
Plavecký oddíl Laguna Třebíč o.s.

Zpráva o činnosti za rok 2014

Cíle oddílu :

Cílem a smyslem činnosti LaTřb je zejména smysluplné využití volného času dětí a mládeže 
z města Třebíče a okolí.Dále podporujeme všestranný rozvoj plaveckého sportu vlastní 
činností LaTřb nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.

Charakteristika :

Nejpočetnější a zároveň cílovou skupinou jsou plavci – děti ve věku od 8 – 16 let,kteří se 
chtějí ve svém volném čase věnovat plaveckému sportu ve smyslu závodního plavání,či se 
naučit a zdokonalit v plavání.Plavecký oddíl Laguna Třebíč má v roce 2015 celkem 73 
členů / z tohoto počtu je 27 aktivních plavců,kteří se zúčastňují závodů – dále 28 
rozhodčích – potom 8 plavců z kondičního plavání  a 10 členů přípravky /.

Celkem plave 5 skupin :
1 skupina – závodní plavci – 12 členů – věk 13 – 19 let 
                      počet možných tréninků – 3 x 60minut – ranní trénink
                                                                       2 x 120 min. – odpolední
                                                                       3 x 90 minut – odpolední
                                                                       1 x 90 minut – sobota dopoledne
                                                                       1 x 60 minut – suchá příprava
                      celkem 9 tréninků týdně ve vodě – 780 minut – tj.13 hodin ve vodě
                                    1 trénink týdně na suchu -    60 minut  - tj.1 hodina
 Docházka – září – prosinec 2014 – max.120 tréninků :

1. Kateřina Mazalová 84 70,00%
2. Adam Roth 81 67,50%
3. Erik Řezníček 78 65,00%
4. Věra Rymešová 75 62,50%
5. Sára Doležalová 72 60,00%
6. Jonáš Plaček 71 59,20%
7. Magda Vafková 68 56,70%
8. Tereza Vechetová 67 55,80%
9. Jan Trutna 53 44,20%

10. Radka Březnová 53 44,20%
11. Martin Vrba 49 40,80%
12. Tomáš Kříž 26 21,70%

Celková docházka činí – 53,47%.
V této skupině jsou dva dojíždějící plavci / Jan Trutna – Velké Meziříčí + Tomáš Kříž – 
Náměšť nad Oslavou / a pět plavců věnující se ještě jiným sportům / Jan Trutna + Tomáš 
Kříž + Radka Březnová --- triatlon,Adam Roth – posilovna + Sára Doležalová – běh,triatlon /.

2.skupina – závodní plavci – 9 členů – věk 10 – 13 let



                      počet možných tréninků – 2 x 60minut – ranní trénink
                                                                       5 x 90minut – odpolední trénink
                                                                       1 x 90minut – sobotní dopolední trénink
                                                                       1 x 60minut – suchá příprava
                     celkem – 8 tréninků týdně ve vodě – 660minut – tj.11 hodin ve vodě
                                      1 trénink týdně na suchu  - 60minut – tj.1hodina
Docházka – září – prosinec 2014 – max. 113 tréninků    

1. Jakub Auf 84 74,30%
2. Adam Černý 76 67,30%
3. Marie Fučíková 76 67,30%
4. Karel Fučík 73 64,60%
5. Antonín Čaněk 69 61,10%
6. Kateřina Cahová 55 48,70%
7. Jiří Vašíček 53 46,90%
8. Eliška Maloušková 39 34,50%
9. Anna Havlenová 33 29,20%

Celková docházka činí 60,08%.
I v této skupině je pět dojíždějící plavců / Marie Fučíková + Karel Fučík – Třebenice,Anna 
Havlenová – Hostákov,Antonín Čaněk – Stařeč a Eliška Maloušková – Oslavice /.Čtyři plavci 
z této skupiny se věnují rovněž i jiným sportům / Marie Fučíková + Karel Fučík --- pětiboj + 
atletika,Antonín Čaněk --- atletika a Eliška Maloušková --- triatlon /.

3.skupina – kondiční plavci – 7 členů – věk 10 – 13 let
                      počet možných tréninků – 2 x 60minut – odpolední trénink
                                                                       2 x 90minut – odpolední trénink
                                                                       1 x 90minut – sobotní dopolední trénink
                     celkem – 5 tréninků týdně ve vodě – 390minut – tj.6,5 hodin ve vodě
docházka – září – prosinec 2014 – max.63 tréninků

1. Tereza Kuzmová 51 81,00 %
2. Milan Tůma 46 73,00 %
3. Veronika Peřinková 43 68,30 %
4. Silvie Lazarová 38 60,30 %
5. Petr Čermák 36 57,10 %
6. Adam Caha 32 50,80 %
7. Jiří Kupa 21 33,30 %

Celková docházka činí 60,5%.
V této skupině nejsou dojíždějící plavci a pouze jeden se věnuje jinému sportu / Adam Caha
--- fotbal /.

4.skupina – kondičně/zdravotní plavání – 7 členů – věk 10 – 18 let
                      počet možných tréninků – 3 x 60minut – odpolední trénink
                      celkem – 3 tréninky týdně – 180minut – tj.3 hodiny ve vodě
V této skupině jsou dva dojíždějící plavci / Jiří a Adam Hronovský – Okřešice / a jeden se 
věnuje jinému sportu / Petr Kratochvíl --- triatlon /.

5.skupina – přípravka oddílu – 9 členů – věk 8 – 11 let



                      počet možných tréninků – 3 x 60minut – odpolední trénink
                      celkem – 3 tréninky týdně – 180minut – tj.3 hodiny ve vodě    
docházka – září – prosinec 2014 – max.46

Celková docházka 75,36%.
V této skupině nejsou dojíždějící plavci.

V roce 2014 jsme se zúčastnili celkem 33 
závodů / z toho 7x na 50m bazénech 
/.Máme celkem sedm nositelů 3.VT. / 
Tereza Vechetová + Věra Rymešová + 
Adam Roth + Dominik Špaček + Sára 
Doležalová + Radka Březnová + Jan 
Trutna / a jednoho 1.VT. / Tomáš 

Veškrna /.
Přehled VT. : na 25m bazénech
1.VT. – Tomáš Veškrna – 100VZ
2.VT. – Tomáš Veškrna – 200VZ + 50M + 100M + 100PZ + 400PZ
3.VT. – Tomáš Veškrna – 50VZ + 50Z + 100Z + 200Z + 50P + 100P + 200M + 200PZ
              Dominik Špaček – 50VZ + 100VZ + 50M
              Jan Trutna – 50VZ + 100VZ + 200VZ + 400VZ + 1 500VZ
              Adam Roth – 50VZ + 100VZ
              Tereza Vechetová – 50VZ + 400Z + 800VZ + 100P + 100PZ + 200PZ + 400PZ
              Radka Březnová – 100VZ + 200VZ
              Věra Rymešová – 200VZ + 400VZ + 100M + 200M
              Sára Doležalová – 400VZ + 800VZ
Přehled VT : na 50m bazénech
2.VT. – Tomáš Veškrna – 100VZ + 200VZ + 200PZ
3.VT. – Tomáš Veškrna – 50VZ + 50Z + 100Z + 200Z + 50M
              Dominik Špaček – 50VZ + 50P
               Tereza Vechetová – 200P + 200PZ + 400pz
               Věra Rymešová – 50M + 100M + 200M

V tomto roce jsme překonali 7x dlouhodobé rekordy oddílu / Tereza Vechetová – 50P + 
100P + 200P + 100PZ,Tomáš Veškrna – 50M + 200M a Věra Rymešová – 200M /.

Na prvních letošních závodech se plavcům z     Laguny dařilo

V sobotu  18.ledna  se  osm  nejmladších  plavců  z třebíčské  Laguny  vydalo  na  své  první
letošní závody,které se uskutečnili  v Pelhřimově.Na tradičním Delfín Cupu pro nejmladší
plavce se v konkurenci dalších plaveckých oddílů z našeho kraje rozhodně neztratili a zpět
do  Třebíče  dovezli  celkem  11  umístění  na  stupních  vítězů  a  dvakrát  skončili  na

1. Michal Martének 44 95,70%
2. Tadeáš Tomek 41 89,10%

Jakub Mrákota 41 89,10 %
4. Matěj Března 39 84,80 %
5. David Vostal 36 78,30 %
6. Štěpán Chovanec 34 73,90 %
7. Lara Doležalová 30 65,10 %
8. Marie Dostálová 28 60,90 %
9. Lucie Cejpková 19 41,30 % 



nepopulárním čtvrtém místě.  Nejvíce se dařilo  Adamovi  Černému,který  ve všech svých
třech startech zvítězil.Dobře zaplaval i Antonín Čaněk – i on byl ve všech svých startech na
stupních vítězů.Medaile získali i Veronika Peřinková,Marie Fučíková a Kateřina Cahová.

