Vážení rodiče.
Nastal čas k upřesnění informací k činnosti klubu ve šk. roce 2021 – 2022.
Obdrželi jsme informaci, že pro letošní rok bude realizována technologická odstávka wellness
centra, která bude probíhat v době od 6.9. do 12.9.2021.
Pokud nám do činnosti nezasáhne Covid-19, budeme fungovat takto.
Benjamin 3 – 5 let:
- účastníci: Kosař Eliáš, Mlčuch Mikuláš, Staněk Adam, Pavlíková Amálie,
Kelemenová Gabriela, Sedlář Jakub, Gaszak Adam, Hálková Kristýna, Sedlářová
Sára, Gade Nathaniel Caleb, Holubcová Anežka, Holubec Vojtěch, Zapalačová
Barbora, Křižanič František, Tomíček Štěpán, Blechová Tereza, Vašíčková Karolína,
Černá Anežka, Zbořilová Alena, Brenkus Štěpán, Hoškovi David a Adam, Madura
Maxime, Studničková Cristina, Haničáková Emma, Králíková Zuzana, Dvořák
Teodor.
- lekce budou probíhat každý čtvrtek od 16 do 17 hodin v tzv. výukovém bazénku
- trenérky Lucka Mlčuchová a Petra Koňaříková
- oddílové příspěvky činí 400,-Kč měsíčně, noví členové uhradí v září 20,-Kč členského
příspěvku pro rok 2021 (bude použit jako registrační poplatek u ČSPS)
- úhrada všech příspěvků je možná na účet klubu č. 107-2638740277/0100, kde do
místa pro zprávu pro příjemce je nutno uvést příjmení dítěte a období, za které je
příspěvek hrazen (vzor: Josef Novák – 9/2021) nebo přímo v průběhu lekce do
pokladny klubu
- během lekce je nutná účast jednoho rodiče, rodiče jsou kolem bazénku a v případě
nutnosti doprovodí dítě na toaletu, případně na podkladě žádosti trenérek, pomohou
s dítětem ve vodě
- vstup do bazénových hal je na čip připravený na pokladně wellness centra, platí jedno
dítě - jeden rodič, čip je nabitý na 80 minut (bohatě postačuje na výuku a převlečení
do plavek a zpět), je-li limit překročen, je nutno na pokladně uhradit vzniklý
nedoplatek, vstup druhého rodiče je možný pouze po úhradě vstupného dle ceníku
wellness centra
- u nových dětí prosíme o zaslání fota abychom mohli vyrobit vstupní průkazy
- první lekce – čtvrtek 16.9.2021
Benjamin 5 – 7 let:
- účastníci skupina jedna (zadní část bazénu): Brenkusová Rozálie, Hebnar Bonifác,
Jurovic Petr, Jurovicová Anna, Karásková Zoe, Kay Elizabeth, Křižaničová Ella,
Opočenská Nela a Nikola, Svačina Jakub, Štěrbová Amálie, Wenzelová Ema, Žák
Adam, Kincl Josef.
- účastníci skupina dvě (přední část bazénu): Bokůvková Ella, Brada Kryštof, Bula
Šimon, Bužek Eliáš, Mádr Štěpán, Mizeráková Kristýna, Mlčuch Matěj, Podešvová
Marie, Procházka Richard, Zlámala Dominik, Zmydlochová Marie Rozálie, Vaculka
David, Selingr David, Šimko Jakub, Haničák Vojta
- lekce budou probíhat každé úterý od 16 do 17 hodin v plaveckém bazéně
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trenérky první skupiny Lucka Mlčuchová a Petra Koňaříková
trenéři druhé skupiny Eva Holá a Rostislav Frank
oddílové příspěvky činí 400,-Kč měsíčně, noví členové uhradí v září 20,-Kč členského
příspěvku pro rok 2021 (bude použit jako registrační poplatek u ČSPS)
úhrada všech příspěvků je možná na účet klubu č. 107-2638740277/0100, kde do
místa pro zprávu pro příjemce je nutno uvést příjmení dítěte a období, za které je
příspěvek hrazen (vzor: Josef Novák – 9/2021) nebo přímo v průběhu lekce do
pokladny klubu
během lekce je nutná účast jednoho rodiče, rodiče jsou kolem bazénku a v případě
nutnosti doprovodí dítě na toaletu, případně na podkladě žádosti trenérek, pomohou
s dítětem ve vodě
vstup do bazénových hal je na čip připravený na pokladně wellness centra, platí jedno
dítě - jeden rodič, čip je nabitý na 80 minut (bohatě postačuje na výuku a převlečení
do plavek a zpět), je-li limit překročen, je nutno na pokladně uhradit vzniklý
nedoplatek, vstup druhého rodiče je možný pouze po úhradě vstupného dle ceníku
wellness centra
u nových dětí prosíme o zaslání fota abychom mohli vyrobit vstupní průkazy
první lekce – úterý 14.9.2021

Hobby plavání:
- účastníci: Bobek Jakub, Buček Štěpán, Ehrenbergerová Lenka, Florová Tereza,
Gomolová Alexandra, Homsi Sofie, Husárová Eliška, Koláček Milan, Koutná
Magdaléna, Koutníková Vendula, Koutný Vladimír, Křižková Amálie, Kučerová Ella,
Matonohová Alena, Pelánková Dominika, Polášková Sofie, Polášek Bronislav,
Schaumann Kamil, Schaumannová Kornelie, Skácel Karel, Skácelová Andrea,
Stuchlík Matěj, Šidlo Jan, Švanigová Andrea, Vláčil Jan, Zlámal Jan, Marek
Sebastian, Gažák David, Mužík Marian, Jurečka Josef, Bella Dvorníková.
