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Brigádnické hodiny
platí již tohoto roku

1.kolo světového poháru
v Poznani

Na výroční členské schůzi, která se konala dne 23.ledna 2016 v Hotelu Hajčman, přítomní členové klubu schválili návrh výboru na znovuzavedení brigánických hodin. Brigádnické hodiny schválili v tomto znění:
Každý dospělý výdělečně činný člen klubu bude mít povinnost odpracovat 10 hodin ročně. Za každou neodpracovanou
hodinu bude účtována částka 50,- Kč. Každému
členu klubu, kterého se povinnost brigádnických
hodin týká, bude vystavena členská karta na příslušný rok, kam budou zaznamenávány odpracované hodiny, Tyto karty bude vydávat na jméno
hospodář klubu a odpracované hodiny budou
potvrzovat garanti brigád. Po ukončení přísluš- ČLENSKÁ KARTA
ného roku touto kartou každý člen doloží odprarok
cované hodiny a případně dorovná neodpracované hodiny. Toto řešení brigádnických hodin
bude platit již od letošního roku, tj. od roku 2016.
jméno
Od 01.03.2016 si členové, kterých se brigádnické
hodiny týkají, mohou vyzvedávat členské karty.
příjmení

Ve dnech 21. – 23.1.2016 se v polské Poznani uskutečnilo první kolo světového poháru s
v plavání s ploutvemi. Ze žďárského Čochtanklubu se zúčastnili tři závodníci Petr Bezchleba
(1978), David Musil (1997) a Filip Dlouhý (1998).
Program závodů začínal již v pátek, kdy proběhla registrace závodníků a trénink. Bazén má
olympijské parametry, celé centrum v Poznani
je koncipováno velice komplexně a obsahuje
plavecký a skokanský bazén, welness centrum.
Tento areál je potom současně využíván také pro výstavy a různé společenské akce. Vedle tohoto komplexu jsou venkovní bazény a areál, sjezdovka a kanál pro další vodní sporty. Poznaň má půl milionu obyvatel.
Ubytování bylo zajištěno také ve větším hotelu 3 minuty od bazénu. První noc nás ve tři ráno probudil požární poplach v hotelu a museli jsme
všichni vyjít před budovu, kde běhalo pár hasičů, kteří nám nakonec
řekli, že je vše v pořádku a my jsme kolem 4 hodiny zase mohli jít spát.
Závodní program začínal v sobotu. Každý závodník mohl plavat 3
tratě v rámci světového poháru, případně dvě disciplíny navíc mimo
vybrané. V dopoledním programu nastoupil Petr Bezchleba na trati 50
RP (pod vodou na nádech) a získal 12. místo časem 17,75 (vítěz 14,85).
Premiéru si odbyl také David Musil a nastoupil ve své nejsilnější disciplíně 400 RP (plavání s ploutvemi pod vodou s dýchacím přístrojem), byl
to jeho první závod s novou ploutví SHARKFIN, která mu došla v týdnu před závodem. Se vším se vyrovnal skvěle a závod dokončil v čase
3:07,43 a dohmátl jako třetí. Potvrdil tím již velice vysoký loňský vzestup své výkonnosti a předpoklad v letošním roce plavat v reprezentaci.
V odpoledním programu nastoupil Petr Bezchleba na trati 50
BF (plavání se dvěma gumovými ploutvemi a šnorchlem stylem
kraul), dohmátnul v čase 23,53 a po nevydařeném startu tak vybojoval 14. místo. Další disciplínou bylo 100 RP (pod vodou), kde
nastoupil Filip Dlouhý, který vybojoval 7. místo časem 41,86 - zaplaval si osobní rekord. Poslední disciplínou potom bylo 200 PP (plavání na hladině). David Musil, zde zaplaval čas 1:37,18 a skončil 11..
V nedělním programu Petr Bezchleba plaval 100 BF v čase 51,97, společně s Filipem 50,88 a obsadili tak 19. a 17. místo. David Musil potom
nastoupil na sprinterské trati 100 PP a zaplaval čas 43,15, který mu stačil
na 13. místo. Poslední disciplínou nedělního programu potom byla trať
200 BF, kterou plavali David a Filip. David dohmátnul 12. v čase 1:48,53 a
Filip vybojoval časem
1:54,71 místo 15..
V závodě naši závodníci ukázali, že na
začátku sezony jsou
v dobré formě a mají
dobré vyhlídky pro
všechny další závody
jednotlivců i týmu.
-PB-

Změníme koncepci fungování základny AMFORA?
Na výroční členské schůzi se řešily nejenom brigádnické hodiny, ale během diskuze byl představen návrh změny koncepce fungování základny AMFORA na Velkém Dářku. K tomuto návrhu se během schůze nikdo nevyjádřil a tak bychom Vás
touto cestou chtěli poprosit o Váš názor a případný souhlas či nesouhlas.
Navrhujeme změnu v tom, že by se areál základny AMFORA dal pronajmout na soukromou akci ať členům či nečlenům klubu. Pronajmout
by se daly jednotlivé části základny - např. pouze venkovní prostory se
sociálním zařízením nebo venkovní prostory se sociálním zařízením +
společenskou místností s kuchyní nebo celý objekt včetně areálu. Doba
pronájmu by byla - např. od 12:00 do 12:00 následujícího dne (přes noc)
nebo od 12:00 do 12:00 třetího dne (celý víkend). Tento pronájem by
byl bez služby a bez prodeje na baru s tím, že by si pronajímatel mohl
službu objednat a ta by byla zpoplatněna. Dále by si pronajímatel mohl
objednat i doplňkové služby a vybavení za poplatek - např. plynový gril,
krb + dřevo, lodičku, volejbalovou síť s míčem, ping-pong, saunu, apod..
Rádi bychom znali Váš názor na tento návrh případně, jestli máte jiný návrh na změnu koncepce - rádi se s ním
seznámíme. Vaše reakce můžete poslat na e-mail barbora@estrans.cz.
Moc Vám děkujeme za Vaše reakce a v
dalším čísle e-bulletinu Vás budeme informovat o pokračování této záležitosti.