  

Soutěž  družstev – 1.kolo MR ČR družstev

V sobotu 25.ledna 2014 se v Jihlavě uskutečnilo 1.kolo Soutěže družstev.Tohoto základního
kola  se  v našem  kraji  zúčastnili  pouze  plavci  z Jihlavského  plav.  klubu  AXiS  a  plavci
z LagunyTřebíč.Třebíčským plavcům se podařilo hned na začátku sezony vytvořit čtyři nové
rekordyoddílu.Postarali se o ně Tomáš Veškrna /200M + 100M + 50M/ a Věra Rymešová /
200M/.Smůlu měla Radka Březnová,které k překonání  rekordu na 100VZ chyběla pouze
jedna  desetina  vteřiny.  V  Jihlavě  se  dále  dařilo  i  Honzovi  Trutnovi,Petru  Kavkovi,Alexi
Burketovi a Anně Havlenové,kteří  ve všech svých startech si zaplavali svoje nejlepší časové
výkony.Nezklamal ani Jonáš Plaček,Erik Řezníček,Adam Roth  a Dominik Špaček.

Naši nejmladší na Brněnském tučňáčkovi

V sobotu  25.ledna  pětice  našich  nejmladších  plavců  vyrazila  na  tradiční  závody  pro
nejmladší plavce do Brna na 25 m bazén na Lesné.Ve velké konkurenci se dařilo Jakubovi
Aufovi,který  skončil  v závodě  25M  na  šestém  místě.I  ve  svých  dalších  startech  se  mu
podařilo zaplavat svoje nejlepší  osobní  výkony.Docela se dařilo i  Kateřině Cahové,která
obsadila 11.místo na 25P.I jí se v dalších startech podařilo zaplavat své nejlepší výkony.

Nejmladší plavci z     Laguny Třebíč na závodech ve Žďáru nad Sázavou

V sobotu  15.února  se  v Relax.centru  ve  Žďáru  nad  Sázavou  uskutečnil  Vysočina  Cup
v plavání   pro  nejmladší  věkové  kategorie  /  ročníky  2003  –  2005  /.Oproti  podzimním
závodům,kterých  se  zúčastnilo  okolo  150  závodníků  /  na  podzim  bylo  víc  věkových
kategorií  /  se  tentokrát  na  bazénu  „  tísnilo  „  jen  46  účastníků  z 8  plaveckých
oddílů.Škoda,že těchto závodů se neúčastní další plavecké oddíly z našeho kraje / Plavecký
oddíl Delfín Pelhřimov a Plavecká škola Havlíčkův Brod./.Šestice plavců z třebíčské Laguny
docela  úspěšně  porovnávala  svoje  síly  s ostatními  a  každý  z nich  skončil   v některé  z
disciplin  na stupních vítězů.

Třebíčští plavci závodili v     Českých Budějovicích

První  sobotu  v březnu  startovalo  13  plavců  z třebíčské  Laguny  na  závodech  V Českých
Budějovicích.Za  konkurence  skoro  350  závodníků  z 22  plaveckých  oddílů  na  těchto
závodech vybojovali 3 cenná medailová  umístění.Nejvíce se zde na tomto 50m bazénu
dařilo  Karlovi  Fučíkovi,který  skončil  dvakrát  na  třetím místě.Další  umístění  na  stupních
vítězů  se  podařilo  získat  Tereze  Vechetové,která  vybojovala  jedno  druhé  místo.Ve
štafetovém  závodě  na  4x50m  polohově  skončila  Laguna  Třebíč  na  nepolárním  čtvrtém
místě.

Mladí třebíčští plavci v     Plzni



Na  konci  jarních  prázdnin  –  sobota  15.3.  –  neděle  16.3.  se  pouze  čtyři  mladí  plavci
z Laguny/ostatní  si  užívali  prázdnin/  vydali  na  prestižní  mezinárodní  závody  –  Plzeňský
vytrvalec – na 50m bazén do Plzně.V konkurenci  350 závodníků z nejlepších plaveckých
oddílů z České republiky a Maďarska a za účasti nejlepší české plavkyně Simony Baumrtové
náš  čtyřlístek  plavců  se  rozhodně  neztratil.Sára  Doležalová  obsadila  druhé  místo
v konkurenci děvčat starších o jeden rok na 100M a ve svém ročníku dokázala zaplavat
nejlepší  čas.Na  100VZ  skončila  celkově  na  pátém  místě,ale  ve  svém  ročníku  nenalezla
konkurenci.Dařilo  se i  naší  nejmladší  závodnici  –  Marii  Fučíkové,která  ve  svém ročníku
obsadila jedno páté,šesté a dvě osmá místa.Ostatní naši zástupci – Karel Fučík a Petr Kavka
si zaplavali své nejlepší výkony na 50m bazéně.

Tomáš Veškrna v     plav.pětiboji v     Bruntále na třetím místě

Ve dnech 22.-23.března 2014 se Tomáš Veškrna zúčastnil plaveckého pětiboje v Bruntále.V
jednotlivých disciplinách skončil  2x na druhém a 2x na třetím místě.Závod 100P se mu
nepodařil – skončil v něm až na 8.místě s časem o 2,3 vt. hůře než je jeho nejlepší osobní
výkon.Tato  disciplina  rozhodla,že  skončil  celkově  v pětiboji  až  na  třetím  místě,když  na
druhé mu scházelo pouhých 12 bodů.

Plavci z     Laguny Třebíč v     České Třebové

Ve  dnech  5.  –  6.dubna  se  11  plavců  z třebíčské  Laguny  zúčastnilo  Ceny  Třebovské
lokomotivy  v plavání  na  25m  bazéně  v České  Třebové.V  této  nerezové  vaně  se  našim
plavcům  docela  dařilo  a  dovezli  si  domů  řadu  svých  nejlepších  osobních  výkonů.Tyto
výkony jsou příslibem pro příští rok,neboť naši plavci letos soupeřili většinou se staršími
závodníky.Nejvíce  se  dařilo  Antonínu  Čaňkovi,který  každý  svůj  start  proměnil  ve  svůj
nejlepší výkon.Na stupních vítězů se objevil Dominik Špaček,který na 50m volný způsob
obsadil třetí místo.Pomyslná bramborová medaile na něj zbyla v závodě na 100m prsa a
páté místo získal v závodě 100m polohově.Čtvrté místo ještě obsadila Sára Doležalová na
100m motýlek a Tereza Vechetová na 100m prsa.V první desítce nejlepších závodníků ještě
skončili Antonín Čaněk,Erik Řezníček,Kateřina Mazalová a Magda Vafková.

Plavci  z     Třebíče na Aprílové vlnce ve Znojmě

V sobotu 12.dubna 2014 se čtveřice plavců z Laguny Třebíč zúčastnila plaveckých závodů
Aprílová vlnka ve Znojmě.Všichni si většinou zaplavali svoje nejlepší výkony a na stupních
vítězů jsme se objevili celkem dvakrát.Na druhém místě v závodě 50m prsa skončila Marie
Fučíková a třetí místo obsadil Jiří Vašíček v závodě 100m prsa.

           Plavci z     Laguny Třebíč závodili na dvou frontách

V sobotu 19.dubna 2014 plavci z Laguny Třebíč se zúčastnili dvou plaveckých závodů.První
šestice plavců vyrazila do nedaleké Jihlavy na tradiční Závody mládeže.Zde se jim podařilo
dvakrát  si  stoupnout  na  stupeň  vítězů.Stupínek  nejvyšší  vybojovala  Marie  Fučíková
v závodě  na  100m  prsa  a  bronzový  stupeň  obsadila  v závodě  na  100m  motýlek  Anna
Havlenová.Do první desítky se ještě dostal Jiří Vašíček,Kateřina Cahová a Magda Vafková.



Dalších osm plavců odjelo na Velkou cenu osvobození města Vyškova.Zde v konkurenci 155
plavců z 22 oddílů převážně z Moravy a jednoho oddílu ze Slovenska / Záhorák Senica / se
naši plavci neztratili / i když plavali převážně s plavci o jeden rok staršími /.Podařilo se jim
šestkrát  se objevit  na stupních vítězů,dvakrát na nepopulárním čtvrtém místě a jednou
překonat  dlouhodobý  rekord  oddílu.Nejvíce  se  dařilo  Sáře  Doležalové,která   v hlavním
závodě na 400VZ obsadila třetí místo a dále byla ještě třikrát na bronzovém stupni a 
jednou skončila na pátém místě.Druhé místo se podařilo vybojovat Tereze Vechetové,
která zároveň překonala v závodě na 200m prsa dlouhodobý oddílový rekord.Poslední,kdo
si stoupnul na stupeň vítězů byl Karel Fučík,který obsadil třetí místo.I ostatním plavcům se
ve Vyškově dařilo a obsazovali většinou místa v první desítce.

