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 Mokrý Eman je čím dál rychlejší 

Prostějov (6. 4. 2013) – V dubnu se v prostějovských městských lázních uskutečnil třetí 
ročník soutěže „O Mokrého Emana“. Na závody do Prostějova bylo přihlášeno přes 
350 plavců z 22 českých a slovenských plaveckých klubů. Za Prostějov bojovalo celkem 
39 prostějovských mladých plaveckých nadějí. Fenomenální výkony předvedl Lukáš 
Řehořek, který si svými pěti prvními místy získal obdiv všech závodníků a přihlížejí-
cích. Mezi nejlepší se podařilo probojovat i Dominice Smékalové, která se umístila 
v na třetím místě v disciplíně 100 metrů prsa. 

Celkem padlo 19 rekordů Mokrého Emana z nichž čtyři překonal Lukáš Řehořek. Lukáš 
svým soupeřům nedal ani malou šanci, že by ho mohli předplavat. V každé ze svých pěti 
disciplín zvítězil s velkým náskokem a dokonce překonal dva oddílové rekordy – 
v disciplínách 100 metrů prsa a 100 polohový závod. K Lukášovým pěti zlatým přidala 
bronz Dominika Smékalová v disciplíně 100 metrů prsa. Těsně za stupni vítězů na 
„bramborové“ příčce skončila Eva Marciánová a Adéla Mazalová. Ačkoliv byla konkuren-
ce opravdu vysoká, do první desítky se umístili Filip Švec, Sára Gottwaldová, Markéta 
Nováková, Karolína Samsonová a Alice Snídalová. Ostatní plavci, i když nedosáhli na medaile, si alespoň zaplavali osobní re-
kordy a vyzkoušeli si plavání na „velkých závodech“. A zvládli to všichni, i když třeba měli strach. Plavecké závody svým da-
rem podpořila firma Mürdter Dvořák a Stanice pro handicapované živočichy v Němčicích nad Hanou, která darovala věcné 
ceny. O organizaci se postaral sbor prostějovských rozhodčích a celým dnem provázel závodníky živý maskot vodník Eman, 
který předával ceny a fotil se s dětmi. „Závody se i letos velmi podařily. Děkujeme také školám, které nám zapůjčily lavičky 
pro závodníky a už se těšíme na čtvrtý ročník,“ prozradil trenér Petr Adamec. Kompletní výsledky a informace najdete na we-
bu http://mokryeman.swimm-pv.cz.  

Ostrava (27. – 28. 4. 2013) - Za účasti české plavecké špičky a plavců čtyř států se minulý v Ostravě uskutečnilo 2. kolo Čes-
kého poháru 2013 „Velká cena Ostravy“. Ve startovní listině figurovala skoro celá česká plavecká olympijská výprava 
z Londýna 2012 – Chocová, Baumrtová, Závadová, Verner a Moravčíková. Do Ostravy dorazila i kvalitní zahraniční konku-
rence z Polska, Slovenska a Slovinska. Na Velké ceně startovalo sedm prostějovských plavců.  

Výkony některých našich plavců byly bohužel ovlivněny prodělanými nemocemi, přesto však podali v přípravném období 
dobré výkony. Nejlepší umístění získala Lenka Skoumalová, která na 800 metrů volný způsob obsadila výkonem 9:49,45 
7. místo a na 1500 metrů volný způsob skončila na 8. místě časem 18:49,68. Mezi nejlepších patnáct se probojovali Endy 
Agalliu na 200 metrů motýlek a Michal Kašpar na 50 a 100 metrů prsa. Mítinku se bohužel nemohla ze zdravotních důvodů 
zúčastnit Katka Praskačová, která by svými výkony jistě bojovala o medailové pozice. 

