
 

 
 

občanské sdružení KONTAKT bB Vás od 15.7. 2007 do 4.8. 2007 zve do plaveckého areálu na 

Křemelce ve Strakonicích. Koná se zde již 16. ročník pobytově plaveckých kurzů především pro děti a 

mladou generaci s tělesným postižením z celé České republiky. Rozsahem intenzitou i zamřením jde o 

ojedinělý projekt, který napomáhá k odstranění bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou 

populací. Patronem projektu je 4 násobný paralympijský vítěz , rodák z Písku - Martin Kovář a další 

členové paralympijské plaveckého špičky.  

20.7. 2007 - I. turnus – děti ve věku 7 – 13  

27.7.2007 - II. turnus – mládež ve věku 14 - 21  

3.8. 2007 - III. turnus – 21 a více 

Organizátor KONTAKT bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér 

 14 zaměstnanců a cca 50 dobrovolníků 

Kolem 100 tělesně postižených v průběhu 3 týdnů 

10 – 15 plavců z národního českého paralympijského týmu 

STRAKONICE CAMP 2007 
 

Tak toto je Vojta Frajer. Jak vidíte, zcela spontánně, (možná proto, aby dělal 
čest svému jménu) se při zahajování prvního turnusu pobytové akce „postaví“ 
vedle vedoucího kurzu. Je jeden z nejmladších (8 let), ale již zkušeným 
účastníkem kurzu. Vojtíka a dalších 105 tělesně postižených dětí, mládeže a 
dospělých čeká v následujících třech týdnech pestrý program plný především 
plavání a dalších pohybových aktivit. 
 
Zázemí pro pořádání této již tradiční akce jsme našli v 
„Plaveckém areálu Na Křemelce“ ve Strakonicích. 
Možná jste si nás všimli, protože zde „okupujeme“ 

každé léto část venkovního bazénu a ubytovací prostory koupaliště.  
 
Hlavní část programu tvoří 2x denně výuka plavání individuálně vedená zkušenými instruktory. 
Plavečtí instruktoři se rekrutují z našich spolupracujících dobrovolníků. V čase mimo vodu 
zastávají funkci osobních asistentů, což umožní rodičům poslat dítě na pobyt bez doprovodu. 
Podporuje to oboustranný odpočinek, příznivou atmosféru v rodinách handicapovaných osob a 
nezávislost. Pro dobrovolníky je to cenná zkušenost do života.  
 
Rodinná atmosféra, osobní přístup, individuální forma výuky a 
vlastní plavecká metodika, vždy více či méně zanechává stopy. 
Věříme, že trvalé a motivující! Vždyť samostatné zvládnutí pohybu ve 
vodě je opravdu hodnotná deviza, kterou se nemůže pochlubit 
každý, vozík nevozík. Na konci týdne, zkoušíme sami sebe a 
pořádáme turnusové plavecké závody. Tak trochu z hecu, ale více 
z důvodu cvičit se v odolnosti proti vlastní lenosti, ve schopnosti zachovat chladnou hlavu, 
překonávat překážky, poučit se z chyb a vydat ze sebe maximum. Kromě účastníků akce si v 
závodě pravidelně měří svou kondici česká plavecká reprezentace sportovců s handicapem, v čele 
s čtyřnásobným paralympijským vítězem a světovým rekordmanem Martinem Kovářem, rodákem 
z Písku.  
 
Suchozemskou část programu vyplňujeme dalšími kreativními a sportovními aktivitami, které 

mají společenský i tvůrčí charakter. Dávají lidi dohromady a přitom  



 

nechávají vyniknout individualitám. Program je přizpůsoben věkovému obsazení turnusu, ale 
jinak se ničím nenecháváme  ve svém podnikání omezit. Pustíme se s chutí téměř do všeho 
(outdoor a sporty – veškeré míčové hry, atletika, vodní sporty, orientační běh, lukostřelba, 
rybaření a další, výtvarná a divadelní činnost, táboráky a výpravy do okolí).  Areál koupaliště na 
Křemelce k tomu poskytuje ideální podmínky. 

 
  

Zájem o takový pobyt je opravdu velký. Slovy obchodníka - poptávka vysoce převyšuje nabídku. 
Historie této akce sahá až do roku 1992. V současné podobě má tři turnusy. První turnus je 
koncipován jako dětský, v druhém má své hlavní zastoupení 
mládež a vše uzavírají dospělí vozíčkáři. Jak vidíte, prostor je pro 
všechny věkové kategorie, což dokazuje i účast stále aktivní 
plavkyně v kategorii Masters - Marie Faiferové, která na loňském 
pobytu oslavila své 86 narozeniny. Pro výuku plavání nečiníme 
rozdílu ve věku ani v diagnóze. Mezi nejčastější diagnózy našich 
dětských účastníků patří DMO (dětská mozková obrna) a další 
vrozené vývojové vady. U dospělých jsou to hlavně poúrazové stavy, především míšní léze - stav 
po poranění páteře a poškození míchy. To v drtivé většině případů přinese do života člověka 
ztrátu hybnosti dolních končetin nebo i dalších částí těla.  Ze statistik vyplývá, že si ročně tímto 
způsobem „doživotně pořídí vozík“ cca 200 lidí.   
 
Není jednoduché se s tím srovnat, ale jde to. Ve Strakonicích se potkají vozíčkáři, kteří se 

nachází v různých etapách vyrovnávání a mají  tak příležitost předat si 
(přirozenou cestou) cenné informace a zkušenosti, často citlivého charakteru 
jako je rodina, práce, studium, sex nebo výchova dětí. 
 
Souběžně s programem běží také plavecké soustředění reprezentace (10 – 
15 plavců), které kromě plavání absolvuje i rehabilitační program, cvičení a 
posilování ve fitness centru. Propojení více úrovní plaveckého výcviku je  
motivační záměr, který boří hranice mezi těmi „prvními“ a „posledními“. 
Všichni ráno pijeme stejný čaj z várnice místního bufetu.  

 
 
 