Tomáš Veškrna v     Ostravě
O minulém víkendu 26. – 27.dubna 2014 se třebíčský plavec Tomáš Veškrna zúčastnil 2.kola
Českého poháru,které se plavalo na 50m bazéně v Ostravě.Ze čtyř závodů,které absolvoval
se  mu  podařilo  třikrát  se  probojovat  do  odpolední  finálové  osmičky  nejlepších
plavců.Bohužel  jeho  tréninkový  výpadek  způsobil,že  ve  všech  startech  zůstal  poměrně
daleko za svými nejlepšími výkony.

Plavci z     Laguny v     Pardubicích

Víkend 17.- 18.května patřil závodu Českého poháru na 50m bazéně v Pardubicích.Kromě
starších plavců pro které tyto závody byli  kvalifikací  na dorostenecké MR ČR – sem
vyrazili  i  plavci  ročníku  2001,kteří  zde  mají  v červnu  svoje  žákovské  mistrovství
ČR.Nejlépe se dařilo Tomáši Veškrnovi,který se dostal do finále na 400PZ,kde skončil na
šestém místě.Na poloviční trati skončil jako desátý,ale díky odhláškám se mohl dostat i
zde do elitního finále.Další náš účastník Dominik Špaček ve svých startech si zaplaval
svoje  nejlepší  výkony  na  50m  bazéně.Mladší  závodníci  si  převážně  vylepšili  svoje
nejlepší výkony na 50m bazénech.

Mladí plavci Laguny Třebíč jsou druzí nejlepší v     kraji

Ve  dnech  24.  –25.května  2014  se  v jihlavském  bazénu  uskutečnilo  krajské  mistrovství
v plavání  všech  věkových  kategorií,které  bylo  zároveň  kvalifikací  na  Letní  žákovské
mistrovství  ČR a  Poháry ČR.V sobotu i  v neděli  se plavalo  v Jihlavě a  těchto závodů se
zúčastnilo celkem 112 plavců z 5 plaveckých oddílů  z kraje Vysočina.Svoji suverenitu zde
potvrdili  domácí  plavci  z Jihlavského  plaveckého  klubu  AXiS.Za  tento  oddíl  startovalo
celkem  55  závodníků.Druhým  nejpočetnějším  oddílem  byla  Laguna  Třebíč.Za  náš  oddíl
v Jihlavě  startovalo  celkem  27  závodníků  a  zpět  do  Třebíče  jsme  dovezli  celkem  125
medailových  umístění.Na  nešťastném  čtvrtém  místě  naši  závodníci  skončili  celkem
17x.Dlouhodobý  oddílový  rekord  dokázala  překonat  Tereza  Vechetová  na  100P  a
200P.Velmi dobře se dařilo Erikovi Řezníčkovi,Jonáši Plačkovi,Veronice Peřinkové ,Honzovi
Trutnovi a Karlovi Fučíkovi,kteří všechny své starty proměnili ve své nejlepší výkony.Dobře
zaplaval  Antonín  Čaněk,Martin  Vrba,Petr  Kavka,Jakub  Auf,Milan  Tůma,Tereza
Kuzmová,Tereza Vechetová a Marie Fučíková.Nejvíce prvních míst získala Sára Doležalová –



8x a Tereza Vechetová – 7x.Nejhodnotější  výkon zaplavala Tereza Vechetová na 800VZ –
432 b.

Plavci z     Laguny Třebíč na letním Poháru ČR nezklamali

Ve dnech 7.-8.června 2014 se pětice plavců z třebíčské Laguny vydala na letní Pohár ČR
v plavání.Naši plavci bojovali v moravské skupině.Ročník 2003 závodil na 25m bazéně ve
Zlíně a ročník 2004 plaval v Karviné.Na Poháru ČR ročníku 2003 startovali za Lagunu čtyři
plavci a nejvíce se dařilo Sáře Doležalové,která ze zlínského bazénu vylovila dvě stříbrné a
jednu bronzovou medaili.Dále ještě dvakrát skončila na nepopulárním čtvrtém místě.Další
účastník  Antonín  Čaněk  sice  se  na  stupně  vítězů  neprobojoval,ale  všechny  své  starty
proměnil ve své nejlepší výkony a třikrát skončil do desátého místa.Adam Černý neměl na
těchto závodech své dny a moc se mu nedařilo.Přesto do desátého místa se probojoval
celkem  pětkrát.Poslední  účastník  tohoto  Poháru  Veronika  Peřinková  se  na  tyto  závody
dostala poprvé a po dobrém výkonu na 100 motýlek se jí už potom nedařilo.

V Karviné,kde  startoval  ročník  2004  za  třebíčskou  Lagunu  startovala  pouze  Marie
Fučíková,které  se  podařilo  získat  jednu  bronzovou  medaili,jednou  skončila  na  čtvrtém
místě a dvakrát se ještě dostala do nejlepší desítky.

Mladí plavci z     Laguny na žákovském Mistrovství České republiky

Ve dnech 14.-15.června se  uskutečnilo  žákovské Mistrovství  České republiky  na kterém
plave  24  nejlepších  závodníků  v každé  disciplíně  z celé  ČR,kteří  se  kvalifikovali  sítem
Krajských  plaveckých  mistrovství.Plavci  ročníku  2001  startovali  na  50m  bazéně
v Pardubicích a  ročník 2002 měl  svoje Mistrovství  v Chomutově.V Pardubicích náš  oddíl
reprezentovali tři závodníci – Jonáš Plaček,Erik Řezníček a Tereza Vechetová.Sice zaplavali
své nejlepší výkony z 50m bazénu,ale na více trénující oddíly nestačili a obsazovali místa
v druhé  polovině  celkového  pořadí.Nejvíce  se  dařilo  Tereze  Vechetové,která  na  400m
polohově obsadila časem 5:55,85 deváté místo.Dále ještě skončila na 200P časem 3:05,22
na  jedenáctém  místě  a  dvakrát  získala  12.místo.Nejdelší  plavecká  trať  –  1 500VZ  –  se
podařila Jonášovi Plačkovi,když časem 19:56,13 skončil na pěkném desátém místě.

Do Chomutova,kde plavali  mladší  žáci  se probojovali  z Laguny  taky jenom tři  závodníci
Anna  Havlenová,Karel  Fučík  a  Jiří  Vašíček.Ani  oni,ale,nestačili  na  konkurenci  větších
plaveckých oddílů.

Věra Rymešová na Letním mistrovstvím České republiky – dorostu

V termínu  od  20.června  –  22.června  2014  se  jedna  plavkyně  třebíčské  Laguny  Věra
Rymešová probojovala na Letní mistrovství České republiky v kategorii dorostenek.
Toto mistrovství se plavalo na 50m bazénu v Ústí nad Labem a naše plavkyně startovala
celkem ve dvou disciplinách.Jako první start měla závod na 100m motýlek.Zde si vytvořila
svůj  nejlepší  výkon  na  50m  bazéně  a  skončila  na  11.místě.Další  den  startovala  na



dvojnásobné trati – 200m motýlek.Zde se jí nepodařilo vytvořit své nejlepší maximum a tak
s časem o 1 vteřinu horším skončila na 10.místě.

Plavci z     Laguny závodili ve Znojmě

V sobotu 4.října se ve Znojmě uskutečnil již 12.ročník Malé ceny Znojma.V letošním roce se
těchto závodů zúčastnilo celkem 138 závodníků z 13 plaveckých plaveckých oddílů.Nejvíce
účastníků bylo z domácího plaveckého oddílu.Za třebíčskou Lagunu startovalo celkem 13
závodníků.Nejvíce se dařilo Sáře Doležalové,která obsadila v závodě na 100 M druhé místo
a na 100 PZ skončila na nepopulárním 4.místě.Ostatní naši závodníci si většinou vytvořili
svoje nejlepší osobní výkony.

Mladí třebíčští plavci v     Prostějově

Poslední říjnovou sobotu vyrazilo sedm plavců z Laguny Třebíč na Velkou cenu Prostějova.V
konkurenci  250  závodníků  převážně  z 30  moravských  plaveckých  oddílů  se  naši  plavci
rozhodně neztratili a vod prostějovského bazénu dokázali vylovit i čtyři cenné medaile a
vytvořit si většinou i svoje nejlepší osobní výkony.Nejvíce se dařilo Marii  Fučíkové,která
dvakrát vystoupila na stříbrný stupínek a její týmová kolegyně Sára Doležalová obsadila
jednou druhé a jedno třetí místo.Smůlu měla Kateřina Mazalová,která dvakrát skončila na
nepopulárním  čtvrtém  místě.Dobře  zaplaval  i  Jonáš  Plaček,který  se  ve  svém  jediném
závodě dokázal zlepšit o deset vteřin.

