Vážení rodiče.
Nastal čas k upřesnění informací k činnosti klubu ve šk. roce 2022 – 2023.
Obdrželi jsme informaci, že i pro letošní rok bude realizována technologická odstávka
wellness centra, která bude probíhat v době od 5.9. do 18.9.2022.
Pokud nám do činnosti nic nezasáhne, budeme fungovat takto.
Benjamin 3 – 5 let:
- účastníci: Blechová Terezka, Božek Viktor, Bystřický Filip, Černá Anežka, Dvorský
Jan, Dvořák Teodor, Gade Nathaniel Caleb , Grossmann Jonáš, Haničáková Emma,
Harazin Vojtěch, Holubová Anna, Hrbáčová Anna, Kačer Tadeáš, Kafura Michal,
Konečná Emma, Kovářová Karin, Krajčovičová Julie, Krupička Jakub, Matějček
Daniel, Nitraiová Anežka, Pospíšil Adam, Rybárová Viktorie, Studničková Cristina,
Ševčíková Aneta, Štalmach Mikuláš, Šulkovský Filip, Turčínek Damián, Vašíčková
Karolína, Zapalačová Barbora, Zpěvák Michal.
- lekce budou probíhat každý čtvrtek od 16 do 17 hodin v tzv. výukovém bazénku
- trenérky Lucka Mlčuchová a Petra Koňaříková
- oddílové příspěvky činí 500,-Kč měsíčně, noví členové uhradí v září 20,-Kč
členského příspěvku pro rok 2022 (bude použit jako registrační poplatek u ČSPS),
POZOR, jedná se o příspěvek na kalendářní rok a v lednu 2023 jej bude nutno uhradit
opětovně
- 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 soustředěni 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
pravidlo 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 22.9.2022
Benjamin 5 – 7 let:
- účastníci : Balwarová Lucie, Brada Kryštof, Brenkusová Rozálie, Gazsak Adam,
Hálková Kristýna, Haničák Vojtěch, Hochman Samuel, Hoškovi Adam a David,
Karásková Zoe, Kosař Eliáš, Kovačík Břetislav, Krajčovičová Vendula, Králíková
Zuzana, Krupička Karel a Radek, Krupička Jiří , Křižanič František, Mlčuch Matěj,
Mlčuch Mikuláš, Opočenská Nikola, Pavlíková Amálie, Podešvová Marie, Procházka
Richard, Staněk Adam, Stonáček Jiří, Svačina Jakub, Šulkovský Matyáš, Vaculka
David, Zmydlochová Rozálie, Žák Adam
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lekce budou probíhat každé úterý od 16 do 17 hodin v plaveckém bazéně a to ve dvou
skupinkách, jejichž rozdělení bude provedeno na první lekci v úterý 20.9.2022
trenérky první skupiny Lucka Mlčuchová a Petra Koňaříková
trenéři druhé skupiny Eva Holá a Rostislav Frank
oddílové příspěvky činí 500,-Kč měsíčně, noví členové uhradí v září 20,-Kč
členského příspěvku pro rok 2022 (bude použit jako registrační poplatek u ČSPS),
POZOR, jedná se o příspěvek na kalendářní rok a v lednu 2023 jej bude nutno uhradit
opětovně
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 soustředěni v levé části
plaveckého bazénu 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
pravidlo 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 20.9.2022

Hobby plavání:
- účastníci: Bruss Dominik, Buček Štěpán, Bula Šimon, Bužek Eliáš, Dohnal Jan,
Dvorniková Bella, Ehrenbergerová Lenka, Florová Tereza, Gažák David, Gomolová
Alexandra, Holá Veronika, Holbová Gabriela, Jedličková Jasmína, Jurečka Josef,
Jurka Matyáš, Jurovicovi Petr a Anna, Kárník Jiří, Koutná Magdaléna, Koutníková
Vendula, Koutný Vladimír, Kristková Adéla, Krupičková Anežka, Les Adam,
Lipowská Markéta, Matonohová Alena, Mereďa Sebastian, Nitraiová Amálie,
Opočenská Nela, Panochová Vendula, Polášková Sofie, Polášek Bronislav, Prokopová
Sophie, Schaumann Kamil, Schaumannová Kornelie, Skácel Karel, Skácelová Andrea,
Srostlíková Aneta, Šidlo Jan, Škripková Viktorie, Šrámek František, Švanigová
Andrea, Vojtášek Viktor, Vondra Tomáš, Vymětalová Adéla, Wenzelová
Ema,Zalcerová Kristýna, Zlámal Jan.
- lekce budou probíhat každé pondělí a čtvrtek od 16 do 17 hodin v plaveckém bazénu
na 3 - 4 drahách (4 – 6)
- trenéři: Michael Dendis, Lucie Hublíková, Eva Holá,
- oddílové příspěvky činí 600,-Kč měsíčně, noví členové uhradí v září 100,-Kč
členského příspěvku pro rok 2022 (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 možná, 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
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první lekce – pondělí 19.9.2022

Závodní plavání:
- účastníci: Ehrenbergerová Monika, Hanke Lukáš, Holý Štěpán, Hublíková Veronika,
Jurečková Tereza, Kovačíková Barbora, Mádr Štěpán, Mádrová Eliška, Mikula
Kryštof, Mizeráková Kristýna, Mitová Karolína, Musilová Ester, Rybin Stanislav,
Simkovi Adam a Jan, Staněk Štěpán, Šimurdová Lucie, Tydlačka Šimon, Vlach
Matyas, Zerzavá Karolína, Zlámal Dominik, Žandová Klára.
- lekce budou probíhat každé pondělí, úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin
- trenéři: Jan Michalík, Petra Koňaříková, Rostislav Frank, Eva Holá.
- oddílové příspěvky činí 600,-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 možná, 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 19.9.2022.
U všech hobby a závodních plavců je NUTNÝ lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
ke sportu. Formulář je k dispozici na stránkách klubu, případně je možné jej
vyzvednout u trenérů v době tréninku.
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 mail sjbr@seznam.cz
nebo formou SMS na tel. 604933124, případně telefonní číslo příslušného trenéra.
Jestliže zjistíte v této informaci nějakou nepřesnost, dejte nám ji prosím na vědomí na
uvedený mail, případně telefonní číslo a pokusíme se sjednat nápravu.
Jestliže došlo k rozhodnutí činnost u nás ukončit, prosíme o urychlené sdělení této
skutečnosti a to písemně na uvedenou mailovou adresu.
Těšíme se na vás.

Nábor ke dni 30.8.2022 UZAVŘEN.
V Bruntále dne 14.9.2022
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Jan Michalík s kolektivem
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