26. prosince 2013 se 67. roèníku
Memoriálu Alfreda Nikodéma v plavání ve Vltavì
úèastnilo 285 otužilcù, což je o 40 více, než dosud nejvyšší
poèet. Nejmladšímu úèastníku bylo 9 let, nejstaršímu 86.

Zahrajte si s námi

Jestli vás svrbí ruce, vezmìte si papír z jedné strany èerný, z druhé bílý (nemáte-li, nabarvìte
jednu stranu èernou tuší nebo fixem) a po zpùsobu origami si složte jednoho ze zvíøecích
rekordmanù.

Pøelož ke støedu

Vytažením vytvoø hlavu,
dole vložením
vytvoø bøíško

Pøeložením
vytvoø køídla
a vložením nohy
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Pøelož dozadu

Vytvaruj zobák,
dotvoø køídla
a nožky

Pøelož napùl

Dokonèi tuèòáka
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Ještě jeden rekord padl o letošních Vánocích
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Ahoj, kamarádi!
Vítejte v novém roce 2014
a v novém ročníku Mod(k)rých stránek.

Dnes si budeme povídat o rekordech v plaveckých disciplínách.
Vodácké doplňky:
Skočím do bezpečné vody z výšky, kterou mi určí kapitán.
Pod vodou uplavu alespoň 5 metrů (bez odrazu).
Vyberu si jeden plavecký styl, který mi dosud dobře nejde, a budu ho vylepšovat.
Naučím se další plavecký styl.
Uplavu bez přestávky 100 m každým ze dvou plaveckých stylů.

Uplavat 100 m? Dvìma rùznými styly? To
znamená pøeplavat každým stylem vždy ètyøi
bìžné plavecké bazény nebo jedno zatopené
fotbalové høištì jedním stylem tam a druhým
zpátky. Pøeplavat rybník skoro ètvrt
kilometru široký, to tak málo není. Ale
Majdalenka by mohla plout koleèko podél
bøehu rybníka širokého jen 65 metrù, to je jen
12 délek pramice.
No, a kdo to umí a nebojí se zimy a tuleòù
a olejových skvrn a nalípaných igelitových
pytlíkù, mùže tøeba pøeplavat kanál
La Manche. V jeho nejužším místì z Calais
do Doveru to znamená uplavat 1360 bazénù.
To aby byl jeden spíše rybou, než savcem.

Jonáš vás straší. Voda sice klade plavcùm
a plavidlùm vìtší odpor než vzduch bìžcùm
a vozidlùm, ale pøesto jsou savci, kteøí to umí
lépe, než èlovìk na suchu. Kosatka dravá
(to je ten desetitunový Willy z filmu) a její
menší dvoumetráková pøíbuzná sviòucha
vyvinou díky hladké a zvláštním zpùsobem
pružné kùži rychlost až 56 km/h, tedy
30 uzlù. Ale nejvìtší rychlost ve vodì dokáže
vyvinout ryba plachetník atlantský 60 uzlù
(asi 110 km/h). Proti tomu se naše štika
jenom belhá 8 km/h a výkonem 29 km/h
ji pstruh duhový hravì pøedhoní. Dokonce
i reprezentant ptaèí øíše tuèòák oslí ve vodì
krauluje až 40 km/h.
Plachetník
atlantský

Štika obecná

Kosatka dravá
Pstruh americký duhový

Tučňák oslí
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Skoky do vody jsou celkem čtyři disciplíny
(z 3 m prkna, 10 m věže, synchron 3m, synchron 10 m)
vždy v kategoriích mužů a žen.

Uvádíme jen ty plavecké rekordy, které padly v roce 2013

Bazénových plaveckých disciplín je totiž více než osmdesát.
Plavou se délky 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m, styly prsa, znak, motýlek
a volný zpùsob (to je obvykle kraul), polohový závod a štafeta. To nejen muži a ženy
samostatnì, ale ještì se zvláš evidují èasy dosažené
v krátkém (25 m) a zvláš v dlouhém (50 m) bazénu.

Britský závodník Tom Daley
v roce 2012 získal ve svých 16
letech bronzové olympijskou
medaili za skoky z 10 m vìže a
dalších 31 zlatých medailí
vèetnì mistrovství Evropy
i svìta. Èasopisem Heat byl pro
rok 2013 vyhlášen prvním mezi
101 mužskými celebritami
v soutìži odpovídající Miss
Universum nebo Miss Word.
Závodí od svých sedmi let.
Dálkové plavání jsou závody na otevøené vodì, obvykle na 5, 10 nebo 25 kilometrù nebo
na èasový limit, obvykle jednu hodinu. Èasto jsou pøekonávány výzvy, napøíklad Lamanšský
prùliv. Lamanšský průliv pøeplavalo už 20 Èechù. První v r. 1971 František
Venclovský, zatím poslední v r. 2013 Aneta Lokajová. Český rekord (7:16 h)
a souèasnì ètvrtý svìtový èas drží od r. 2009 Rostislav Vítek. Nejmladší z èeských
pøemožitelù je Lenka Štěrbová z Pardubic. Pochází ze sportovní rodiny, proto plave už od
svých tøí let. Kanál pøeplavala v r. 2010, když jí bylo 16 let. Nejsilnìjším zážitkem prý tehdy
bylo setkání s tulenìm pøi tréninku
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