Nejmladší plavci z     Laguny Třebíč na závodech ve Žďáru nad Sázavou

V sobotu  8.listopadu  se  v Relax.centru  ve  Žďáru  nad  Sázavou  uskutečnil  Vysočina  Cup
v plavání   pro  nejmladší  věkové  kategorie  /  ročníky  2004  –  2006  /.Těchto  závodů  se
zúčastnilo 116 plavců z deseti plaveckých oddílů. Z třebíčské Laguny na závodech plavalo
sedm plavců a docela úspěšně porovnávali svoje síly s ostatními.Na stupně vítězů se našim
plavcům  podařilo  stoupnout  celkem  devětkrát.Nejvíce  se  dařilo  Sáře  Doležalové,která
veškeré své starty proměnila ve vítězství a dokázala zvítězit i v hlavním závodě na 100 m
prsa.Dobře plavala i  Marie Fučíková a Antonín Čaněk,kteří dvakrát obsadili umístění na
stupních.Na stupně vítězů se dostala i Tereza Kuzmová a Jakub Auf.

Mladí plavci Laguny Třebíč jsou druzí nejlepší v     kraji

Ve dnech 22. –23.listopadu 2014 se v jihlavském a ždárském bazénu uskutečnilo krajské
mistrovství  v plavání  všech  věkových  kategorií,které  bylo  zároveň  kvalifikací  na  Zimní
žákovské  mistrovství  ČR a  Poháry  ČR.V  sobotu se  plavalo  v Jihlavě a  těchto  závodů se
zúčastnilo celkem 137 plavců z 5 plaveckých oddílů  z kraje Vysočina a jednoho oddílu z
Prahy.Svoji suverenitu zde potvrdili domácí plavci z Jihlavského plaveckého klubu AXiS.Za
tento oddíl startovalo celkem 61 závodníků.Druhým nejpočetnějším oddílem byla Laguna
Třebíč.Za náš oddíl v Jihlavě startovalo celkem 27 závodníků a zpět do Třebíče jsme dovezli
celkem  91  medailových  umístění.Na  nešťastném  čtvrtém  místě  naši  závodníci  skončili
celkem 12x.Na těchto závodech se nejvíce dařilo Tereze Vechetové,která třikrát přepsala
oddílové  rekordy.Dobré  výkony  zaplavali  i  všichni  ostatní.Kromě  Terezy  Vechetové
hodnotím vysoce i  výkony Adama Černého na 400VZ,Erika Řezníčka na 50VZ + 200VZ +



400VZ,Jonáše Plačka na 100P + 400VZ + 200PZ a hlavně na 1500 VZ,Kateřiny Mazalové na
100P, Sáry Doležalové na 800VZ a Anny Havlenové na 100P. Celkově se dá říci,že jsem byl
spokojen.

Nedělní závody se uskutečnili ve žďárském bazénu.Zde startovalo celkem 119 závodníků a
plavci  z Laguny  byli  i  tentokrát  druhým nejpočetnějším oddílem.Nejvíce  závodníků měli
plavci  z JPK Jihlava /  51 /  a Laguna tentokrát  měla celkem 29 závodníků.Naši  plavci  ze
žďárského bazénu vylovili  44  umístění  na  stupních  vítězů  a  4  umístění  bylo  těsně pod
stupínkem.Voda  ve  žďárském  bazénu  ovšem  našim  závodníkům  moc  nechutnala  a  tak
oproti sobotním závodům zůstali většinou dost za očekáváním.Zde mě nejvíc zaujali výkony
Karla Fučíka na 200P,Jirky Vašíčka na 200Z,Erika Řezníčka na 100M + 100VZ a Jana Trutny
na 100VZ.

Plavci z     Laguny Třebíč na zimním  Poháru ČR nezklamali

Ve dnech 6.-7.prosince 2014 se šest plavců z třebíčské Laguny vydalo na zimní Pohár ČR
v plavání.Naši plavci bojovali v moravské skupině.Ročník 2003 závodil v 25m bazéně v Brně
na Lesné a ročník 2004 plaval ve Vsetíně.Na Poháru ČR ročníku 2003,kde bylo přijatých 156
plavců ze 40 plaveckých oddílů startovali za Lagunu čtyři  plavci a nejvíce se dařilo Sáře
Doležalové,která  z  brněnského bazénu vylovila  tři  stříbrné  medaile.Dále  ještě  skončila
jednou  na  pátém  místě.Další  účastník  Antonín  Čaněk  sice  se  na  stupně  vítězů
neprobojoval,ale skoro všechny své starty proměnil ve své nejlepší výkony a třikrát skončil
do desátého místa.Adamovi Černému se pěkně vydařila sobotní část závodů a v neděli moc
už  mu  to  neplavalo..Přesto  do  desátého  místa  se  probojoval  celkem  pětkrát.Poslední
účastník  tohoto  Poháru  Veronika  Peřinková  se  na  tyto  závody  dobře  připravila   a  po
dobrém výkonu si zaplavala ve všech svých závodech nové osobní rekordy a dvakrát se jí
podařilo obsadit 10.příčku.

Ve Vsetíně,kde startoval  ročník  2004  za  třebíčskou Lagunu startovala  Marie  Fučíková a
Tereza Kuzmová.Tyto závody se jim příliš  nevyvedli a do desátého místa se probojovala
pouze Marie Fučíková.

Laguna Třebíč na tradičním Fego Emme Cupu v     Brně

V sobotu 13.prosince 2014 se čtveřice nejmladších třebíčských plavců zúčastnila tradičních
srovnávacích závodů pro tuto věkovou kategorii.Z 25 metrového bazénu v Brně – Lesné si
zpátky  dovezli  celkem  tři  umístění  na  stupních  vítězů  čtyřikrát  jsme  skončili  na
nepopulárním čtvrtém místě.Nejlépe se dařilo Kateřině Cahové,která dvakrát skončila na
stříbrném stupínku a Jakubovi Aufovi,který se umístil jednou na třetím a jednou na čtvrtém
místě.Dobře zaplaval i Adam Caha,který obsadil dvakrát čtvrté místo.

Mladí plavci z     Laguny Třebíč na republikovém mistrovství

Vrcholem letošní podzimní sezóny bylo republikové mistrovství České republiky.Nejstarší
plavci  –  ročník  2001  startovali   ve  dnech  13.-14.prosinci  v  Prostějově,kam  se  mezi  24
nejlepších z celé republiky kvalifikovali tři naši členové.Mladší žáci – ročník 2002 startovali
ve stejném termínu v trutnovském bazéně.I zde se do tohoto elitního výběru dostali tři naši
závodníci / nakonec,ale se Mistrovství zúčastnili pouze dva /.Nejlepší umístění měla Tereza



Vechetová,která obsadila v závodě na 200 m polohově sedmé místo.Do patnáctého místa
se  ještě dostali  Erik  Řezníček  /  12.místo  na  100M +  14.místo  na  100VZ a  15.místo  na
400VZ /,Karel Fučík / 11.místo na 200P / a Jonáš Plaček / 14.místo na 200P /. 

Třebíčská Laguna se zúčastnila Vyškovského kapra
V sobotu 20.prosince 2014 jsme vyrazili na předposlední závody tohoto roku.Ve Vyškově se
tuto  sobotu  setkalo  189  plavců  z 16  plaveckých  oddílů.Lagunu  Třebíč  reprezentovalo
celkem 9 plavců a v bodovém hodnocení oddílů jsme skončili na šestém místě / škoda,že
některým našim plavcům se na tyto závody již nechtělo a odhlásili se /.Pět našich plavců si
ve všech svých startech dokázalo vytvořit  svoje nejlepší  výkony / Antonín Čaněk,Adam
Černý,Jiří Vašíček,Karel Fučík a Jan Trutna / a celkem šestkrát jsme se objevili na stupních
vítězů.Nejvíce umístění na stupních vítězů měl Jan Trutna / 2x na druhém a 1x na třetím
místě /,dále byl ještě Adam Černý na druhém místě a Antonín Čaněk a Tereza Vechetová na
třetím místě.Čtvrté místo ještě obsadili Adam Černý,Tereza Vechetová a Kateřina Mazalová.

Plavci z     Laguny na Silvestrovském pětiboji ve Vsetíně
Na  poslední  letošní  závody  vyrazila  šestice  třebíčských  plavců  do  Vsetína.Závody  se
uskutečnili 29.-30.prosince a bazén ve Vsetíně hostil 170 plavců z 27 plaveckých oddílů.Z
třebíčských  plavců  se  v celém  pětiboji  dařilo  nejlépe  Marii  Fučíkové,která  skončila  na
čtvrtém  místě  a  v závodě  na  100P  obsadila  2.místo.Dobře  se  umístila  i  Tereza
Vechetová,která obsadila ve své kategorii celkové 7.místo a Antonín Čaněk,který skončil na
desátém místě.Jinak i na  svých posledních letošních závodech si naši plavci vytvořili řadu
svých nejlepších osobních výkonů.

