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Začátek nové sezóny je zde - co nás čeká a nemine 

S novým rokem vstupujeme i do nové plavecké sezóny.  Plavce závodního oddílu čeká soutěž družstev, soutěže pořádané 

oddíly a městy a samozřejmě také oblastní přebory a Mistrovství republiky. 

Velkou výzvou jsou také závody ze série Českého poháru. Minulý rok se v Českém poháru umístila naše plavkyně Kateřina 

Praskačová na 34. místě a plavec Jakub Cibulka na 42. místě v celkovém hodno-

cení. Snad se jim podaří letos poskočit zase o několik příček výše a přiblížit se 

velkým plaveckým vzorům, jako jsou reprezentanti České republiky Barbora Zá-

vadová a Jan Micka, kteří v roce 2012 v Českém poháru zvítězili. 

Uvidíme, jestli Míša Petrželová, Lenka Skoumalová a Michal Tomeček zůstanou 

mezi českými juniorskými reprezentanty a budeme zvědaví, jestli k nim nepřibu-

de někdo další, což bychom si velmi přáli. 

Zajímat nás bude, jak si povedou Lukáš Řehořek, Dominika Smékalová nebo Adéla Mazalová a další plavci ročníku 2001 v 

celorepublikové konkurenci, protože jako dvanáctiletí už nebudou soutěžit jen s 

moravskými plavci. Uvidíme, jak se s tréninkem poperou plavci, kteří přestoupí z 

přípravky do oddílu, kde se jim tréninková zátěž znásobí. Plavci velké přípravky 

zase absolvují kontrolní závody, ve kterých se ukáže, jak zlepšují své osobní vý-

kony. 

Těšíme se na prostějovské závody O mokrého Emana a Velkou cenu Prostějova. 

Díky Emanovi si mohou vyzkoušet atmosféru velkých plaveckých závodů i naši 

nejmladší plavci a díky Velké ceně Prostějova máme zase šanci vidět skvělé výkony českých juniorských reprezentantů a šam-

pionů z celé republiky. 

Věříme, že budete s námi sledovat všechny výkony a zlepšení a fan-

dit našim plavcům. Velká podpora a zázemí je to, co potřebují, aby 

mohli plnit své cíle a posouvat své hranice. Díky výkonům českých 

plavců na mezinárodních soutěžích v roce 2012 víme, že není ne-

možné probojovat se do světové plavecké špičky. Dokázali to Petra 

Chocová, Simona Baumrtová, Barbora Závadová nebo štafeta ve 

složení (Baďura, Bartůněk, Ledl, Plevko). Třeba už se blíží doba, kdy 

v televizi uvidíme i některé prostějovské plavce a na to se moc těší-

me :-).  
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Brněnský tučňáček 

Prvními závody nové sezóny je už tradičně Brněnský tučňá-
ček. Jsou to závody pro plavce ročníku 2003 a mladší. Na 
těchto závodech soutěží kromě nejmladších českých plavců 
také závodníci ze Slovenska a Maďarska. Letos se závody v 
Brně uskuteční 26. ledna odpoledne a 27. ledna dopoledne. 
O přihlášených plavcích vás budeme informovat. 
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Termínová listina leden - červen 2013 

 

 Oddílová trička 

Z poslední objednávky oddílových triček nám ještě nějaká 
zbyla. Dámská i pánská trička v různých velikostech jsou k 
dispozici za 200Kč. Je možné je vyzkoušet. Přijďte se domlu-
vit v úterý nebo ve čtvrtek během přípravky s  Novotnou 
nebo pište na email mmaarketa@centrum.cz 


