
Úspěchy děčínských plavců na Zimním poháru ČR 2019 
Plavecký klub Děčín se úspěšnou kvalifikací na krajském mistrovství dostal s 9 dětmi na republikový pohár. Větší 

ambice na medaile měli 10letí plavci, kteří v posledním listopadovém víkendu závodili v Mladé Boleslavi. 11letí 

bojovali v Praze a nejlépe se umístil Míra Strnad (5.místo 100m prsa a 8.místo 200m prsa) a Veronika Picková 

(13.místo 100m znak, 14.místo 100m polohový závod, 13.místo 100m prsa, 10.místo 200m znak). Právě Míra to měl 

tuto sezónu velmi náročné po zranění nohy a dlouhé rekonvalescenci. V první třicítce se také 3x umístila Sára 

Zounková. Nina Červinková byla také ve výborné formě, bohužel těsně před závody onemocněla.   

Silný výběr Děčína mezi ročníky narození 2009 úřadoval a 

získal skvělá umístění napříč plaveckými styly. Trenéři 

Mareš a Rouček popsali dění v Mladé Boleslavi „Naši 

kvalifikovaní svěřenci, jmenovitě Jáchym Jiruš, Amálie 

Hašková, Anežka Žáčková, Alžběta Blažková a Zuzana 

Mališová, všichni 10letí, podali brilantní výkony, bojovali o 

osobní rekordy a jejich obrovské nasazení a týmovost 

přinesly ovoce. Bitva na 50m trati v prsou byla strhující. 

Naše holky Bětka a Anežka se v nejlepší konkurenci 

z republiky praly o medaile a v těsném finiši skončily na 

bramborové pozici ve shodném čase 42,25s. Největším 

překvapením prvního půldne byla Zuzka Mališová, která 

dohmátla na 2.místě na 100m motýlek, což je pro 10ti 

leté děti nejnáročnější disciplína. Máme z nich prostě 

radost“.  

V neděli vše pokračovalo. Finále 100m prsa slibovalo drama, zde hned 5 plavkyň bylo na podobném kvalifikačním 

času a Alžběta Blažková obhajovala zlato z červnového mistrovství. Konečný dohmat byl velmi těsný a Alžběta získala 

bronz. Skvělý výsledek na stejné trati zaznamenala Anežka Žáčková, která si vylepšila svůj osobák o 4 vteřiny, celkově 

si doplavala pro 8.místo ze 36 kvalifikovaných plavkyň (na 100m prsa je v republice přes 500 závodních dívek ročníku 

2009 a už jen dostat se mezi 36 nejlepších je veliký úspěch). Dále se v motýlku 50m na skvělé 11.příčce umístil 

Jáchym Jiruš a Amálka Hašková získala 31.místo na 100m prsa. Alžběta ještě přidala 9.místo na 200m polohově a 

8.místo na 400m volným způsobem. 

Děčínští plavečtí reprezentanti potvrdili svojí formu a v nadupané konkurenci se rozhodně neztratili. 

2.místo 100m motýlek Zuzana Mališová   3.místo 100m prsa Alžběta Blažková 

 

 

 

   


