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Na Mezinárodních hrách handicapované mládeže
zazvonilo karlovarským plavcům šestnáct medailí

JIŘÍ LINHART

Karlovy Vary – Vyvrcholením sezony sportovců se zdravotním znevýhodněním byly
v závěru školního roku tradiční Mezinárodní hry handicapované mládeže, které
pod záštitou ministerstva
školství pořádal Nadační fond
Emil.
V plavecké části her, kterou organizovalo občanské
sdružení KONTAKT bB, se ve
25metrovém bazénu brněnského sportovního areálu
Kraví hora představila stovka chlapců a děvčat ve věku
do 26 let.
Mezi reprezentanty Chorvatska, Estonska, Maďarska,
Litvy, Lotyšska, Ruska, Srbska, Slovenska a Česka nešlo
přehlédnout výpravu SK
KONTAKT Karlovy Vary.
Lázeňský oddíl do moravské metropole vyslal osm děvčat a sedm chlapců. Dohromady absolvovali 68 startů a i
při absenci karlovarské „jedničky“ a nejlepšího sportovce
her v loňském roce Milana
Mana patřili k nejúspěšnějším oddílům.
Dokladem jejich nasazení je
celkem 36 osobních rekordů a
16 medailí, o které se zasloužila šestice nejlepších závodníků a závodnic.

Vůbec nejúspěšnější členkou karlovarské výpravy byla
15letá
juniorka
Vendula
„Vendy“ Dušková, která absolvovala šest závodů, při kterých pětkrát překonala své
osobní maximum a doplavala
si pro dvě zlaté, dvě stříbrné a
dvě bronzové medaile.
Dalších pět medailí do karlovarské sbírky přidala 13letá
žákyně Nicole „Nika“ Habermannová, která při šesti startech překonala čtyřikrát svůj
osobní rekord a vybojovala
čtyři stříbrné a bronzovou
medaili.
Pro tři bronzové medaile si
na „bednu“ došla nejstarší z
karlovarských děvčat, 26letá
Klára Dvorská, startující v
kategorii „mladý dospělý“. K
pěti osobním rekordům si
mohla připočíst i ocenění za
nejlepší celkové zlepšení,
když součet zlepšení v jednotlivých disciplínách dělal 29,38
vteřiny.
Poslední dvě „holčičí“ medaile vybojovala 17letá juniorka Petra Flekačová, která si
doplavala pro stříbro a bronz
a také si připsala jeden nový
osobní rekord. „Nebylo to tak
slavné jako v minulosti, ale
Peťa má za sebou první rok na
střední škole, ne vždycky se jí
podařilo ideálně skloubit studijní požadavky, tréninky a

Medailisté ze závodu na 100 metrů prsa juniorů: vlevo stříbrný Vítek
Šašek, vpravo bronzový Kuba Voráček a uprostřed vítězný Chorvat
Karlo Rajkovič. Foto na straně: Archiv SK KONTAKT bB

Vendy Dušková (na vozíku) se zlatou a Petra Flekačová se stříbrnou
medailí ze závodu juniorek na 50 metrů znak.

Klára Dvorská, bronzová na kraulařské stovce v kategorii „mladý
dospělý“ (vlevo vítězka závodu Jana Berušková).

osobní zájmy a to se na její výkonnosti nějak projevit muselo. Příští školní rok už určitě bude jiný, Peťa si najde cestu do bazénu častěji a medaile
se zase posypou,“ věří trenérka SK KONTAKT Karlovy
Vary Štěpánka Řehořková.
Maximum toho, co mohly,
odvedly i další karlovarské
plavkyně – žákyně Veronika
Vodenková, která v Brně absolvovala své první „ostré“
starty, juniorka Eliška Slavíková, která se na startovní
bloky vrátila po dlouhé zdravotní pauze, Simona Buchnerová, která na tréninky do
Varů dojíždí až ze 40 km vzdáleného Chebu, a Martina
Keslová, která si v Brně kromě startů na padesátkách
premiérově „střihla“ prsařskou stovku.
Mezi kluky si z Karlovaráků nejlépe vedli 18letý Vítek
Šašek, který ze šesti startů vytěžil pět osobních rekordů,
dvě stříbrné a bronzovou medaili, a o tři roky mladší Kuba
Voráček, který si vytvořil čtyři osobáky a vybojoval jednu
medaili. V jednom případě se
dokonce sešli na bedně oba, na
prsařské stovce Vítek vybojoval stříbro a Kuba bronz.
Pěkné osobní rekordy, i

když na medaile nestačily, zaplavali i žáci Vítek Poplštein a
Matěj Hodoval a junioři
Lukáš Karafiát a David Šebek,
který podobně jako Simona
Buchnerová dojíždí na tréninky 40 km, ale z Klášterce.
Osobní rekord si připsal i
17letý Dominik Zahradník,
startující dosud v neklasifikované kategorii „open“, který se na kraulařské padesátce
zlepšil o více než vteřinu.
„Byla to taková pěkná tečka
za dalším úspěšným sportovním rokem. Všichni plavali s
obrovským nasazením a výborné výkony přinesly velký
počet osobních rekordů, které
udělaly radost nejen závodníkům, ale i trenérům a dobrovolným asistentům,“ pochvalovala si po návratu z Brna
Štěpánka Řehořková. „Každopádně jim všem patří poděkování za odvedenou práci a
poděkování samozřejmě patří
i všem našim podporovatelům
ze soukromého sektoru, které
bohužel tady nemůžeme jmenovat, a rovněž tak městu
Karlovy Vary a Karlovarskému kraji, kde náš Sportovní
klub KONTAKT Karlovy Vary nachází vždy velkou podporu.“

Žákyně Nika Habermannová, stříbrná na 50 metrů volným způsobem
(vpravo vítězka závodu Zsofia Konkoly z Maďarska).

