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Vážení a milí členové našeho klubu!
Vzhledem k tomu, že v
lednu příštího roku se
bude konat Výroční členská schůze, která bude
volební, předseda klubu
pan Miroslav Kuneš si pro
Vás připravil následující
příspěvek:
„Tak tu máme zase volby!'' V česku sice nic divného, ale u nás v klubu,
kde takový Kocourkov
zatím nemáme, je to důstojné a radostné vyvrcholení tříleté práce členů
výboru. Někteří se těší, že
už dál kandidovat nemusí,
někteří s obavou očekávají
dnů budoucích. Budu zvolen či nebudu? A někteří
mají radost z toho, co se
povedlo a trochu truchlí
nad tím, co se nezdařilo.
Vy máte tu samou možnost, co oni a navíc máte
Uvnitř tohoto vydání
najdete:
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šanci ovlivnit chod klubu po
další tři roky tím, že zvolíte
výbor nový. KOHO? To je
otázka - výbor má mít sedm
členů a revizní komise tři.
Kandidovat však může
neomezený počet členů
klubu. To znamená, že ke
kandidátům, které navrhuje
starý výbor, můžete dohlásit kohokoliv plnoletého z
klubu, kdo chce pro náš
klub pracovat. Samozřejmě
se svojí kandidaturou musí
souhlasit a také musí přijít
na členskou schůzi. Stačí
jeho jméno zavolat komukoliv z výboru. Nebo jestliže
chcete kandidovat sami,
tak se přihlaste stejným
způsobem.
Časově tyto návrhy nemusíme omezovat, protože i
po vytištění volebních lístků
lze na něj dopsat rukou
další návrhy. To znamená,
že ještě i na členské schůzi
můžete doplňovat kandidáty. Tento kandidát však
musí být přítomen a musí
souhlasit. Tajnou volbou
pak vybereme těch sedm
do výboru a tři do revizní
komise.
Zde vás nyní seznámím
s kandidáty, které navrhuje

současný výbor klubu:
Kandidáti do výboru
klubu:
Bezchleba Petr – člen
nynějšího výboru (práce
s TZM); Hartlová Barbora
– členka nynějšího výboru
(pokladník); Králíček Pavel – ještě nepracoval;
Krška Josef – ještě nepracoval; Kuneš Miroslav –
člen nynějšího výboru
(předseda); Landsmann
Jaroslav – člen nynějšího
výboru (místopředseda);
Láznička Martin – ještě
nepracoval; Novák Aleš –
člen nynějšího výboru;
Stehno Miroslav ml. ještě nepracoval
Kandidáti do revizní
komise klubu:
Jelínková Soňa – členka
nynější komise (její předsedkyně); Paclík Čestmír
– člen nynějšího výboru;
Stehno Miroslav st. - člen
nynějšího výboru; Urbánková Jana – členka nynější komise
Nyní mi nezbývá nic
jiného, než vám popřát
šťastnou ruku a přát nám
hojnou účast při volbě.
Váš předseda
Kuneš Miroslav
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Rekonstrukce základny AMFORA
Kromě letní společenské akce „Čochtaňácké
prase“, která se již stala
tradicí a kde se již počtvrté sešli členové našeho
klubu a zástupci klubů z
ČR, aby společně strávili
příjemný den při dobrém
jídle a pití, proběhla v
letošním roce na naší
základě AMFORA na Vel-

kém Dářku velká rekonstrukce obou balkónů.
Bylo provedeno řádné
zaizolování balkónů včetně rekonstrukce podhledů.
Ten, kdo základu letos
na podzim nenavštívil,
může provedené práce
vidět na přiložených fotografiích.