Soustředění

Jalovec - kondiční
Je pátek 2.května a krátce po patnácté hodině se na nádraží  v Třebíči  scházejí  podivné
postavičky,které mají s sebou poměrně velká zavazadla.Po chvilce čekání přijel náš vlak a
my jsme pod vedením Honzy spořádaně nastoupili.Osobáček se rozjel a my tím začali naše
jarní soustředění.Asi po půlhodince jízdy jsme se ocitli na zastávce v Číchově,kde na nás
čekal František -  vystoupili jsme  a dali se strastiplnou cestu do kopce až na Jalovec.Mladší
skupina pod vedením Františka a Honzy se dala spodní cestou ke sjezdovce a my starší se
vydali po silnici.Cesta nám všem trvala asi půlhodinky / cca 2 km / a tak něco okolo půl
páté jsme všichni  se sešli  na Jalovci.Po nezbytných informacích a pokynech jsme se šli
ubytovat a připravit si místnosti na spaní.Na toto jsme měli asi půlhodiny a pak se dali do
našeho prvního cvičení.Počasí se již zhoršuje a začíná se ochlazovat / na začátku cvičení
bylo 16 stupňů / a proto jsme po rozcvičení a rozběhání / pětkrát okolo chaty s  intervalem
10 kliků / šli běhat do lesa.Mladší skupina šla běhat do kopce / cca 30 metrů / a běhalo se
celkem pětkrát a starší měli asi 50 metrový sprint a ten absolvovali čtyřikrát.Po doběhání
jedné části jsme se vystřídali.Běh nám zpestřil  náhlou nevolností jeden člen / jahodové
knedlíky  /,ale po chvilce bylo  vše  v pořádku.Běh v lese  vyhrál  Adam Roth před Erikem
Řezníčkem a Martinem Vrbou.U děvčat  bylo pořadí  –  1.  Kateřina Mazalová – 2.  Tereza



Vechertová a třetí byla Eliška Maloušková.U běhu do kopce v lese bylo pořadí : 1.Adam
Roth – 2.Antonín Čaněk – 3.Erik Řezníček a u děvčat : 1.Eliška Maloušková – 2.Kateřina
Mazalová  –  3.  Tereza  Vechetová.Po  doběhání  jsme  odešli  na  večeři  /  smažený  sýr  +
hranolky + tatarka nebo kečup /.Po večeři byl do osmé hodiny večerní klid a pak se šlo opět
na půlhodinku cvičit.Mladší skupina cvičila na začátku u chaty a pak se přesunula k dětské
sjezdovce.Starší měli zábavné cvičení u malé sjezdovky / kliky,běhání do kopce atd. /.Po
cvičení jsme odešli na chatku – provedli hygienu a už jsme měli volno.Večerka pro mladší
skupinu byla ve 21.30 hod. a starší šli spát o půlhodinku později.Tímto skončil tento první
den.

Sobota 3.května

Sobotní ráno nás probouzí uplakané počasí a 4 stupňová teplota.Budíček byl až po osmé
hodině  a  mezitím  přestalo  poprchávat,takže  na  snídani  jsme vyrazili  už  bez  májového
studeného deštíku.Na snídani tradičně byli párky,vánočka atd.Prostě každý si mohl vybrat
dle  své  chuti  /  jednoznačně  zvítězili  párky  /.Po  snídani  se  šlo  cvičit  –  mladší  skupina
zamířila  do altánku /  první  část  bylo  posilování  a  v druhé části  se šlo  do lesa  – hry  +
cvičení  /,starší  skupina odešla  do salonku /  první  část  pod mým vedením se běhalo  +
posilovalo,

druhou část se cvičilo pod vedením Adama /.Po docvičení byl již odpočinek a příprava na
oběd.Na oběd dnes byla gulášová polévka a pečené kuře s rýží.Po jídle následoval polední
klid do 14 hodiny.Mladší skupina měla odpočinek kratší – něco po 13 hodině odešla do
Číchova na vlak a odjela do Přímělkova.Starší skupina se dala do běhu.Tentokrát je čekala
nepříjemná trasa / Jalovec a po silnici do Číchova a zpět /.Běželo se celkem dvakrát a bylo
to něco okolo 7,5 km / 3 750 m jedno kolečko /.V tomto nepříjemném počasí / 6 stupňů,
tvrdý povrch a studený vítr / každý ze sebe vydal hodně sil a proto až do 16 hodin byl
odpočinek.Nejlepší součet obou kol měl Jonáš Plaček / 43:20,0 / – jako druhý skončil Adam
Roth / 44:50,0 / a třetí byl Martin Vrba / 47:08,0 /.Nejlepší jedno kolo měl Adam Roth /
20:20,0 / druhý byl Jonáš Plaček / 20:24,0 / a třetí Martin Vrba / 22:00,0 /.U děvčat měla
nejlepší součet Věra Rymešová / 45:50,0 / jako druhá byla Tereza Vechetová / 46:57,0 / a
třetí skončila Magda Vafková / 55:42,0 /.Okolo 16 hodiny jsme se sešli v jídelně,někteří si
dali svačinku / škvarková pomazánka,chléb / a pak následovalo další cvičení – tentokrát
v salonku pod vedením Věrky.Někteří místo cvičení dali přednost televiznímu hokeji a tak si
to  docvičili  později.Mezitím  přišla  mladší  skupina  z výletu  a  tak  nám  nic  nebránilo
k zasednutí k večeři.Dnešní večeře se skládala z kuřecího smaž.řízku s bramborou kaší.Po
večeři  byl  odpočinek na dobré strávení a pak mladší  skupinka si  šla do salonku trochu
zacvičit.Starší už měli až do večerky volno.Po večeři se začali sjíždět návštěvy / p.Řezníček
s manželkou a mladším synem,p.Plačková s dcerou,p.Vrbová,p.Caha,p.Kuzma s manželkou
a mladší dcerou,p.Rothová,p.Mazal a p.Auf /,takže se chvilku posedělo a povídalo.Večerka
byla stejně jako v pátek.

Neděle 4.května

I  dneska  byl  budíček  až  po  osmé  hodině  a  vstávali  jsme  do  krásného  slunečného,ale
chladivého rána.Po malém rozcvičení,které nestihla opět trojice nejmladších holek jsme se
vydali na snídani.Opět jsme nebyli zklamáni – párky tam jsou zase.Po snídani se šlo cvičit –
starší skupina začala v salonku pod vedením Adama a mladší odešli si několikrát vyběhnout
část  lyžařsk.výtahu  /  od  cesty  až  druhému  sloupu  /.Po  hodince  jsme  se  vystřídali  a



dokončili cvičební část soustředění.Nejlepší součet obou výběhů měl Adam Roth / 55,30
/,jako druhý byl Jonáš Plaček / 1:08,4 / a třetí byl Erik Řezníček / 1:10,3 /.U děvčat : 1.
Kateřina Mazalová /  1:09,7 /  -  2.  Eliška  Maloušková /  1:14,7  /  a  3.  Magda Vafková /
1:17,8 /.Nejlepší výkon předvedl Adam Roth / 25,4 /- druhý nejlepší výkon měl Matyáš
Nestrojil  /  32,8 /  a třetí  Erik  Řezníček / 33,4 /.Starší   mohli  ještě v rámci zkoušky vůle
seběhnout a vyběhnout sjezdovku,ale nakonec se toto neuskutečnilo – škoda.Po tomto
cvičení  už  následovalo  převlečení  a  úklid  místnosti.Na  oběd  jsme dneska  měli  vývar  a
svíčkovou s knedlíkem.Po jídle bylo zhodnocení a šel se dodělat úklid.Ve třináct hodin jsme
odešli na zastávku do Číchova,kde jsme počkali na vlak o pak pod vedením p.Vrbové,Honzy
a Adama se v klidu odjelo domů.

Hodnocení :

Na této akci se nás nakonec sešlo 21 dětí + 3 vedoucí.Můžu s klidným srdcem napsat,že 
dlouhé době jsem byl velmi spokojen.Starší skupina si sáhla určitě chvilkami až na dno 
svých sil a bez řečí vykonávala veškeré pokyny.Překvapením pro mě skončila zkouška 
vůle,když po náročném programu všichni bez řečí byli ochotní seběhnout a vyběhnout 
celou sjezdovku.Nebyl u této skupiny ani problém s chováním a dodržováním časového 
rozvrhu a večerky.Netroufám si zde hodnotit jednotlivce ,protože každý má jinou 
kondici,prostě všichni byli super.Chtěl bych pouze navíc  poděkovat Adamovi za vedení 
posilovacích cvičení a všem z této skupiny za umožnění pohodově stráveného víkendu.

Starší skupina  - účastníci :
Adam Roth
Martin Vrba
Erik Řezníček
Jonáš Plaček
Petr Kavka
Petr Mícek
Věra Rymešová
Tereza Vechetová
Kateřina Mazalová
Magda Vafková
Diana Samayoa

Mladší skupina zde byla pod vedením Františka a Honzy Hájka.I tato skupina se docela 
snažila a moc problémů zde nebylo.Z mého pohledu mě překvapil Matyáš a Aleš a poněkud
mě zklamal Tonda.
Pořadí dle aktivity,chování atd.:

1. Matyáš Nestrojil
2. Eliška Maloušková
3. Aleš Urubek
4. Adam Černý
5. Tereza Kuzmová



6. Antonín Čaněk
7. Jakub Auf
8. Kateřina Cahová
9. Adam Caha

Celkově toto soustředění splnilo svůj účel – škoda počasí,které trochu nevyšlo / ale mohlo 
být podle předpovědi i hůř /.Stravování určitě většinu z nich také nezklamalo.

