
SOUHRN AKTUALIT  O ČP DP 2011 
 
Zimní Mistrovství ČR v DP 12. 2. 2011

Je za námi první letošní Mistrovství ČR a z různých důvodů a nemoci se jej nakonec zúčastnili naši čtyři 
plavci. Nejlépe se předvedl Matěj Kozubek. Dále nás reprezentovali Tomáš Kozubek, Kristýna 
Beringerová a Terka Skuhrová. 
Výsledky jsou na svém místě a na fotky též. :) 

 
Zimní Mistrovství ČR masters v DP - hodnocení 26. 2. 2011

Je z námi i druhé Zimní Mistrovství ČR v dálkovém plavání, tentokrát výhradně určené pro plavce 
kategorie masters. 
Nakonec se nás ve Vysokém Mýtu představilo pět ve vodě. Nejúspěšnější z nás byla Kateřina 
Skuhrová, která zvítězila a získala titul na 3km ženy masters D. Třetí místo a bronz vyplaval mezi muži 
C Jan Srb. Dnes nejrychlejším klokanem byl Peťa Tomášek (4. mezi muži A). Do cíle doplaval i Peťa 
Hubal (6. muži A) a Honza Kozubek (7. muži D). 
Všem gratulujeme k pěkným umístěním. 

Fotky i výsledky již jsou na svém místě. 

 
Memoriál MUDr. Jaroslava Fichtla DP - hodnocení 28. 5. 2011

V Plzni na Boleváku se konal 1. ročník Memoriálu MUDr. Jaroslava Fichtla v dálkovém plavání. Byl to 
zároveň první letošní závod na otevřené vodě. V závodě s dobrou organizací a pěknou atmosférou se 
představilo 13 klokanů. 10 km úspěšně doplavali Martin Břenda, Matěj Kozubek, Pepa Kučera, Pepa 
Kysilka, Peťa Tomášek. 5km zvládli Katka Skuhrová, Petra Kandusová, Petr Hubal a Ludvík Grec a 3 
km Honza Kozubek, Radek Táborský a premiérově nová posila Honza Litochleb. Ještě jednu 
dálkoplaveckou premiéru jsme měli. V příjemně teplé vodě – na květen krásných 22°C se představil 
Petr Kučera na 10 km. Ovšem po 4 km si vyzkoušel také jízdu na záchranářském člunu. A Důvod: 

ZMRZNUL J. Díky všem za první OPEN body a již za týden pokračujeme. 
Výsledky jsou zatím v takovém polotovaru. Fotky tam, kde mají být :-) 

 
Tovačovský maratón DP - hodnocení 4. 6. 2011

Další závod ČP DP proběhl na zcela novém místě. K Annínskému rybníku u Tovačova vyrazilo devět 
klokanů. A nakonec jsme i celkem dobře nadojili. 
Bravo Pepíčku, Matesi, Josefe a Terko! Patnáctka (vlastně spíš šestnáctka) ve vašem podání byla ze 
začátku sezóny velmi povedená.  
A desítkáři? Ti taky nadojili. Na olympijské trati obsadil úžasné druhé místo Hubik a já taky doplaval. 
Sice nejhůř ve své plavecké kariéře... ale do cíle jsem doplul, i po vynikajícím občerstvovaní od Dany a 
Honzy. Vepřový řízek mi pěkně zahnal hladík a poslední 1650m kolečko se mi o to lépe plavalo. :-D 

A pětkaři Tom (vyhrál mezi žáky) a Ivan také něco vydojili! 
Takže za týden pokračujeme v Mělicích. Na klasických závodech dálkařů. Pěkně se hlaste u nás v intranetu. 
Fotky a výsledky jsou na obvyklém místě. 

