
ODDÍLOVÝ MEETING 2019



PROGRAM

 Úvodní slovo 

 Celkové hodnocení roku 2018

 Ekonomické informace za rok 2018

 Sportovní hodnocení roku 2018 trenéry družstev

 Plány na rok 2019 a dál + informace o bazénech

 Vyhodnocení nejlepších plavců TJ Slavia Liberec

 Diskuse



CELKOVÉ HODNOCENÍ 2018

 Zimní soustředění Horní Mísečky

 Závody Berlín

 Krajské přebory na dlouhé tratě – bazén 50m

 Mimořádné soustředění Mallorca

 Jarní příměstské soustředění

 Jarní cena Slavie Liberec – závody i pro nejmenší

 Letní soustředění Strakonice

 Podzimní soustředění Jilemnice

 Podzimní příměstské soustředění

 Vánoční cena Liberec v novém kabátě



EKONOMICKÉ HODNOCENÍ

 Rozpočet oddílu plavání 2018 – 2.159.000,- Kč

 Příjmy 2.159.000,-

 Příspěvky členů  676.000,-

 Příspěvky na soutěže a soustředění 413.000,-

 dotace svazů, města, kraje a MŠMT 880.000,-

 Sponzorské dary, reklama 190.000,-

 Výdaje 2.159.000,-

 Nájemné sportovišť 765.000,-

 Soutěže soustředění 735.000,-

 Trenérské služby 310.000,-

 Ostatní nakupované služby 59.000,-

 Mzdové náklady 135.000,-

 Provoz VW 45.000,-

 Sportovní materiál 110.000,-



SPORTOVNÍ HODNOCENÍ 2018

 33 nových zápisů do oddílových tabulek 

 Družstvo A 

 Družstvo B 

 Družstvo C

 Družstvo D

 Družstvo E



CO BUDE  V ROCE 2019

 Pokračujeme v nastaveném trendu

 Opět pořádáme

 Zimní soustředění

 Školení rozhodčích

 Zájezd na závody do Žiliny

 Jarní soustředění – příměstské / České Budějovice

 Krajské přebory

 Jarní cena

 Letní olympiáda dětí a mládeže

 Letní soustředění Strakonice

 Podzimní soustředění

 Vánoční cena

 Pokus o přeplavání kanálu La Manche



KODEX ODDÍLU PLAVÁNÍ

Sledování webových stránek

Veškeré informace o trénincích, závodech, soustředěních, i dalších akcích SlLi, stejně tak kontakty na 
trenéry, aktuality, formuláře, ceník, atd., jsou uvedeny na oficiálních stránkách Slavia Liberec 
http://www.slli.cz. Informace na webu SlLi je třeba brát jako oficiální informace. 

Zdravotní způsobilost, zdravotní prohlídky

Vždy na začátku každého školního roku (do 15.9.) rodiče předloží doklad o zdravotní způsobilosti ke 
sportovnímu tréninku (formulář je k dispozici ke stažení na internetových stránkách TJ Slávia Liberec). 

Rodiče nebo osoba, do jejíž péče je dítě svěřeno, zodpovídají za dobrý zdravotní stav svěřence, jak při 
trénincích, tak při závodech. V případě zdravotní indispozice dítě zůstává na bazénu do konce tréninku 
(trenéři nepošlou menší dítě domů bez doprovodu).

Placení členských příspěvků

Placení členských příspěvků probíhá včas dle platného ceníku a dle požadovaných termínů pro platby 
(15.9., 30.1.). Podrobnější informace (číslo účtu, variabilní symbol) jsou uvedeny na webu SlLi.

Tréninkové pomůcky

Plavec nosí na tréninky veškeré předepsané tréninkové pomůcky. Tréninkové pomůcky (desky, ploutve 
krátké, osmičky, pití, šnorchly, atd.) jsou specifikovány dle zařazení plavce do družstva.

Omluvy z tréninků

Omluvenky z tréninku hlásí rodiče (nikoliv dítě samo) trenérovi příslušného družstva v dostatečném 
předstihu nejlépe formou SMS (případně telefonicky či e-mailem).

Pokud dítě nepřijde na trénink, nejsou trenéři povinni zjišťovat, proč tomu tak bylo.

http://www.slli.cz/


KODEX ODDÍLU PLAVÁNÍ

Závody - nominace

Nominace na závody jsou vždy včas uvedeny na webové stránce TJ Slávia Liberec http://www.slli.cz. Jedině na této oficiální 
klubové stránce budou uvedené případné změny (změna odjezdu, změna termínu apod.). Paralelně jsou informace sdělovány i 
dětem. Jakýkoli jiný zdroj informací (z doslechu, od jiných rodičů) neberte prosím jako oficiální a ověřený.