Prostě a jednoduše – děkuji dětem za dobrou práci a doufám,že i na dalších akcích se 
budou chovat stejně.

Pelhřimov – 10.10. – 12.10. 2014 - plavecké

Tak a zase po roce jedeme na plavecké soustředění do Pelhřimova.V pátek 10.října se na
třebíčském vlakovém nádraží  něco málo po půl třetí odpolední začali scházet postavičky
z nichž většina měla na sobě mikinu s naším logem a názvem / super /.Po jejich příchodu
František  spočítal  účastníky  /  někteří  přišli  pozdě /  a  šel  koupit  společnou jízdenku.Po
nákupu jízdenky  se nastoupilo do vlaku a odjelo se směrem na Jihlavu.V Jihlavě byl první
přestup – zde jsem se přidal k výpravě i já – a obsadili jsme první patro vlaku.Nic potom
nebránilo v pokračování naší cesty – tentokrát do Horní Cerekve,kde byl  další přestup.I
tady jsme bez problému obsadili místa a asi za půl hodiny jsme přistáli v Pelhřimově.Naše
cesta celkem trvala asi 2,5 hodiny.Po výstupu z vlaku jsme se přesunuli do Sporthotelu,kde
jsme  měli  zajištěno  ubytování  a  stravování.Po  našem  příchodu  jsme  se  ubytovali  a
připravili se na první cvičení,které vedl Adam.Po cvičení jsme vyrazili co nejkratší cestou se
podívat na náměstí.Po příchodu z náměstí se začalo opět asi hodinu cvičit.Před večerkou
pan  František  vybral  mobilní  zařízení  a  mohli  jsme  se  všichni  odebrat  do  říše  snů.To
podařilo pouze některým / příště domluvíme všechny pokoje bez televize /.Tímto skončil
tento den.

Je sobota 11.října a my vstáváme něco okolo půl osmé.V 7.45 hod. je snídaně a v  jídelně
nacházíme –  jogurt,salám,sýr  a  máslo.Po jídle se balíme a odcházíme na bazén.Dnešní
trénink začal od 9.00 – 10.30 hod.Zde po převlečení následuje rozcvička a poté se vrháme
do vody pelhřimovského bazénu a odplaváváme první metry z dnešního tréninku.
Po tréninku jsme se odebrali zpět na hotel,kde byl odpočinek.Ve 12 hodin jsme odešli na
oběd  –  vývar,špagety  s kuřecím  masem.Po  jídle  se  zase  odpočívalo.Kdo  nebyl  zde
v loňském  roce,tak  měl  odpočinek  kratší  ,protože  jsme  vyrazili  do  Muzea  strašidel.Po
prohlídce  jsme se odebrali na náměstí a bylo krátké volno.V plánu bylo poté si vyběhnout
na čas místní věž,ale bohužel bylo zavřeno a tak jsme se odebrali zpět na hotel.Tady jsme
pokračovali  v odpočinku  a  po  třetí  hodině  jsme  opět  si  šli  zaplavat.Odpolední  trénink
začínal v 15.30 hod. trval opět 1,5 hodiny. 
Po doplavání  tréninku,kdo chtěl  mohl  na  chvilku jít  do sauny nebo do relax.bazénu.Po
skončení jsme se opět odebrali na hotel k odpočinku.Asi po hodině byla večeře – rizoto.Po
jídle  následovalo  opět  volno  a  pak  se  šlo  na  malé  cvičení.Chvilku  se  běhalo  a  chvilku
klikovalo.Pak už byl zase klid a večerka.



Je krásné nedělní ráno 12.října 2014.Budíček je stejně jako včera o půl osmé..V tento čas
vchází p.Zima do pokojů o oznamuje vstávání.Po nepříliš hezkém probuzení odcházíme na
snídani,která je stejná jako včera.Po jídle je opět rozcvička a odchází se na bazén.Zde se
opět  po  převlečení  a  vlastním  rozcvičení  vrháme do  vody  a  plaveme  poslední  trénink
tohoto soustředění.
Po doplavání tréninků jsem provedl krátké zhodnocení a pak se šlo na hotel  uklízet.Po
úklidu byl oběd – vývar + smažený kuřecí řízek s bramborem a jako dezert byla buchta.Po
jídle jsem převzal pokoje / ve všech pokojích bylo uklizeno / a vyrazili jsme na nádraží.Zde
po  chvilce  čekání  jsme  nastoupili  a  odjeli  do  Horní  Cerekve.Tady  byl  opět  přestup  –
tentokrát  na  rychlík.Po  jeho  příjezdu  jsme nastoupili  a  začali  hledat  místo  na  sezení.V
dětském  oddělení  několik  kupé  je  zavřených  a  za  záclonkami  sedí  /  nebo  leží  jedinci
/.Průvodčí  s tím  nechce  nic  dělat  a  tak  nás  posílá  do  posledního  vagonu,který  je
poloprázdný.Po  průchodu  celým  vlakem  konečně  usedáme  a  jedem  v pohodě  až  do
Třebíče.V Jihlavě nás opustí p.František a já pokračuji s dětmi dál.Po příjezdu do Třebíče –
předám děti – rozloučí se  mnou tři jedinci a já čekám  na můj vlak.Takto skončilo letošní
plavecké soustředění.        

Hodnocení :
Cesta tam v pohodě – cesta zpátky po nalezení místa už také.
Chování – nemám námitek
Trénink – byl jsem docela překvapen
Strava – nic moc / ale děti většinou stejně  nejí – mají spoustu sladkostí /
Účast :
1.skupina – 9 účastníků / chybí – Martin Vrba,Věra Rymešová,Radka Březnová /
2.skupina – 9 účastníků / chybí – Anna Havlenová,Eliška Maloušková /
3.skupina -  3 účastníci / chybí – Veronika Peřinková,Jiří Kupa,Petr Čermák,Milan Tůma /
5.skupina – 2 účastníci / chybí – Matěj Března,Tadeáš Tomek,David Vostal,Jakub Mrákota,
                                                           Štěpán Chovanec,Lucie Cejpková /
1.skupina na soustředění :
Všichni odvedli dobrou práci,byl jsem překvapen Jirkou Vašíčkem,Sárou Doležalovou a 
Karlem Fučíkem,že dobře zvládali trénink se staršími.Pokud jsme měli dvě dráhy – dobře 
zvládal funkci lídra na dráze Jonáš Plaček.
2.skupina na soustředění :
I tato skupina trénovala velmi dobře a dle sdělení p.Františka se mu trénovalo velmi dobře
a celou skupinu chválí.Byl překvapen plaveckou aktivitou všech účastníků a zvláště Silvou
Lazarovou  a  Terezou  Kuzmovou.Po  počátečních  obtížích  se  dobře  prezentovala  i  Marie
Fučíková.
Celkové hodnocení :
Netřeba slov – jsem spokojen a přeji si,aby takto přistupovali k tréninku i v Třebíči.

Jalovec 2014



Tak to zase začalo. Ve čtvrtek 7.srpna roku 2014 se o půl desáté začali scházet účastníci
letošního soustředění před bazénem Laguna. V deset hodin se vyjelo ve třech skupinách
směrem na Jalovec u Číchova. Asi po jedné hodině a několika minutách skupiny dojížděli
k rekreačnímu středisku Jalovec. Po dojezdu všech skupin jsem si vzal slovo – seznámil jsem
účastníky s chováním na soustředění a režimem dne.Asi po mém půlhodinovém monologu
jsme si vzali věci z aut a odešli jsme na oběd.První oběd obsahoval polévku s játr.knedlíčky
a pak bylo kuře na paprice s kolínky. Po jídle jsme se odešli ubytovat a byl chvilku polední
klid. Po poledním klidu první skupina pod vedením Pavla si vyběhla na okruh,kde se bude
konat sobotní duatlon. Druhá skupina se dala do cvičení na hřišti a třetí se šla projít do
lesa. Po svačině – vajíčková pomazánka s rohlíkem – skupiny si program vyměnili.Cvičení na
hřišti jsme zaměřili na posilování doplněné o zábavné štafety.Po cvičení před večeří byla
ještě provedena kontrola brzd a kol jednotl. účastníků.Zábavný testík inteligence některé
jedince velmi překvapil a určitě se jim líbil.Po všech těchto úkonech už nám nezbývalo nic
jiného  než  odejít  na  večeři.Večeře  nás  moc nepřekvapila  –  byl  smažený  sýr,hranolky  a
kečup nebo tatarka.Po večeři bylo až do nástupu volno.Nástup byl neustále narušován a
tak místo slíbeného volna se šlo ještě cvičit.Cvičení pro některé bylo krátké / záleželo na
tom,jak  se  kdo  na  nástupu  choval  /.Po  tomto  naprostém  zbytečném  cvičení  už  bylo
volno.Večerka  dnešní  den  byla  ve  21.30  hod.  pro  mladší  a  ve  22.00  hod.  pro  starší.Je
zbytečné si myslet,že večerka byla dodržena,ale po několika zásazích nakonec ve 23 hodin
byl už na pokojích klid / aspoň si myslím /.Tímto pro mě tento den skončil.
Hodnocení dne:
Přesun na Jalovec proběhnul i díky pomoci některých rodičů, kteří nám pomohli s odvozem
věcí a i s doprovodem jedné ze skupin v naprosté pohodě. Cvičení na hřišti se mi velmi
líbilo a přespolní  běh dopadl  také dobře.  Chování některých účastníků má své chyby a
doufám, že v průběhu dalších dnů se toto vylepší. Počasí bylo dobré.  