 
O pohár Lídy Jelínkové DP - hodnocení 11. 6. 2011

Jarno-letní závody v Mělicích (jinak Mělice1) se plavou jako připomínka historického rekordu Lídy Jelínkové, 
která jako první středoevropanka přeplavala kanál La Manche. 
Počasí nám letos na DP závody zatím přeje a voda byla opět parádních 22 stupňů Celsia. 
Hlavní závodem je 15km, kde jsme nakonec postavili 5 našich borců. Do cíle ale zdárně doplavali jen Mates 
Kozubek a Terka Skuhrová, oba shodně na páté místě a na šestém Josef Kysilka. Pepíno a Táborák viděli 
bohužel cíl výrazně dříve a ve výsledcích mají DNF. :-( 
Na pětku a kratší tratě se nakonec postavilo dalších 18 klokanů a na bednu vítězů se vydrápaly samé 
děvčata. Kikina Beringerová - 2. na 5km, Simča Beringerová - 3. starší žákyně na 3km a premiérově se 
závodu na 1km zúčastnily a medailové umístění braly - 2. Naty Klessy a 3. Tamara Grecová. 

Všem gratulujeme a medailistům zvláště! 
Další dojení pokračuje již a týden v Brně. Stále je možné se přihlásit. :-) 
Výsledky a fotky jsou jako vždy. 

 



 
Brněnský maratón DP - hodnocení 18. 6. 2011

Patnáct klokanů na startu i v cíli Brněnského maratónu. Pro letošní rok bylo zvoleno nové místo startu a 
to se projevilo jako dobré rozhodnutí. Voda teplá a celkem čistá. Pokud pořadatel ještě doladí zázemí 
závodu, tak má Brno nakročeno k pořádání parádních závodů. Tři klokani v cíli nejdelšího závodu - 
dvacítky. Mates Kozubek měl premiéru na 20km, která skončila (překvapivým, ale zaslouženým) 
umístěním na bedně a tím se posunul do čela bodování poháru. Stal se tak pátým Bohemákem v 
historii tohoto maratónu, který se postavil na stupně závodu. Pepa Kučera byl pátý a Pepa Kysilka velmi 
statečně doplaval do cíle na sedmém místě. 

Desítkáři tři – Peťa a Peťa a Luděk, plno pětkařů a všichni v cíli. Na kiláček :-) zvítězila Terka Skuhrová a dvě mladší žákyně 
Tamara a Kamila na prvním a druhém místě. Bohužel byly zmatky v cíli a děvčata nebyla správně vyhlášena.  
Díky všem za statečné bodování! B-) 
Výsledky a fotky jsou na svém místě. 

 
O pohár primátora města Přerova DP - hodnocení 19. 6. 2011

A hned v neděli jsme vyrazili jedním autem na teprve 3. ročník O pohár primátora města Přerova na 
Výkleky. Tedy rodina Kozubků a Hubík. Nic moc počasí, ale celkem teplá voda 20°C, což je na 
zatopený lom slušné. Na 5 km zopakoval Matěj třetí místo ze soboty a do cíle doplavali Hubík a Dana. 
Tomáš vyhrál žákovskou 5 a vzápětí to zopakoval i na 3 km. Matěj si dal „na vyplavání“ ještě trojku a 
zvítězil. Celkem odzávodil za víkend 28 km. Já jsem také úspěšně doplaval trojku, ale na víc jsem 
neměl. Za zmínku snad stojí 1600 km za volantem. Nyní má dálka týdenní pauzu vyplněnou 
dorosteneckým MČR a za 14 dní na Seči na viděnou - na prvním závodě letošní Tour de OWS. 

Fotky jsou na svém místě. Na výsledky jsme si museli pěkně dlouho počkat. 

 
Memoriál Miroslava Kroufka a MČR štafet DP (1. a 2. část Tour de OWS) - hodnocení 3. 7. 2011

Je za námi první dvojzávod letos premiérově konané Tour de Open water swimming (TdOWS).  
A je potřeb přiznat, že velmi náročný víkend. Počasí nám moc nepřálo. V sobotu vzduch 15 a voda 
lehce přes dvacet. Sluníčko se na nás občas i usmálo. A neděle? Jeden z nejhorších závodů co si 
pamatuji. Voda padla na 18,5 a vzduch nejvíc 13. A téměř celý závod lilo a lilo. :-(  
Přesto se 21 statečných klokanů postavilo na start a vzdor modrobílé přesile se snažilo přihrát nějaké ty 
bodíky na naše konto. Nejlépe se umístila naše nová posila Lukáš Jůsejn Kachna Jachno – hostující z 
USK. Na pětce bral páté místo. Do desítky se dostala snad ještě Terka S. (na výsledky netrpělivě 