- lekce budou probíhat každé pondělí a čtvrtek od 16 do 17 hodin v plaveckém bazénu
na 2 – drahách (4 – 6)
- trenéři:
- oddílové příspěvky činí 500,-Kč měsíčně, noví členové uhradí v září 100,-Kč
členského příspěvku pro rok 2021 (bude použit jako registrační poplatek u ČSPS)
- úhrada všech příspěvků je možná na účet klubu č. 107-2638740277/0100, kde do
místa pro zprávu pro příjemce je nutno uvést příjmení dítěte a období, za které je
příspěvek hrazen (vzor: Josef Novák – 9/2021) nebo přímo v průběhu lekce do
pokladny klubu
- účast rodiče není vyžadována a vstup rodičů je možný pouze po úhradě vstupného dle
ceníku wellness centra
- vstup do bazénových hal je na čip připravený na pokladně wellness centra, čip je
nabitý na 80 minut (bohatě postačuje na výuku a převlečení do plavek a zpět), je-li
limit překročen, je nutno na pokladně uhradit vzniklý nedoplatek,
- u nových dětí prosíme o zaslání fota abychom mohli vyrobit vstupní průkazy
- první lekce – pondělí 13.9.2021
Závodní plavání:
- účastníci: Ehrenbergerová Monika, Hanke Lukáš, Holá Veronika, Holý Štěpán,
Hublíková Veronika, Jurečková Tereza, Kovačíková Barbora, Mádrová Eliška, Mitová
Karolína, Musilová Ester, Peňázová Karolína, Simkovi Adam a Jan, Staněk Štěpán,
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Šimurdová Lucie, Tydlačka Šimon, Vlach Matyas, Zerzavá Karolína, Zlámalová
Sofie.
lekce budou probíhat každé pondělí - čtvrtek od 17 do 19 hodin a ve středu od 16 do
17 hodin v plaveckém bazénu na 2 – drahách (4 – 6)
trenéři: Lucie Mlčuchová, Jan Michalík, Petra Koňaříková, Rostislav Frank, Eva Holá.
oddílové příspěvky činí 500,-Kč měsíčně, noví členové uhradí v září 100,-Kč
členského příspěvku pro rok 2021 (bude použit jako registrační poplatek u ČSPS)
úhrada všech příspěvků je možná na účet klubu č. 107-2638740277/0100, kde do
místa pro zprávu pro příjemce je nutno uvést příjmení dítěte a období, za které je
příspěvek hrazen (vzor: Josef Novák – 9/2021) nebo přímo v průběhu lekce do
pokladny klubu
účast rodiče není vyžadována a vstup rodičů je možný pouze po úhradě vstupného dle
ceníku wellness centra
vstup do bazénových hal je na čip připravený na pokladně wellness centra, čip je
nabitý na 140 minut (bohatě postačuje na trénink a převlečení do plavek a zpět), je-li
limit překročen, je nutno na pokladně uhradit vzniklý nedoplatek,
u nových dětí prosíme o zaslání fota abychom mohli vyrobit vstupní průkazy
první trénink – pondělí 13.9.2021.

U všech hobby a závodních plavců bude vyžadován lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti ke sportu.
Všichni členové jsou registrováni u ČSPS (Český svaz plaveckých sportů) a ČUS (Česká unie
sportu).
Případnou předem známou neúčast dítěte na tréninku prosíme ohlásit na formou mailu na
sjbr@seznam.cz nebo formou SMS na tel. 604933124.
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