Pátek 8.srpna 2014
Je ráno – vstávám a všude je klid. Někdy okolo sedmé hodiny se začíná probouzet jako
první pokoj  vedle mě, kde spí  mladší  a už se začíná mluvit.  Hned na začátku dnešního
programu byla rozcvička pod vedením Pavla. Po rozcvičce jsme se odebrali na snídani, kde
jako vždy byl připraven obložený stůl /párky, paštika, máslo, džem, jogurt atd./ Po snídani a
úklidu  začalo  sportovní  dopoledne  v lese.  Po  skupinách  jsme  absolvovali  soutěže  ve
slalomu, sprintu a běhu do kopce. Po těchto disciplinách následovali hry a potom oběd. Na
oběd byla polévka čočková a rizoto se sýrem a okurkou. Po krátkém poledním klidu se
všechny skupiny vydali na různé trasy. Nejlepší skupina pod vedením Pavla měla konečný
cíl  na  Mařence  /  Heraltice,  Kobylí  hlava,  Chlístov,  Štěměchy,  Dašov,  Dašovský  mlýn,
Mařenka /.  Jejich trasa měřila  celkem 45 km. Většina cesty vedla v lesním terénem. U
Dašovského mlýna jim otevřel mlynář s fajfkou. Na rozhledně Mařenka byl výhled až do
Dukovan a i Rakousko bylo vidět. Velká přestávka proběhla v Předíně, kde si všichni dali
malinovku a zmrzlinu v hospůdce u fotbalového hřiště. Druhá skupina pod vedením Jakuba
měla za cíl dorazit do vesničky Svatoslav/ Brancouze, Chlum, Kouty, Svatoslav, Bochovice,
Vlčatín, Rudíkov, Horní Vilémovice, Benetice, Čechtín, Červená Lhota, Čihalín, Přibyslavice /
celá trasa tak měla 58 km. Větší část cesty vedla po vedlejších silnicích a občas si najeli na
lesní cesty. Zvláště pak, když  se rozhodli jet po zelené turistické značce, která je nejdříve
zavedla do slepené lesní uličky a poté přes louku plnou kravího trusu. Celá  skupina obstála
na výbornou a vysloužili si tak velké bezvýznamné plus. Třetí skupina s Františkem měla cíl
na Kobylí hlavě / Zašovice, Salátův kopec, Heraltice, Kobylí hlava, Okříšky, Přibyslavice /.



Jejich trasa měřila kolem 30km. Převážně byla trasa vedena po vedlejších silnicích. Po cestě
se  nevyskytovaly  žádné  technické  problémy  s koly,  spíše  této  skupině  dělala  potíže
orientace především v okolí Heraltic, kdy se měli dostat na Kobylí hlavu přes cestu směrem
na Chlístov. Aby tuto cestu našli, museli se zeptat na cestu místních obyvatel. Při výšlapu
na Kobylí  hlavu se zastavila většina skupiny společně s Františkem, protože cesta,  která
vedla k vrcholu kopce, byla příliš prudká a kamenitá. Na vrchol kopce se vydali pouze dva
z této desetičlenné skupiny. Velkou přestávku si dali v Okříškách u Alberta.
Ihned po kolech byla večeře / špenát s bramborovým knedlíkem /. Jakmile všichni dojedli,
provedli jsme nástup, kde jsme představili plán dne na zítra a zhodnotili dnešní celý den.
Všichni měli pro své skupiny jen slova pochvaly. Po tomto nástupu už bylo osobní volno.
V této době se většinou všichni osprchovali / až na třetí skupinu / převlékli a odpočívali.
Třetí skupina se rozhodla osprchovat a převléknout až těsně před večerkou a tím pádem
večerka nebyla zase dodržena.  Večerku nejsou schopni  dodržet  ani  plavci  z Jihlavy,kteří
usínali až něco okolo 23 hodiny / nejmenovaný jedinec musel přespat i na marodce /.A tak
skončil den druhý.

Sobota 9.srpna 2014
Po snídani se všichni seskupili na hřišti, aby se mohlo pokračovat v programu. Pod vedením
Adama a Honzy byli  rozlosováni  do skupin a pak už  se soutěžilo  ve štafetách.  Soutěže
probíhaly bez problémů a bylo vidět velké úsilí, protože hlavní cena pro poražený tým byla
280  kliků.Při  soutěži  upadnul  Tomáš  Palas,ale  nic  vážného to  nebylo.  Po  dokončení  se
všichni odebrali na oběd na kterém se podávala polévka gulášová a potom smažený květák
s bramborem a tatarkou nebo kečupem.Po jídle následoval polední klid. Po odpočinku byl



v plánu  duatlon,  který  byl  nakonec  zrušen,  kvůli  přicházející  bouřce.  Nastal  náhradní
program, což bylo cvičení v místnosti. Bouřka přešla do hodiny a bylo rozhodnuto, že se
pojede časovka do vrchu. Jako trať byla zvolena lesní zpevněná cesta a kopec měřil přesně
2 km. Všichni dojeli na vrchol na pokraji sil a bylo vidět, že si opravdu hrábli na dno, což
byla potěšující zpráva. Krátké intenzivní zátěže, kterou plavci potřebují pro závody. Před
večeří  nás  přijela  navštívit  i  Jarka,která  zde  zůstala  s námi  i  přes  noc.Po  této  soutěži
následovala večeře – šunkofleky.Večer vyplnilo chvilkové cvičení a pak už byl odpočinek.

Neděle 10.srpna 2014
Ještě před snídaní vyrazilo 10 závodníků na triatlon do Jihlavy, kde absolvovali závod ve
svých  věkových  kategoriích.  Někteří  dosáhli  na  vítězství,  jiní  si  odnesli  krásný  pocit  ze
závodu.Zbytek  účastníků se  po  snídani  odebral  na  zastávku v Číchově,kde jsme chvilku
počkali  na  vlak  a  odjeli  do  Přímělkova.Zde  jsme  vystoupili  a  Františkova  skupina
pokračovala až do Luk.Naše skupina se odebrala navštívit rodiče Jakuba Čermáka,kteří zde
pobývají na chalupě.Po příchodu na chalupu jsme udělali vzájemné foto a pak bylo volno
ve  kterém  jsme  se  všichni  občerstvili.Asi  po  hodinovém  občerstvení  jsme  vyrazili  na
zříceninu Rokštejn.Zde jsme udělali další foto a pak pokračovali krásným údolím Brtničky
přes Doupkov až do Brtnice.V Brtnici jsme potkali účastníky triatlonu / někteří se k nám
dohromady. Na zámku si skoro všichni vyzkoušeli kofolomat - samoobslužný automat.My
starší  jsme  vyzkoušeli  pro  změnu  pivomat,který  fungoval  na  občanský  průkaz  –
pochopitelně  pak  i  na  peníze.Ze  zámku jsme odešli  dolů  na  náměstí,kde  bylo  volno  a
připojili a někdo odjel odpočívat na Jalovec /.Po příchodu do Brtnice jsme vyrazili na zámek
a hrad opožděný oběd /  jako zákusek byla  i  pochutina od Radky /.Někdy  okolo  čtvrté



hodiny byl odchod směr Jalovec. Já jsem s Jakubem zůstal v Brtnici,protože pro nás přijel
Ondřej Raček a tak přesun měl na starosti Pavel.Po úvodním stoupání se někteří rozhodli
,že  doběhnou  na  Jalovec,  aby  nemuseli  šlapat  pěšky.Po  příchodu  všech  byla  večeře  -
přírodní kuřecí plátek s rýží. Po večeři byl nástup na kterém se všichni dozvěděli program
na  zítra  a  potom  všichni  třebíčští  plavci  měli  povinné  půlhodinové  posilování.  Většina
cvičila  poctivě  ,ale  výjimky  se  pochopitelně  našli  /  někteří  měli  kecy  a  okecovávali  a
okecovávali , aby cvičili co nejméně. 