čekáme). Další plavci úspěšně doplavali do cíle, včetně možného žadatele o invalidní důchod. B-)  
Dále nás ještě čekala štafeta. Bohužel zřejmě vymíráme po meči a tak jsme byli moc rádi, že dorazila do B týmu Jitka Š. C tým 
bohužel též nestihl limit, nicméně v souladu s rozpisem je klasifikován podle umístění po třetím úseku. A A tým? Neobhájili jsme 
loňský titul, přesto jsme spokojení. Páté místo je úspěchem. Kdo ví, jak bychom se umístili, kdyby nám nechyběla Terinka… 
Přesto dík všem z áčka – Pepíčkovi, Kristýně, Terce a Jůseinovi! 
A neděle? Jak jsem psal výše. Strašný. Upřímně, čekali jsme předčasné ukončení závodu a ve výsledcích vedle našeho jména 
RVR místo času. Přesto jsme všichni na desítku doplavali.  
Nejlépe plaval Jůsein, který je bronzový, dále Mates – Mistr mladšího dorostu, Josef Kysil – stříbro v kategorii masters D, Terka 
S. - bronzová starší dorostenka, Smeták, Peťan – 6. M-A, Hubik – 7. M-A, Katka S. –Mistryně masters D a já – JaS – bronzový 
masters C. 
Trojku zvládli do cíle Haklík, Peťánek, Kristýna, Pavel, Radka, Adélka. Na žákovskou pětku byl bronzový Tom Kozub. 
Rozhodně nesmím opomenout zmínit náš perfektní catering v podání Honzy a Dany. Díky moc! Dnes jste si to extra užili… A také 
školkový dozor… 
Fotky již jsou. 
Výsledky jsou též na svém místě. 
Klokan dojí krev již za dva dny na novém závodu na Slapech, který pečlivě chystá naše duo P+P! Přijeďte podpořit statečné 
klokany alespoň ze břehu na pláži na Nové Rabyni. 

 
Velká cena Slapské přehrady DP (3. část Tour de OWS) - hodnocení 5. 7. 2011

Slapy byly bravůrně připraveny od našeho dua P+P (Peťana T. a Petra H.) k čemuž přispělo i spousty 
dobrovolníků a osvědčená práce časoměřičů, dalších rozhodčích, dozoru na vodě a SB soundu. Díky 
všem! 
Po 17 letech se závody vrátily na Slapy. A proč? Pomohl tomu B vitamín při nějakých loňských 
dvojdenních závodech :-D 
A jak jsme plavali ve vodě? V leže. :-) 

Nejlepší byl opět Kachna. Dále Pepíček a Mates. Desítku dokončili ještě Josef, Táborák, já a Katka. Pětičku Míša, Radka a Petra. 
Na trojku se na bronzový stupínek vydrápal Aleš a mezi žáky doplaval Tomáš.  
Díky všem za pěkné závodění a díky pořadatelům a v neposlední řadě i občerstvovatelům! 
Výsledky jsou na svém místě. 
Fotky od profi fotografa (od Josefa K.) také. 
Klokani pokračují v Tour de OWS již zítra v Ejpovicích. 

 



 
Ejpovická "Devítka" DP (4. část Tour de OWS) - hodnocení 6. 7. 2011

Nový závod a hned součástí TdOWS.  
Příjemná voda, stabilně kvalitní sbor rozhodčích, slušná pořadatelská podpora. 
16,5 klokanů ve vodě a 2 jako naše podpora. 
Vítězství v devítce pro Jůsejna. Ve svých kategoriích byli první Mates Kozubek, (mladší dorostenec), 
druhá Terka Skuhrová (starší dorostenka) a druhá Katka Skuhrová (ženy masters). 
Dále máme spousty medailových umístění. Prostudujte si výsledky, které jsou na svém místě. 
Fotky jsou na svém místě. 