Letní soustředění TZM
Tradičně
o
letních
prázdninách na přelomu
července a srpna probíhá
soustředění na Velkém
Dářku a ne jinak tomu
bylo i letos. Soustředění
na základně AMFORA bylo
v letošním roce poznamenáno horším počasím,
které ovlivnilo počty tréninkových hodin. Studená
voda v Dářku trochu limitovala možnost plavání.
Skupina mladších závodníků E, D pod vedení

Michala Smolíka a Evy
Holemé, proto především
posilovala a věnovala se
běžeckým aktivitám doplněným o různé týmové
hry. Skupina starších
svěřenců pod vedením
Petra Bezchleby a Pavla
Králíčka běžecké a plavecké tréninky zpestřila
cyklo vyjížďkami. Tato
skupina se potom celá
zúčastnila během soustředění
triatlonového
závodu o objemech 1,5

km plavání, 40 km na
kole a 10 km běh a všichni zdárně dokončili.
Celkem se zúčastnilo 13
závodníků mladších kategorií a 14 zástupců kategorií C, B, A. Starali se o
nás pan Landsman a pan
Vaněk. O chod kuchyně a
další program se zasloužili
také Čestmír Paclík, Martin Láznička a Standa
Daňsa.
-pb-
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OKÉNKO TZM
Příprava v letošním roce
Příprava začala druhý
týden v září a tréninky probíhají u skupiny Martina
Trnky a Petra Bezchleby 6x
týdně v bazénu a 1x týdně
na
suchu
nebo
v tělocvičně. Tréninky vedou Martin Trnka, Petr Bezchleba, Pavel Králíček a
Martin
Láznička.
V současné době jsou tréninky zaměřeny na vytrvalost a vysoké objemy, ale
již začínáme dříve než jindy,
plavat
i
s monoploutvemi. Tréninků
se pravidelně účastní 8 12 závodníků kategorií C,
B, A.
V mládežnických katego-

riích E, D na tréninky dochází 10 – 18 závodníků,
kteří klub reprezentují na
MSLM (Moravsko slezské
lize mládeže) a na Přeborech E, D.
V přípravce je v letošním
roce opět „narváno“ a přišlo k nám 12 nových členů.
Tréninky E, D a přípravky
vedou Eva Holemá, Lubor
Černý, Petr Smolík, Iva Švomová, Michal Smolík a
Pavel Králíček. Jednáme
s dalšími zájemci především z řad rodičů a dalších
členů klubu o vedení tréninků mládeže, abychom je
všechny mohli kvalitně
zajistit.

V současné době stále
nevíme,
jak
bude
v letošním a příštím roce
k dispozici bazén. Stále
nás nikdo není schopen
informovat, jak bude probíhat rekonstrukce bazénu,
kterou schválilo zastupitelstvo města. Rekonstrukce
by měla začít v březnu
nebo dubnu 2011 a měla
by trvat minimálně rok.
Při rekonstrukci bazénu
bychom dojížděli do okolních bazénů s plavci, kteří
by v letošním roce mohli
bodovat ve svých kategoriích, abychom jim umožnili
soupeřit s ostatními.
-pb-

Máme ve svých řadách opět reprezentanty
Minulý rok se podařilo
Leoši Dospělovi a Dalimilu
Fišarovi probojovat do reprezentace juniorů. Leoš si
místo udržel i letos a i
v širším výběru seniorů
zůstal. Mezi juniory se nám
probojovali Sylvie Růžičková a Jan Tesař.
Tesař Poslední
dva uvedení se v letošním
roce zúčastnili Mistrovství
světa ve španělském Palma de Mallorca. Česká
výprava byla velice úspěšná a Matěj Obšivač (Nový
Jičín) dovezl z disciplín BiFins stříbrnou a bronzovou
medaili. Našim zástupcům

se také dařilo a vylepšili si
svá osobní maxima.
Sylva plavala 400 RP a
v čase 3:31,96 obsadila 5.
místo. Ve velké konkurenci
na doplňkové trati 200 PP
získala 16. místo. Na
nejdelší plavané trati 800
RP potom vybojovala 7.
místo. Nedařilo se jí při
dálkovém závodě, který
nedokončila.
Předvedla
výborné výkony, protože
do března léčila koleno po
podzimní operaci.
Honza se představil poprvé v reprezentaci výbornými výkony na dlouhých