Vybavení na závody

Vybavení plavce na závody zahrnuje oddílové oblečení, dostatek závodních plavek, plavecké brýle (i náhradní), ručníky, 
bazénovou obuv, čepičky, atp..

Pokud není zajištěna strava, plavec musí mít s sebou dostatek kvalitního jídla a pití.

Omluvy ze závodů

Omluvenky ze závodů je nutné hlásit co nejdříve je to možné, nejpozději však ve středu do 12,00 před příslušnými závody 
(souvislost se soutěžním řádem – odhlašování závodníka). Omluva z důvodu náhlých zdravotních problémů je možná kdykoliv.

V případě neomluvené absence z jiných než zdravotních důvodů budou rodiče za své dítě hradit náklady v plné výši.

Odjezdy a příjezdy – vyzvedávání

Na akce SlLi se odjíždí v daný čas z předem stanoveného místa. Ve výjimečných případech je po předchozí domluvě možné 
vyzvednutí dítěte i z jiného místa, avšak pouze po trase cesty bez zajížděk.

Pro příjezdy platí stejná pravidla. 

Mobilní telefony

SlLi na svých akcích zásadně nodoporučuje používání mobilních telefonů za účelem hraní her, sledování (i nahrávání) videí, 
sledování sociálních sítí.

Používání mobilních telefonů je doporučeno pouze za účelem kontaktu se svými blízkými, případně jako hudební přehrávač.

Používání mobilních telefonů na konkrétních akcích SlLi (závody, soustředění) je vždy v kompetenci vedoucího akce.

Ukončení činnosti

Při ukončení plavecké kariéry dítěte bychom rádi toto rozhodnutí probrali osobně spolu s Vámi a trenérem příslušného družstva.

http://www.slli.cz/
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Nejlepší plavci 2018

KATEGORIE 9 let a mladší

DLOUHÁ Viktorie

ŠIMůNKOVÁ Adéla

RÁFTL Daniel

JAKUBÍČKOVÁ Barbora

Medaile na KP Účast na KP



12 3

Nejlepší plavci 2018
KATEGORIE žáci 10 let a starší

JURČÍK Jan

JURČÍK Josef

PROCHÁZKA Jakub
BURSOVÁ Adina

DRAHOŇOVSKÝ Šimon

CHROUSTOVÁ Amálie

PLAŠEK Ondřej

WEBER Jiří

ZIKEŠ Jan

Účast na Poháru ČR Medaile na Poháru ČR

Medaile, 

účast na KP

BOBVOŠ Dominik

ČECH Jan

ČERNOHORSKÁ Elen

HRUŠKA Vojtěch

KOZDERKOVÁ Ema

PAVLů Daniela

RÁFTL Tomáš

REGNER Jakub

STACH Martin

ŠPINKA Richard

ZAJÍC Václav

ZAMPIAS Antonios



12 3

Nejlepší plavci 2018
KATEGORIE dorost, dospělí a st. žáci

Účast MČR
Medaile MČR

nebo ČP 
Medaile na KP

BURSA Jakub

KOŘÍNKOVÁ Hana

TRUNEČKA Eduard

POPOVIČ Tomáš

MUTORI Tariro Jana LUPAČOVÁ Markéta

SÁZAVSKÝ Vojtěch
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Nejlepší plavci 2018
KATEGORIE 

Dálkové plavání Masters

1

PECHOVÁ Markéta PŘIBYL  Tomáš



Trenéři na 1*
Brebtová Tereza

Cink Petr

Čížek Jan

Dolejšová Eva

Datinská Renata

Dlouhý Jan

Hanzlíková Anna

Chalupa Petr

Jinochová Monika

Jurčíková Barbora

Jurčíková Irena

Kořínková Eva

Kořínková Eliška

Kořínek Petr

Louthanová Radka

Matek Štěpán

Mai Rudolf

Prokop Albín

Skočdopolová Věra

Šoubová Kateřina

Urbanová Anna

Urbanová Jana

Zikeš Jan



KDE BUDEME 

PLAVAT OD 

ROKU 2020 ?



DISKUSE



Gratulace oceněným a 

poděkování všem…

Loučí se celý realizační tým 

oddílu plavání TJ Slavia Liberec, z.s.