Tour pokračuje posledním závodem v neděli na Vltavě. 
Přijďte nás podpořit ve velkém počtu! 

 
O pohár Vltavy DP (5. - závěrečná - část Tour de OWS) - hodnocení 10. 7. 2011

A je za námi i poslední podnik letošního Tour de Open Water Swimming 2011 (TdOWS). 
A jak se z prvních reakcí na bazéně při MČR v Podolí a na dálkoplaveckém webu [ODKAZ] zdá - velmi 
podařená. Díky všem klokanům, kteří se na přípravě a hladkém průběhu podíleli! Jsme jako tým výborní 
a držíme spolu!  
Tenkrát se nám podařilo i prodrat do médií. Na Radiožurnálu byla vysílána tato reportáž [ODKAZ] 
Bohužel Česká televize i TV Metropol se na nás nepřišli podívat, ačkoliv účast přislíbili. A tiskových 
médií se dálkově zúčastnil Deník a Listy hl. m. Prahy. 

A jak si stáli klokani? Nakonec ve 143 hlavém závodním poli měli zastoupení ve 38 závodnících. Nejlíp se již tradičně umístila 
naše nová akvizice Jůsejn Kachna – Lukáš Jachno, který vyhrál dnešní pětikilák a celkově i celou TdOWS. Gratulujeme! Na 
"pódium" TdOWS se zaslouženě podívali na 6. místě Mates Kozubek a na 7. Pepa Kučera. Mezi staršími žáky byl druhý Tom 
Kozubek. Celou Tour z našich barev odplavala ještě Katka Skuhrová. Velká gratulace všem! Jeden závod chybí mně (ten dnešní, 
kdy jsem musel zůstat na břehu) a jeden chybí jen P+P (organizovali Slapy) a Kysilovi (slavil své čtyřicetiny!). Blahopřejeme a 
přejeme spousty dalších kilometrů. 
Výsledky i fotky jsou na svém místě. 

 
Dálkoplavecká sezóna pokračuje 15. 7. 2011

opět celé prázdniny. Zájemci se hlásí jako obvykle prostřednictvím intranetu. 
Budeme stát i letos na bedně? A nejvýš??? 

 
 
Mistrovství ČR žactva v DP a O putovní pohár města Hlučína DP - hodnocení 24. 7. 2011

A jsme v půlce DP sezóny a bodový rozdíl bude po tomto víkendu menší, jaký byl loni. Co to znamená? 
Máme ještě šanci... :-D 
Počasí, které víkendu předcházelo, nevypadalo nijak vábně a je až překvapující, jak nám nakonec 
pěkně vyšlo. Že budeme mít v sobotu azuro... 
29 klokanů na startu se postavilo zhruba stejně početné modro-bílé kolonii. Několik dálkoplaveckých 
nováčků mezi námi a hned několika borci odplaván celý DP nášup. Za víkend 19km! 
Hlučínský závod je tradičně Mistrovství ČR žactva. Bohužel náš tým výrazně stárne a na startu žactva 

jsme měli jen jednoho zástupce. Přesto Tom Kozubek vyplaval bronzovou medaili na 5km žactva 1998. Gratulujeme. 
Hlavním závod pro dospělí je pak součet 10+5km. Nejlépe z nás dopadlaval Mates Kozubek. Další výsledky jsou k přečtení v pdf 
výsledcích nebo jsou též na webu DP. 
Fotky jsou na svém místě a dokonce i další od Dlabky. 
Díky všem klokanům za předvedené výkony, odplavané km a již za týden na Lipně ve Vltavici. 