Po snídani byl v programu duatlon /kolo, běh, kolo, běh,kolo/. Všichni závod absolvovali
zdatně a prali se s tratí. Alex bohužel píchl kolo a dokončil s velkou ztrátou za ostatními.
K obědu byla polévka zeleninová a pečené kuře s rýží.Na odpoledne byla připravena hra o
vlajku, kde se všichni rozdělili do dvou družstev. Tuto hru jasně vyhrálo družstvo Jakuba
Čermáka, kterým se podařilo ukrást vlajku hned na první pokus. Při druhé hře se už nikomu
vlajku nepodařilo ukořistit.Tuto hru poznamenalo poranění Jakuba / srážka s Pavlem /. Po
skončení hry se všichni přesunuli na Jalovec ,kde byla odpolední svačina a po ní všichni
vyrazili na běh do vrchu po silnici u Jalovce.Po tomto běhu nás čekala jenom večeře - čočka
s vejcem a chlebem.Večer potom starší kluci připravili pro všechny noční bojovou hru,kde
všichni museli ukázat odvahu v černém lese. Hlavně u některých bylo vidět, že nejsou úplně
ve své kůži při chození tmou v lese a mají strach z různých zvuků apod. Po noční hře všichni
zalezli a šli spát.

ÚTERÝ 12.srpna 2014
Dnes byl naplánován celodenní výlet na kolech. Po snídani si všichni vzali balíčky a šli si
připravovat na kolo. Počasí se vyznačovalo občastným dešťěm a proto všichni měli povinně
bundy a pláštěnky. První skupina vyrazila směr Nová Ves, Vladislav a Třebenice, kde byla
první  pauza  u  rodiny Fučíkových,  kteří  připravili  pro  ně malé   občerstvení.  Poté vůdce
skupiny  se  rozhodl  nejet  do  Dalešic  kvůli  dešti,  ale  opačným  směrem  na  Třebíč  přes
Klučovskou horu. V Třebíči byla pauza a následně se pokračovalo už jen podél cyklostezky
na Jalovec. Trasa měřila 75 km.Další skupina pod vedením Věrky Rymešové a Adama Rotha
vyrazila jiným směrem.Po dojezdu všech byla večeře - dnes byl smažený řízek s bramborou
kaší.

                                                    STŘEDA 13.srpna 2014



Dnes se všichni  shromáždili jako vždy na snídani o půl deváté. Po snídani byl v  programu
steeple-chase dvojic, které byly vylosovány náhodně / náhodně ??? /. Dvojice měli za úkol
udělat  tři  Číchovský  kolečka  a  měli  povoleno  jedno  kolo  do  dvojice  ,  které  si  mohli
libovolně střídat a tím si pomáhat.  Jenom jedna dvojice přišla s nápadem, že můžou jet
oba součastně na kole. Tou dvojicí byl Alex Burket a Petr Mícek. V celkovém pořadí jim to
moc nepomohlo. Zvítězili Tomáš Hájek a Eliška Maloušková.
K obědu byla nudlová polévka a jako hlavní chod byla dušená mrkev s masem a brambor.
Po odpoledním klidu se vyrazilo na poslední vyjížďku na kolech. První a druhá skupina si
dala závod,  kdo bude první na Sádku. Obě skupiny zvolily  odlišné trasy.  První družstvo
vyrazilo přes Okříšky a Rokytnici nad Rokytnou. Bohužel na Sádek dorazili asi 4 min. za
druhým družstvem, které jelo přes Novou Ves , Krahulov a Stařeč. Na Sádku si všichni dali
občerstvení v podobě Zonky a buď lívance a nebo horké maliny. Ve čtyři hodiny se vyrazilo
zpět na Jalovec už ale za vytrvalého deště. Třetí družstvo vyrazilo do Okříšek, kde Alex
Burket píchl duši a musel ji měnit.  Poté si děti nakoupili v Albertu a hledali cykloobchod
aby mohli nafouknout Alexovo kolo.Po příjezdu na Jalovec byla hned večeře v podobě 
 guláše a poté všichni zalezli pod sprchu a poté do postelí,aby se zahřáli. Tento den byla
naplánovaná  ještě  druhá  večeře  a  to  topinka  s česnekem.  Večerka  byla  pro  všechny
stanovena na půl desátou po náročném dni.

ČTVRTEK 14.srpna 2014
Po včerejším propršeném dni bylo odpuštěno od rozcvičky a na snídani se všichni těšili. Při
tlačenici na jídlo rozbil Alex mísu s kuličkami / údajně do něho strčil Jirka / a musel ji uklidit
,což mělo značný vliv na přehodnocení programu a měla se jít běhat sjezdovka. Nakonec
bylo  rozhodnuto,  že  se  jen  vystraší  během  a  pak  všichni  byli  posláni  zpět  na  ubikace
k odpočinku a sušení bot a oblečení ze včerejška. K obědu byla česnečka a rajská omáčka
s těstovinami.Na odpolední  program připravil  pak pan Vaněk lanové centrum.Po tomto
odpočinkovém dni byla večeře v podobě francouzských brambor.



                                                     PÁTEK 15.srpna 2014
Po  snídani  jsme vyrazili  na  všehochuť  závod  v blízkém  lesíku.Byl  tam  běh  do  kopce  +
přeskakování  +  sprint  na  silnici.Po  tomto  závodě  se  šlo  na  oběd.Dneska   byl  vývar
s játrovou  rýží  a  pak  již  tradičně  svíčková  s knedlíkem.Po  poledním  klidu  byl  program
vedoucího a  začalo se už  pomalu uklízet.Na večeři  jsme měli  smažený sýr  s hranolky a
tatarkou.Po  večeři  bylo  hodnocení  a  okolo  půl  osmé  jsme  zapálili  oheň  a  opékali  se
špekáčky a nějaký odporný želatinový bonbóny.Po opékání se šlo umýt a začala ubíhat
poslední noc.





Sobota 16. srpna 2014
Zazvonil zvonec a soustředění je konec.Po budíčku jsme odešli na poslední snídani a pak se
dali do úklidu místností.V devět hodin bylo vše uklizené a čekali jsme na odjezd.Po příjezdu
p.Doležala jsme utvořili  dvě skupiny a pod vedením p.Doležala a p.Vrbové se odjelo do
Třebíče.Cesta  proběhla  v pořádku  a  příjezdem  před  náš  bazén  bylo  ukončeno  letošní
soustředění.
Celkové hodnocení :
V letošním roce si myslím,že ze sebe vydali poměrně více sil než vloni.Cvičení na suchu se
mi líbilo a na cestách na kole se také určitě nenudili.Překvapením bylo pro mě chování a
cvičení  mladších kluků.Před soustředěním jsem si  myslel,že budou právě oni  největším
problémem,ale nakonec dostávají velkou jedničku.Opakem byl Alex ,který se námaze snažil
všemožně / hlavně kecy / vyhýbat.Dík patří i mým pomocníkům z Jihlavy – Jakub Čermák a
Pavel Hotař nezklamali a dobře se zapojili do soustředění.Rovněž i Honza Hájek a Adam
Roth  měli  velký  podíl  na  zdárném  fungování  této  akce  a  doufám,že  mi  budou  takto
pomáhat i nadále / kluci -  díky /.Nemůžu ani zapomenout na Věrku Rymešovou,která po
zranění  Jakuba  nám  vytrhla  trn  z paty  a  obětavě  dva  dny  jezdila  z Třebíče  nám
pomáhat.Pan František ač i on byl zraněn pomáhal co mu síly stačili,až z toho začal být /
hlavně při jídle / docela nervózní.Jídlo bylo na lepší úrovni než na Doubravě – hlavně na
snídani si  každý mohl vybrat co chtěl  a kolik chtěl  / vyhrávali  ohřívané párky a kuličky
s mlékem  /  a  ne  každý  den  našlehané  pomazánky  z minimem  skutečných  složek  a
napočítanými chleby nebo rohlíky.Ve cvičení  patřil  mezi  nejlepší  Karel  Fučík a  u děvčat
Anna  Havlenová.Chování  a  aktivita  u  mladších  /  Jirka  +  Matyáš  +  Adam  +  Tonda  /
v pohodě.Co  se  týká  Jihlavy  –  tak  tam  byl  tahounem  Adam  Daňhel  a  Gábina
Váňová.Soustředění  se  obešlo  bez  kázeňských  přestupků  i  večerky  byli  většinou
dodržené.Co na závěr :
Takže jsem spokojen a v příštím roce na kolech – tentokrát v okolí Řásné u 
Telče.Javořice,Roštejn,Zvůle,Landštejn,Slavonice,Dačice,Velkopařezitý 
rybník,úzkokolejka – prostě Česká Kanada.
Děkuji  dětem za příjemně strávené soustředění / hlavně bez úrazů a 
onemocnění /– Zdeněk Krčál


