
 
 
 

Zápis ze sch ůze s rodi či výkonnostní sekce plavání LaT řb 
konané dne  26.1.2016 

 

 

Termín a místo konání:  úterý 26.1.2016 od 16:30 do 18:00 hod v relaxační zóně 

plaveckého areálu Laguna 

 

Přítomni:  Radka Bártová, Radka Štanclová, Michal Vítek, Jiří Novák, Radek Plaček, 

rodiče plavců 

 

Řešené okruhy a komentá ře k nim:  

1) Rekapitulace prvního měsíce tréninků pod vedením Michala Vítka 

• malá účast na pondělních ranních a sobotních trénincích 

• vysvětlení rozfázování tréninkových plánů 

2) Nová filozofie a rozdělení do výkonnostních skupin od 1.2.2016, částečná 

úprava času tréninků a nový členové ... M. Vítek, R. Bártová 

• přerozdělení do skupin dle výkonností plavců 

• vznik nové skupiny Dorost / Dospělí 

• pro zkvalitnění podmínek plavců, posun času pondělního tréninku 3. 

skupiny  

• příchod nových členů do 4. skupiny 

• Doplatky členských příspěvků: 

- u ročních plateb se doplatky při přeřazení do jiné skupiny nevybírají 

- u pololetních a měsíčních plateb platí sazby dle nových skupin 

• Vyhodnocení docházky plavců 1 - 4 sk, ranní plavaní ... M. Vítek, R, 

Štanclová 



• vyhodnocení docházky září – prosinec 2015 vloženo na internetové 

stránky Plaveckého oddílu Třebíč 

3) Termínová listina závodů... R. Štanclová 

• termínová listina je předběžně stanovena a bude upravována s ohledem 

na vložené dispozice jednotlivých závodů pořádajícími kluby 

• vložena na internetových stránkách Plaveckého oddílu Třebíč 

4) Oddílové oblečení plavců ... R. Štanclová 

• možnost zakoupení oddílového oblečení (trička, plav. čepice s logem 

oddílu, kraťasy, mikiny-pouze pro větší počet zájemců) 

• na stránkách oddílu víc informací včetně bazaru 

5) Letní plavecké soustředění ... R. Bártová 

• termín letního plaveckého soustředění 22. - 28.8.2016 

• soustředění proběhne příměstskou formou s využitím obou areálů 

Polanka a Laguna 

• soustředění bude pro všechny skupiny 

6) Laguna Cup, příprava a rozhodčí ... R. Plaček 

• termín závodů Laguna Cup sobota 12.3.2016 

• žádost o pomoc s organizací závodů – rozhodčí z řad rodičů 

• rozpis závodů vložen na internetové stránky Plaveckého oddílu Třebíč 

7) Granty a možnosti rodičů v otázce sponzoringu oddílu ... R. Plaček 

• 100% úspěšnost v získávání grantů a dotací 

• možné přímé sponzorování oddílů, konkrétní podmínky individuálně 

8) Diskuze, postřehy, závěr 

• na závodech Delfín Cup 2016 v lednu malá účast našich plavců 

• připomínka provozu hygienické návyky plavců, sprchování 

• větší důraz na rozcvičku sk. 2-4 před tréninkem a na závodech 

• informace o průběhu vyjednávání podmínek vzniku nového oddílu mezi 

zástupci vedení sdružení Laguna a Petrem Cahou s p. Kalinou skončilo 



zrušením schůzky s konstatováním nedostatečného personálního 

zajištění nového oddílu. Podmínky nabízené pro vznik nového oddílu 

byly sdružením dodrženy v duchu předchozích jednání. 

 

 

Dne 28.1.2016 v Třebíči 

Zapsala: Radka Štanclová 

 