 
O pohár starosty Černé v Pošumaví DP - hodnocení 31. 7. 2011

Poslední červencový víkend jsme se sjeli v Dolní Vltavici na Lipně. A jak se nám celý týden snažilo 
počasí naznačit, tak to bylo celkem maso. B-)  
Po deštích posledních dnů se nakonec teploměr, oproti minulé neděli, scvrknul na 16,9 stupně Celsia v 
sobotu a na 16,5 stupně v neděli. 
Lipno je Lipno. Tak mnozí obligátně hodnotili lipenské podmínky. A měli pravdu. Vždy alespoň jeden 
den jsou vlny.  
Žákovské kategorie tak musely být kráceny a s tím i jejich bodování. To nám nakonec lehce nahrálo, 

protože se nám letos nedaří žákovské kategorie moc obsazovat. Přesto Tom Kozubek obsadil pěkné čtvrté místo, když přední 
pozice obsazovali plavci o rok starší. 
A co tedy důchodcovský tým posilněn o otužileckou akvizici? 
Sobota: někteří nastoupili na dvojkombinaci 3+5km. Náročné, ale odvážné. Přesto 20 klokanů v cíli alespoň jednoho závodu. 
Neděle: zkouška odvahy, boj s extrémními podmínkami. Nakonec nás vlezlo do vody 10 z Bohemky a devět se podívalo i do cíle! 
Dnes ale bylo chladněji. Vlny již nedosahovaly tak často až metrové výšky.  
Díky všem za odvahu a překonání sebe samé! Díky našemu úžasnému občerstvovači.  



Tento víkend jsme hodně podojili a snížili náskok průběžně vedoucího týmu ČP DP. 
Výsledky i fotky jsou na svém místě. 
Za týden v Jablonci pokračujeme. 

 
OSTYLE cup DP - hodnocení 6. 8. 2011

První srpnovou sobotu jsme pobývali u jablonecké přehrady Mšeno. Ačkoliv meteorologická předpověď 
nám nepřála, nakonec pršelo jen tři minutky. Za to sluníčko nás zase pěkně opálilo. 
Hlavní závod na desítku jsme nakonec obsadili v osmi lidech a nejlépe se již letos tradičně umístil 
Mates Kozubek, na pátém místě. 
Dále se ve svých kategoriích podívali na stupínky vítězů spousty klokanů. Na kilák mladších žaček se 
umístily Tamara i Kamča. 
Celkem se nás ukázalo ve 20,2 stupňů C teplé vodě ukázalo 22 a všichni se i podívali do cíle. 

A jak to je s body? Uvidíme snad brzy. Něco jsme snad dokázali stáhnout... 
Výsledky a fotky budou. 
Díky všem odvážných a obětavým klokanům! Omluvenku má závodící Terka na Světovém poháru v Srbsku a oba krmiči - Peťa a 
Katka. 
Za týden je dvojzávod Chomutov a Veselí. Hlaste se u mě. 

 
Okolo Kamencového jezera DP - hodnocení 13. 8. 2011

Sobotní závod v Chomutově je za námi a další již zítra před námi. 
Do Chomutova vyrazilo 19 klokanů a díky všem jsme neoficiálně stáhli náskok prvních o 473 bodů. 
V hlavním závodu na 10km byla druhá Terka Skuhrová a třetí byl Mates Kozubek. Gratulujeme vítězům 
a též všem ostatním v cíli. 
Výsledky i fotky jsou na svém místě. 
Klokan dojí krev! 

 
Veselská hodinovka DP - hodnocení 14. 8. 2011

Patnáct klokanů v cíli 10km, šest pětky a jeden žák (Tom) v dvojkombinaci 5+3. 
Boj o první místo a tím i o pohár za Český pohár v dálkovém plavání pokračuje. Srpen je nám opět 
nakloněn a postupně stahujeme více než dvoutisícový náskok Komety.  
Mezi klokany je cítit zapálení a je vidět velké klokaní srdíčko. Díky všem, je to zase radost takhle 
závodit! 
Výsledky jsou na svém místě. Neoficiálně jsme stáhli dalších 151 bodů. 

Fotky jsou již také. 
Již za týden se pokračuje v Havířově a klokani dál dojí krev! 

