
  PANDORA  

O b č a s ní k                    Plaveckého klubu P a n d o r a
Vydává Plavecký klub Pandora.
Číslo 1. Ročník  11. Vychází  2.2.2016. www.pkpandora.cz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◄Citát:Musíš teď projít peklem, horším než ten 
nejhorší sen, ale na konci budeš stát nejvýš.

Z filmu Rocky         
---------------------------------

◄Výsledky závodů:
*27.1.2016 – Pololetní přebor klubu – Čáslav, 25 m 
bazén
Výsledky na internetu
*30.1.2016 – Mistrovství ČR družstev (krajské kolo) –
Kladno, 25 m bazén
Baláš Jiří 2. místo 100M
Kučera Matěj 3. místo 100VZ
Kárný Martin 3. místo 100P
štafeta 4x100PZ muži 3. místo
muži – Baláš, Burian, Jelínek, Jukl, Kárný, Kučera, 
Linek, Ťok, mimo soutěž Tužinčin 

celkově 5. místo
ženy - Bulandrová,  Heroutová,  Kodešová, 
Kratochvílová, Poláková A., Poláková T., 
Procházková, Rajmová, 

celkově 10. místo
---------------------------------

◄Oddílové rekordy:
*muži 25 m bazén:
200 m kraul – 2:06,3 -  Kučera Matěj, 30.1.2016, 
Kladno
400 m PZ – 5:06,5 -  Baláš Jiří, 30.1.2016, Kladno

---------------------------------
◄Termíny závodů během ledna
*12.-13.3.2016 – Velká cena (Český pohár) – Hradec
Králové, 50 m bazén – možno 2003 a starší
*19.-20.3.2016 – Grand Prix – Bruntál, 25 m bazén –
možno všichni ze závodního družstva (pětiboj 5x100 
M, Z, P, K, PZ, ročník 2006 4x50 M, Z, P, K a 100PZ)
*2.4.2016 – Krajská základní soutěž žactva 1. kolo 
-  Kutná Hora, 25 m bazén – povinné pro ročníky 
2002-2006
*9.4.2016 – Jarní cena Prahy – Praha-Podolí, 50m 
bazén
*16.4.2016 - Krajská základní soutěž žactva 2. kolo
- Neratovice, 25 , bazén - povinné pro ročníky 2002-
2006
*16-17.4.2016 – Velká cena (Český pohár) – 
Pardubice, 50 m bazén – možno ročníky 2003 a starší

*22.-29.4.2016 - Soustředění SCM Střední Čechy – 
Špindlerův Mlýn-Bedřichov – povinné pro 
nominované (Ťok, Kučera), sparingpartneři v 
omezeném množství
*29.-30.4.2016 – Krajský přebor dorostu a 
dospělých – Praha-Podolí, 50 m bazén – povinné pro 
dorost 1998-2001
*14.-15.5.2016 – Jarní pohár Hradce Králové – 
Hradec Králové, 50 m bazén – ???
*21.5.2016 – Pohár Středočeského kraje žactva – 
Mladá Boleslav, 25 m bazén – povinné pro 
nominované 2005-2006
*během druhé ½ května pro výběr starších plavců 
zahraniční závody na 50 m bazénu
*28.-29.5.2016 – Přebor Středočeského kraje 
žactva – Kladno, 25 m bazén – povinné pro 
nominované 2002-2004
*3.-5.6.2016 – Praha 2016 (Český pohár) – Praha-
Podolí, 50 m bazén, venkovní
*11.-12.6.2016 – Pohár České republiky
10-ti letí – Jindřichův Hradec
11-ti letí – Domažlice
25 m bazén – povinné pro nominované z ročníků 
2005-2006
*17.-19.6.2016 – Mistrovství ČR dorostu – Plzeň, 50
m bazén - povinné pro nominované z  ročníků 1998-
2001
*25.-26.6.2016 – Mistrovství ČR žactva
12 let – Brno-Lesná, 25 m bazén
13+14 let – Ústí nad Labem, 50 m bazén
povinné pro nominované z ročníků 2002-2004
*1.-3.7.2016 – Letní mistrovství ČR – Pardubice, 50 
m bazén
Další závody a akce mohou být doplněny během jara

---------------------------------
◄Připomínám podmínku povinného počtu 3 závodů 
během pololetí pro všechny členy závodního družstva.
V minulém pololetí nesplnili tuto podmínku: 
Mrázek Michal (již ukončil závodní činnost) a 
Peroutka Denis

---------------------------------
◄Připomínám také povinnost omlouvání plavců 
z tréninku. Poslední dobou se tak neděje a průměrně 



na každém tréninku závodního družstva chybí cca 1/3 
všech plavců!!!

---------------------------------
◄Prázdniny:
Tréninky jsou během jarních a velikonočních prázdnin
zrušeny.

---------------------------------
◄Členské příspěvky:
Výše členských příspěvků zůstává v letošním roce na 
stejné výši.
Závodní družstvo:
-účastníci Mistrovství ČR a děti sponzorů – 0,-
-ostatní plavci – 3000,-
Družstvo přípravky: 1800,-
Kondiční plavci: 1000,-

Platby je možno provádět nejpozději do 15.2.2016
- převodem na bankovní účet:

211 111 7139 / 2700
prosím uvést jako variabilní symbol RČ plavce nebo 
alespoň jméno do poznámky pro příjemce

- hotově na bazénu pouze v týdnu 1.-5.2.
---------------------------------

◄EMAIL:
Zvláště před každými závody prosím o častější 
kontrolu kontaktních mailových schránek, protože 
všechny informace zasílám touto formou. Pokud 
někdo používá častěji jinou adresu, prosím o její 
oznámení. A dále prosím o aktualizaci čísel telefonů. 
Jedná se hlavně o plavce ze závodního  družstva.

---------------------------------
◄ Připomínám www.pkpandora.cz

Naši sponzoři v roce 2015-2016:

Město Čáslav

Ing. Milan Polák

Děkujeme všem sponzorům a přátelům plavání za podporu!!!