Vyškov (20.4.2013) – V sobotu 20. 4. 2013 se uskutečnily na vyškovském bazéně tradiční závody „Cena osvobození Vyško-
va“, na kterých startovalo dvacet čtyři prostějovských plavců. Pro Prostějov naši plavci získali celkem 17 medailí (  Třikrát 
vystoupil na nejvyšší stupeň Michal Kašpar v disciplínách 100 a 200 m prsa a 100 m motýlek. Lenka Skoumalová zvítězila v 
hlavní disciplíně 400 m volný způsob. Stříbro vybojovala na 200 m volný způsob a 200 m prsa. Zlato si vyplavala také Kateřina 
Praskačová na 100 m motýlek a stříbrnou medaili přidala na 100 m volný způsob. Čtyři stříbrné vybojovala Michaela Petrželo-
vá. Jakub Cibulka skončil v hlavní disciplíně 400m volný způsob na 2. místě a dvakrát obsadil bronzovou příčku na prsových 
tratích. Stříbro a bronz si vyplaval Endy Agalliu a jedním bronzem přispěl Jakub Šmíd v disciplíně 100 metrů polohový závod.  
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 V Ostravě chyběla Praskačová 

 Sedmnáct cenných kovů na Ceně osvobození Vyškova 
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V sobotu 4. května se v prostějovských lázních uskutečnil mezioddílový přebor nejmladšího žactva mezi plavci TJ Prostějov a 
SK UP Olomouc. Na start se postavilo 108 prostějovských plaveckých nadějí. Pro některé to byl první skutečný závod v životě 
a nutno říci, že všichni podali velmi dobré výkony. Celkem se na stupně vítězů naši plavci postavili 49 krát. Nejúspěšnější byli 
Alice Snídalová, která zvítězila ve všech třech svých startech a Markéta Nováková, která zvítězila 3 krát a jednou skončila na 
2.místě. Vítězství si připsali také Matěj Halámka, Adam Polanský, David Muzikant, Michal Zbořil, Nikola Linhartová, Veronika 
Loebe, Klára Vysloužilová, Bára Nedomová, Lucka Řehořková a Ella Řihošková. Věříme, že se tento meziklubový přebor stane 
tradicí a byl pro naše nejmladší velkou zkušeností a motivací do dalších tréninků a závodů. 
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 Mezioddílový přebor nejmladšího žactva 

 Závody v květnu 2013 

11.—12. 5. 2013  

Májové Brno 

18.5.2013  

Oblastní přebor nejmladšího žactva  
(2002 a mladší, Zlín) 

25.-26.5.2013 

Oblastní přebor mladšího a staršího žactva  
(2001—1999, Prostějov) 

Jestli se děti závodů zúčastní se dozvíte od trenérů. 

 Stručně... 

Objednávka triček 

Ve čtvrtek 9. 5. 2013 budu objednávat nová trička. V příloze 

tohoto zpravodaje přikládám seznam možných typů triček. 

Prosím, respektujte, že příští objednávka bude zase až na 

podzim.  

Plavecký tábor 

Tábor je naplněn. 



Dámský textil 

 

Dámské tričko Sol's Imperial 
Materiál: 100% bavlna, 190 g/m2 
Provedení: klasický střih 
5 velikostí: S, M, L, XL, XXL 
170 Kč 

 

 

Dámské tričko Sol's Mint 
Materiál: 95% bavlna, 5% elastan, 170 g/m2 
Provedení: výjimečný výstřih 
5 velikostí: XS, S, M, L, XL 
280 Kč 

 

 

Dámská polokošile Sol's Passion 
Materiál: 100% balvna, 170 g/m2 
Provedení: vypasovaný ženský střih 
5 velikostí: S, M, L, XL, XXL 
270 Kč 

 
 

http://www.inetprint.cz/images/catalog/zooms/RTX_DT2Y-14_full.jpg
http://www.inetprint.cz/images/catalog/zooms/RTX_DP1U-74_full.jpg


 

Dámské tričko Sol's Moorea  
Materiál: 100% částečně počesaná bavlna - žerzej, 160 g/m2 
Provedení: dvoubarevný dvouvrstvý výstřih a rukávy 
4 velikosti: S, M, L, XL 
210 Kč 

 

 

Dámské tričko Sol's Coconut 
Materiál: 100% počesaná bavlna - žebrový úplet 1x1, 220 g/m2 
Provedení: přiléhavý ženský střih, sportovní ramínka 
4 velikosti: S, M, L, XL 
200 Kč 

 

 