 
O pohár města Havířova - hodnocení 21. 8. 2011

Nám nejvzdálenější závod letošního ročníku ČP DP se konal na Těrlické přehradě a poprvé v historii jsme v 
soutěži týmů na této přehradě porazili naše největší soupeře a stáhli dalších 136 bodů. Počasí i voda (23) nám 
přálo. 
Díky všem statečným a dojícím klokanům! Jen tak dále… Za týden na Lipně a pak ještě Pastviny a Mělice2. 
Výsledky jsou  

 
Mezinárodní Mistrovství ČR DP - hodnocení 28. 8. 2011

A je za námi letošní poslední Letní Mistrovství ČR. Pořadateli byl tým zkušených pořadatelů z našeho 
oddílu. Dálkoplavci na mistrovskou pětku a dvacítku se letos podruhé vydali na Lipno a to nám se 
ukázalo ve všech svých tvářích. Pátek 27 voda, 35 vzduch. Sobota 22 voda a 10 vzduch. Neděle 19,8 
voda a 13 vzduch, odpoledne 22 a 28. 
Třicet pět obětavých klokanů vyrazilo do Jižních Čech. Pokusili jsme zmobilizovat poslední zbytky sil po 
náročné a dlouhé sezóně a pokusili se zaútočit na průběžně první místo. Sobotní mistrovská pětka nám 
ale vystavila vysvědčení. Potvrdilo se nám, že nemáme rychlost, ale vytrvalost. Ale máme VELKÉ 

klokaní srdíčko a svědčí nám především maratóny, což se ukázalo v neděli. Právě v neděli se našich sedm statečných klokanů 
podívalo do cíle dvacítky: Matěj Kozubek, Josef Kučera, Tereza Skuhrová, Ondřej Smetana, Simona Švandelíková, Martin 
Břenda a Petr Tomášek a nedělní bodování jsme vyhráli! Kromě dvacítkářů jsme měli i spoustu desítkářů a někteří jsou pro náš 
tým schopni vypustit duši. V jeden den opakovaně startují ve více závodech. Bravo! Což dokázali startující na odpolední trojku. 
Jen žáci nám nějak nedorůstají… Výborně máme vyřešené i občerstvování. 
Letos to vypadá na čestné druhé místo… ale první letos budeme určitě také - na západ od Jihlavy! 
Díky všem! A gratulace medailistům: 1. 20 km mladší dorostenci – Matěj Kozubek, 1. 5km masters D – Kateřina Skuhrová, 1. 5km 
masters H – Vladimír Kolář, 1. 5km masters A – Petr Tomášek, 2. 20km masters A – Petr Tomášek, 2. 5km masters A Petr Hubal, 
2. 5km masters B – Pavel Srb, 2. 5km masters G – Ivan Landa, 2. 5km masters H – František Kosař, 2. 5km masters B – Lenka 
Štočková, 3. 5km masters C – Radmila Srbová, 3. 5km masters D – Daniela Kozubková, 3. 5km starší dorostenci – Tomáš 
Havránek, 3. 5km masters D – Josef Kysilka, 3. 20km starší dorostenky – Tereza Skuhrová. 



Již v sobotu závod pokračuje ČP DP na Pastvinách a účast je již zcela dobrovolná a přihlášení si mohou poprvé v sezóně vybrat 
sami svou trať :-D a za týden se končí v Mělicích, kde bude náš tradiční večírek. Udělejte si čas na celý víkend. 

 
Pastvinský maratón DP - hodnocení 3. 9. 2011

A je za námi předposlední dálkoplavecký závod sezóny, který se počítá do letošního Českého poháru. 
Dálkaři se sjeli na východočeskou přehradu na Divoké Orlici, která byla nejteplejší za několik 
posledních let. Naše přesná cejchovaná lodička změřila 20,2 stupně Celsia.  
Nyní, když již máme k dispozici první „nástřel“ výsledků, víme, že jsme na Pastvinách vyhráli, ale zisk 
1727,3 bodů nám na víc než odmazání necelých 143 bodů nestačí. 
Ale i tak jsme super tým. Letos držíme za jeden provaz a je radost zase společně závodit!  

