Plavalo se z Evropy až do Ameriky
V den svých pětaosmdesátých narozenin v pondělí 9. dubna letošního roku
skočil Vítězslav Svozil (jediný Čechoslovák, který vytvořil světový rekord v plavání)
do bazénu základní školy Milénova a zazávodil si proti dvěma štafetám dětí této
školy. Každá štafeta měla dohromady pětaosmdesát let a plavalo se na vzdálenost
150 metrů, což symbolizovalo 150 km – vzdálenost z Brna do Piešťan, kde 1. května
1957 světový rekord na 100m prsa Vítězslav Svozil vytvořil.
Dubnové „plavecké závody“ se uskutečnily v rámci celoročního projektu
Brněnský rok sportu, který připomíná významná sportovní výročí a jubilea legend
a zároveň motivují děti ke sportování.
V dubnu se plavalo jen z Brna do Piešťan, v září se plavalo – byť opět symbolicky
– z Evropy až do Ameriky. A opět jako součást Brněnského roku sportu.
Od pátku 21. září do neděle 23. 9. 2018 se ve spojení s akcí „Brněnské dny pro
zdraví“ uskutečnila akce „Plaveme z Evropy do Ameriky“ (změřila se vzdálenost
z irského DOOAGH do amerického ST. LEWIS – 2 990 km). Vzdálenost se plavala ve
všech brněnských bazénech společnosti STAREZ-SPORT, a.s. a uplavané metry
jednotlivými plavci se zapisovaly do tabulky. Na základních školách se akce
uskutečnila od pondělí do pátku měřením vzdálenosti, kterou uplavaly děti
základních škol ve vyučovacích hodinách.
Z „Evropy do Ameriky“ plavalo více než 1 500 dětí a dospělých a poslední metry
byly uplavány v neděli 23. září ve 14 hodin 9 minut a 2 vteřiny, v čemž milovníci
čísel jistě spatřují velkou symboliku – Amerika byla objevena v roce 1492.
Symbolika byla také v osobě, která ředitelce Nadačního fondu Modrý hroch Monice
Chasákové předala šek s částkou 29 900 Kč (10 Kč za každý uplavaný kilometr
věnovala městská firma Starez-Sport, a.s.). Byl jí právě Vítězslav Svozil.
Slavnostního předání šeku se účastnili také radní MMB pro školství a sport
Jaroslav Suchý a předseda představenstva městské firma Starez-Sport, a.s. Antonín
Crha.
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