tratích. 1500 PP zvládl
v čase 14:19,13 a dokončil
tento závod jako 12. Na své
oblíbené 400 PP získal 15.
místo za čas 3:29,77. Poslední bazénovou tratí byla
800 PP, kde bral za čas
7:18,48 místo 14. Při závodě DPP doplaval 16.
V obrovské
konkurenci,
která v mužích u juniorů je,
vybojoval dobrá umístění a
získal cenné zkušenosti,
které může využít pro další
roky. U Honzy můžeme očekávat další zlepšení.
-pb-

Výborové okénko
Dne 10.03.2010 byla
podepsána smlouva s MěÚ
Žďár nad Sázavou, která
stvrdila poskytnutí příspěvku z grantového programu
SPORT 2010 pro naši plavající mládež do 18 let.
Příspěvek pro letošní rok
činil 40.000,00 Kč.

Dne 04.05.2010 byl
uhrazen doplatek půjčky od
MěÚ Žďár nad Sázavou.
Půjčka ve výši 300.000,00
Kč byla tedy zcela splacena. Dne 30.06.2010 pak
zaniklo zástavní právo vztahující se k základně AMFORA, které bylo na návrh MěÚ
Žďár nad Sázavou vymazáno
Na březnové schůzi výbona katastrálním úřadě.
ru navrhla paní Barbora
Hartlová změnu znění staDne 30.06.2010 byl vyklinov, a to v bodě týkající se zen pronajatý skladový
úhrady příspěvků členů prostor v budově společnosti
klubu. Z důvodu věčného REINPO, kde bylo uloženo
připomínání, upomínání a veškeré vybavení pro potávymáhání příspěvků, by se pěče. Toto vybavení bylo
do stanov klubu měl uvést přestěhováno na naši zátermín, do kterého každo- kladnu ve Žďáře nad Sázaročně členové klubu budou vou.
muset uhradit příspěvky
Na schůzi v září výbor klu(např. do 15.02. aktuálního
bu schválil přijetí nových
roku, kterého se hrazené
členů, a to Marii Landsmančlenské příspěvky týkají) a
novou, Jaroslava Wasserpři nesplnění této povinnosbauera a Stanislavu Wasserti jim bylo ukončeno členbauerovou.
ství. Na Výroční členské
Z důvodu ukončení nájemschůzi by měl být tento návrh přednesen a navrhnut n í s m l o u v y k e d n i
ke schválení před členskou 31.12.2010 uzavřené se
společností REINPO KAPITAL
základnou.

a.s. týkající se nebytových
prostor—garáží na základně
ve Žďáře nad Sázavou, byly
přijímány nové nabídky
potencionálních zájemců o
tyto prostory. Nejvyšší nabídku předložil pan Petr
Šedo, který nabídl částku
45.000,00 Kč ročně. Z
tohoto důvodu s ním bude
sepsána od 01.01.2011
nájemní smlouva.
Na říjnové schůzi byla
navrhnuta kandidátka na
lednovou volební schůzi. S
jejím zněním jste byli seznámeni na úvodní stránce.
Na této schůzi bylo dále
schváleno vymalování základny ve Žďáře nad Sázavou a vypracování projektu
a nabídky na případné dřevěné obložení v jedné z
místností.

Slovo redakce
Svoje příspěvky do Čochtánku
můžete posílat na e-mailovou adresu:
barbora_h@estrans.cz nebo cochtanklub@estrans.cz či osobně ode-

vzdat paní Hartlové, panu Kunešovi
nebo panu Landsmannovi.
Korektura—Miroslav Stehno; příprava

článků a grafická úprava—Barbora Hartlová;
autor článků se zkratkou –
pb- - Petr Bezchleba.