Pastviny jsou již tradičně místem vyhlášení žákovského poháru. Nejlepším naším žákem byl po celou sezónu Tomáš Kozubek, 
který s jasným náskokem zvítězil ve svém ročníku 1998. Mezi žačkami jsme získali tři poháry. Za druhé místo mezi 2000 Kamilka 
Šolínová, třetí 2000 Natálka Klessy a druhá 2001 je Tamarka Grecová. Gratulujeme! 
Mezi žáky se tentokrát na start postavili ještě Erik Klessy, Láďa Zahrádka a Kryštof Šram. 
Trojkařů jsme měli také nakonec dost: Vláďa Chmela, Mirek Hess, Jana Kandusová, Julča Krejčová. 
Pětkaři se vrhli do letos extra delší tratě tito: Frosa Gurzhiy, Žanda Guthová, Petr Hackl, Kačka Haláková, Tom Havránek, Kuba 
Jungwirth, Michal Kandus, Petra Kandusová, Vláďa Kolář, Adéla Kolínská, Franta Kosař, Dana Kozubková, Petr Kučera, 
Alexander Lichý, Tereza Martínková, Radka Srbová, Lenka Štočková, Adélka Tomášková.  
A nakonec desítkářů jsme měli (možná i) rekordní počet. Body pro Bohemku nadojili tito borci: Martin Břenda, Štěpán Cagaň, 
Michael Drozd, Petr Hubal, Matěj Kozubek, Josef Kysilka, Ivan Landa, Kateřina Skuhrová, Kristýna Skuhrová, Tereza Skuhrová, 
Ondřej Smetana, Jan Srb, Pavel Srb, Simona Švandelíková, Radek Táborský, Zdeněk Tlamicha, Petr Tomášek a Magda 
Zárubová.  
Vynikajícími krmiči byl osvědčený Honza Kozubek a nově se zacvičující Petr Greipel.  
Výsledky i fotky jsou na svém místě. 
Díky všem!  
Za týden budou Mělice2 a po nich zůstáváme na naší tradiční párty. Účast na nich je pro klokany za odměnu, za celosezónní 
dřinu. Neplnoletí si zajistí s sebou rodiče, stejně jako by mohli důchodci. :-) 
Klokan příště již nedojí krev, ale jede si to pořádně užít… 

 
Podzimní rožeň DP - hodnocení 11. 9. 2011

A poslední letošní dálkoplavecký závod – v Mělicích je za námi. Víc než závod (kde si již každý mohl 
vybrat trať, kterou by rád plaval) jsou podzimní Mělice tradiční oslavou po náročné DP sezóně. Kejtičku 
si zde umíme parádně užít. 
Díky všem za velké nasazení a gratuluji a děkuji ke krásnému druhému místu v celkovém pohár ČP DP 
2011. 
Výsledky a fotky (od Galiny) již jsou na svém místě. 

Ještě bude stejně jako loni celosezónní shrnutí. 

 
Ohlédnutí za dálkoplaveckou sezónu ČP DP 2011 19. 9. 2011

Je za námi absolutně rekordní sezóna Českého poháru v dálkovém plavání, kde máme spousty 
rekordních zápisů pro naše barvy. Nejvíc km v historii DP v ČR za sezónu zaplaval Matěj Kozubek - 
223 sólo a 2 ve štafetě. Nejvíce startů zvládl Petr Hubal a to 32! Jako tým jsme uplavali 2908 km a na 
start postavili 78 zapálených klokanů. Závodilo se na 20 místech celé republiky a Hubik kvůli tomu 
odseděl rekordních 6578km na sedadle v autě. Další bláznivé rekordy se vztahují ke Světovému poháru 
v Šabatu, o kterém jsem psal v jiné zprávě. B-) 
Po lítém boji jsme nakonec skončili čestně druzí a první na západ od Jihlavy, tj. v Čechách. :-) 

Tým tvořený převážně amatéry důchodci a omladinou s velkým klokaním srdíčkem čestně prohrál s profesionálním nasazením 
profesionálů a letos také podpořen masovým zastoupením omladiny, kterou dokázali naši soupeři prvně zmobilizovat. 
 