Dámská mikina Sol's Seven Women 
Materiál: 50% polyester, 50% bavlna, 280 g/m2 
Provedení: příléhavý střih 
4 velikosti: S, M, L, XL 
640 Kč 

 

 

http://www.inetprint.cz/images/catalog/zooms/RTX_DT2N-14-00_full.jpg
http://www.inetprint.cz/images/catalog/zooms/RTX_DT6M-14_full.jpg
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Pánský textil 

 

Pánská polokošile Sol's Summer II 
Materiál: 100% bavlna, 170 g/m2 
Provedení: prostřihy na bocích 
6 velikostí: XS, S, M, L, XL, XXL 
270 Kč 
 

 

 

Pánské tričko Sol's Major 
Materiál: 100% částečně počesaná bavlna - žerzej, nebývale jemné, 150 
g/m2 
Provedení: přiléhavé tričko 
4 velikosti: M, L, XL, XXL 
230 Kč 

 

 

 

Pánské tričko Sol's Justin 
Materiál: 100% bavlna, 150 g/m2 
Provedení: pánské tílko klasického střihu 
5 velikostí: S, M, L, XL, XXL 
180 Kč 
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Pánská mikina Sol's Seven Men 
Materiál: 50% polyester, 50% bavlna, 280 g/m2 
Provedení: s klokankou, vnitřek mikiny z fleecu 
5 velikostí: S, M, L, XL, XXL 
640 Kč 

 

 

Unisex mikina Sol's Slam 
Materiál: 50% bavlna, 50% polyester - česaný fleece, 320 g/m2 
Provedení: fleece zevnitř, klokanka 
6 velikostí: XS, S, M, L, XL, XXL 
500 Kč 

 

http://www.inetprint.cz/images/catalog/zooms/RTX_PM2W-39_full.jpg
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Dětský textil 

 

Dětské dívčí tričko Sol's Cherry 
Materiál: 100% počesaná bavlna - žerzej, 150 g/m2 
Provedení: tričko v dívčím střihu 
6 velikostí: 2 roky, 4 roky, 6 let, 8 let, 10 let, 12 let 
160 Kč 

 

 

Dětské tričko Sol's Regent Kids 
Materiál: 100% polopočesaná bavlna - žerzej, 150 g/m2 
Provedení: klasický střih s výstřihem do O 
6 velikostí: 2 roky, 4 roky, 6 let, 8 let, 10 let, 12 let 
160 Kč 

 

 

Dětská mikina Sol's Slam Kids 
Materiál: 50% česaný fleece, 50% bavlna, 280 g/m2 
Provedení: s kapucí a klokankou 
5 velikostí: 4 roky, 6 let, 8 let, 10 let, 12 let 
420 Kč 

 

Doplňky 

 

Froté osuška Sol's Island 70 
Materiál: 100% bavlna, 400 g/m2 
Provedení: menší osuška 
velikost: 70 x 140 cm, cena 320 Kč 
velikost: 50 x 100 cm, cena 200 Kč 
velikost: 100 x 150 cm, cena 470 Kč 
barva: azurová modrá nebo námořní modrá 
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Sportovní soupravy 
 

 

 

Sportovní souprava Sol's Camp Nou 
 
Sada funkční bundy se zipem s prodyšným materiálem 
na bocích a rukávech, který zabraňuje zbytečnému 
pocení při sportu a funkčních tepláků v ladící barvě. Na 
rameni a nohavici je vyšité logo výrobce. Rukávy a 
spodní část bundy jsou elastické. Pas tepláků je 
stahovatelný šňůrkou. Kalhoty i bunda mají dvě kapsy 
zapínatelné na zip. Na nohavicích jsou pruhy v kontrastní 
barvě, ladící s bundou. 
 
 Značka: Sol's 
Styl a provedení: sada bundy a tepláků 
Parametry: dlouhý rukáv, vícebarevné, bez knoflíčků, se 
zipem, bez kapuce, se stojáčkem, větrací otvory, dlouhé 
nohavice 
Materiál: 100% polyester, 200 g/m2 
6 velikostí: S, M, L, XL, XXL, XXXL 
 
Cena: 840 Kč pro dospělé 
Cena: 800 Kč pro děti 

 

 


