Věc: Žádost o sponzorský dar
Žádám Vás tímto o sponzorský dar pro reprezentantku České republiky ve sportovním
horolezectví. V příloze posílám svůj sportovní životopis a fotografie. Předem děkuji za
odpověď, byť i zápornou.

Jmenuji se Kateřina Švecová, narodila jsem se 30.12.1994. Bydlím ve Vyškově na
Moravě.
Od konce roku 2005 jsem členkou oddílu SPL Pustiměř, kde se soustřeďuji většinou na
závodní lezení.
Můj první závod jsem absolvovala v listopadu r.2005 – Lanex Cup v Prostějově.
V roce 2006 už přišel celý seriál závodů Tendon Cup, kde jsem se celkově umístila na
3.místě.
Také jsem se vydala na jeden závod Slovenského poháru do Myjavy, kde jsem obsadila
2.místo. Samozřejmě že kromě tréninku na stěně v Pustiměři jezdíme na tréninky i na jiné
stěny. Nejvíce se mi líbí stěna Rajče v Brně, kde jsem přelezla svou zatím nejtěžší
cestu v obtížnosti 8/8+.
V rámci tréninku se také věnuji lezení na skalách. Nejvíce se mi líbí skály v Moravském
Krasu a ve světoznámé lezecké oblasti Arco v Itálii. Za nejkrásnější cesty, které jsem
přelezla považuji: Taxis 7+/8-, Papa – la-lulu 6+, Habeš (varianta) -6, Malý špinavý ruce
7+ a Duralový kout 6. Za své nejtěžší cesty považuji: Malý špinavý ruce 7+, Mariánka 7-,
Taxis 7+/8-, E55 7 a Psilocybe 8-.
V roce 2007 jsem absolvovala kompletní seriál závodů Tendon Cup a Český pohár. Na
celkové poziciv seriálu závodů Tendon Cup jsem byla na 2.místě a z toho jsem 2x
zvítězila a to v Pustiměři a v Jeseníku. V Českém poháru jsem se celkově umístila na
4.pozici, což je pro mě velice dobrý výsledek. Stejného umístění jsem dosáhla i na jednom
z vrcholů sezóny, na mistrovství ČR v Praze. Nejvíce se mi líbil závod v Hořicích, kde
jsem ukořistila 3.místo. V tomto roce jsem se také zúčastnila závodů v zahraničí. Bylo to

v Rakousku a to v Karntnu – Petzen Thropy. Závodili jsme zde na rychlost, bouldering a
obtížnost. V rychlosti jsem se umístila na 20.místě, to se mi moc nepovedlo.
V boulderingu to bylo lepší, skončila jsem na 8.místě a obtížnost se mi povedla nejlíp,
skončila jsem na 6.pozici. Celkově jsem v těchto mezinárodních závodech byla na
11.místě. Také jsem absolvovala dva regionální závody a to místní Vánoční pohár
v Pustiměři , kde jsem zvítězila a také závod v Příboru , kde jsem své 1.místo obhájila.
Mým velkým vzorem je rakouská lezkyně Angela Eiter – nejlepší lezkyně na světě, ale
také budu šlapat ještě pár roků v lezeckých šlépějích místní lezkyně Soni Hnízdilové –
nejúspěšnější české závodnice r.2007.
Pro rok 2008 jsem se dostala do juniorské reprezentace a mým cílem bude co nejlepší
umístění. Ráda bych ukázala své schopnosti i v zahraničí, i když tam je konkurence velice
silná. Přesto myslím, že za pomoci svého trenéra J.Sedláčka bych toho mohla dosáhnout.
S pozdravem Kateřina Švecová