V roce 2011 jsme závodili v padesátce Praze Podolí, pětadvacítce ve Vysokém Mýtě, na rybníku v Plzni Boleváku, v Annínském 
jezeře u Tovačova, na pískovně v Mělicích, na přehradě v Brnu, v lomu ve Výklekách, na přehradě na Chrudimce v Seči, ve 
vltavské přehradě na Slapech, lomu v Ejpovicích, v Praze ve Vltavě, ve štěrkovně v Hlučíně, na Lipenské přehradě v Dolní 
Vltavici, v přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou, Kamencovém jezeře v Chomutově, Vlkovské pískovně u Veselí nad Lužnicí, v 
přehradě Těrlicko u Havířova, podruhé na Lipně v Lipně nad Vltavou, na přehradě na Divoké Orlici v Pastvinách a podruhé v 
sezóně v pískovně u Mělic. 
 
Mistry ČR se letos z klokanů stali: Kateřina Skuhrová 3km (bazén) a 5km a 10km masters D, Matěj Kozubek 10km a 20km mladší 
dorost, Vladimír Kolář 5km masters H a Petr Tomášek 5km masters A. 
Vítězi ČP DP 2011 ve své kategorii se stali: žáci 1998 Tomáš Kozubek, ženy masters B Lenka Štočková, ženy masters D 
Kateřina Skuhrová, mladší dorostenci Matěj Kozubek, muži masters A Petr Tomášek, muži masters H Vladimír Kolář,  
 
Za klokany v letošním roce nastoupili i pražští otužilci, kteří se zapojili do zapáleného pronásledovaní modrých kometek. Velkým 
přínosem bylo též hostování Kachny z oranžového týmu. Škoda jen, že od zeleného stolu (nikoliv klokaního) se nám nepočítaly 
některé jeho body ze Seče. Pokud by všichni hostovali u nás od začátku sezóny, pak bychom měli navíc 1929,2 bodů a pořadí by 
bylo jiné… 
 
A kdo v našich barvách startoval a kolikrát?  
32x Hubal Petr, 28x Kozubek Matěj, 27x Tomášek Petr, 21x Kozubek Tomáš, 20x Skuhrová Tereza, 19x Srb Jan, 18x Kysilka 
Josef, 17x Skuhrová Kateřina, 16x Smetana Ondřej, 15x Kučera Josef, 14x Srbová Radmila, Švandelíková Simona, 13x 
Kozubková Daniela, Štočková Lenka, 12x Břenda Martin, Havránek Tomáš, Táborský Radek, 11x Kučera Petr, 10x Kandusová 



Petra, Kolář Vladimír, Kozubek Jan, 9x Jachno Lukáš, Kandus Michal, 8x Skuhrová Kristýna, Srb Pavel, 7x Grec Ludvík, Kosař 
František, Tomášková Adéla, 6x Cagaň Štěpán, Kolínská Adéla, Zárubová Magdaléna, 5x Gurzhiy Evfrosinia, Hackl Petr, Landa 
Ivan, Lichý Alexander, Tlamicha Zdeněk, 4x Hess Miroslav, Martínková Tereza, Preisler Jiří, Šram Kryštof, 3x Dlabačová 
Kateřina, Drozd Michael, Goebel Adolf, Grecová Tamara, Gurzhiy Ioann, Hochmann Adam, Jungwirth Jakub, Pošová Eva, 
Šolínová Jitka, Zaoral Vlastimil ml., 2x Beringerová Kristýna, Haan Richard, Haláková Kateřina, Chmela Vladimír, Kandusová 
Jana, Klessy Natálie, Krejčová Julie, Litochleb Jan, Molinaro David, Šolínová Kamila, 1x Beringerová Simona, Derer Ivan, 
Guthová Žaneta, Churý Pavel, Jiroušek Jakub, Klessy Erik, Poš Lukáš, Rajtrová Marie, Švandělík Vítězslav, Valenta Lubomír, 
Zahrádka Ladislav, Zaoral Jaroslav, Zaoral Vlastimil st., Zenáhlík Aleš. 
 
Díky všem za povedenou sezónu a za parádní konec, kde se projevilo to pravé klokaní srdíčko!  

 
--- Jan SRB ---, --- Jan KOZUBEK ---

 


