 23 st. C. První srpnový víkend pokračoval ČP DP na Lipně v Dolní Vltavici. Zde se
především vyznamenali rozhodčí. Více netřeba komentovat, čtěte podrobnou reportáž v historii aktualit. Je třeba ale vzpomenout,
že hlavní závod na 10km zde vyhrála Terka Skuhrová. O týden později pohár pokračoval premiérovým závodem v Jablonci, kde
se zkoušel experiment s vylézáním po každém kole. Nutno přiznat, že to nemělo moc kladných odezev. Hned v neděli jsme se
přesunuli do jižních Čech, do Veselí, kde jsme závodili na pěkné pískovně. Další týden se závodilo na Kamencovém jezeře a zde
jsem slyšel prvně, kdybych Tě neměl tak rád, tak už dávno odpočívám a jsem v Praze, v Podolí, v lékárně, … My co jsme
startovali v Chomutově prvně, jsme nevěděli do čeho lezeme. Ale bylo to nakonec fajn. I ta orientace úžasná. Po celou trať vede
na dně šňůra, podle které se dá plavat a plavci se nemusí ani rozhlížet. A co bylo dále? MČR na Lipně a závod pod organizační
taktovkou našeho oddílu. Sice jsme tím někteří vyřazeni ze závodu, ale organizační sukces a ohlasy účastníků nás nakonec
přemluvil k organizaci tohoto závodu i v roce 2010. A pak už přišli na řadu Pastviny a my – správná Bohemka, prvně v sezóně
zapsala do celkových výsledků více plavců než Kometa. Do tohoto závodu měli Brňáci na svém kontě 58 závodníků. Na přehradu
do východních Čech dorazilo 33 klokanů a rovnou 12 z nich na nejdelší trať, na desítku. A zde se to definitivně zlomilo! Ale to byly
před námi ještě Mělice II. a námi dlouho připravovaná akce – nácvik oslav vítězství ČP DP. Ačkoliv jsme to měli již téměř jisté,
nasadili jsme 63! lidí na start tohoto závodu a tím zřejmě vytvořili na dlouhou dobu nepřekonatelný rekord v počtu registrovaných
účastníků z jednoho oddílu na jednom závodu. Pak již následovali vepřové hody pod naší taktovkou až do nedělního rána. Na
konec jsme v listopadu zajeli do krnovské pětadvacítky a 12 odvážlivců si zaplavalo superfinále na 5km. Zde se již tradičně deset
let vyhlašují celkové výsledky ČP DP a MY jsme zde převzali OPĚT pohár za celkové VÍTĚZSTVÍ ČP DP 2009!
Celkové statistiky sezóny si můžete letos prostudovat v Peťově elaborátu [ODKAZ]
Celkem se konalo v letošním ročníku ČP DP rekordních 26 závodů, 2 závodů (MČR příšlušné kategorie) se člověk nemohl
zúčastnit, 2 se nekonaly a tak Peťa Tomášek, s jedinou absencí ve Veselím, se stal hujerem sezóny. Plavci Bohemky uplavali
2.441,5km (v roce 2007 1.708, 2008 2.307), na startu stálo 77 plavců (2007 57, 2008 71).
Kdo si chce zavzpomínat na jednotlivé závody sezóny a statistiky loňské a letošní sezóny, koukněte se do menu Ke stažení
[ODKAZ]
Díky všem zúčastněným, díky všem za Bohemku, byli jste dobří a obrovsky obětaví!
Bohemko, plaveme pro Tebe!!!
A co za rok…???
--- Jan SRB ---

