
    Máme tu rok 2012, který 
dle mayského kalendáře má 
být poslední. My ale nedá-
me na zlé proroctví a začne-
me tento rok s chutí a elá-
nem jako kdyby byl ten 
první. 
   Dne 29.01.2012 si Dne 29.01.2012 si Dne 29.01.2012 si Dne 29.01.2012 si 
Vás dovolujeme pozvat Vás dovolujeme pozvat Vás dovolujeme pozvat Vás dovolujeme pozvat 
na výroční členskou na výroční členskou na výroční členskou na výroční členskou 
schůzi, která se bude schůzi, která se bude schůzi, která se bude schůzi, která se bude 
tradičně konat v neku-tradičně konat v neku-tradičně konat v neku-tradičně konat v neku-
řácké restauraci hotelu řácké restauraci hotelu řácké restauraci hotelu řácké restauraci hotelu 
Hajčman, a to od 15:00.Hajčman, a to od 15:00.Hajčman, a to od 15:00.Hajčman, a to od 15:00.    
   Jako každoročně se bu-
dou vybírat roční členské roční členské roční členské roční členské 
příspěvky a to ve výši příspěvky a to ve výši příspěvky a to ve výši příspěvky a to ve výši 
500,00 Kč pro osobu výdě-500,00 Kč pro osobu výdě-500,00 Kč pro osobu výdě-500,00 Kč pro osobu výdě-
lečně činnou a 300,00 Kč lečně činnou a 300,00 Kč lečně činnou a 300,00 Kč lečně činnou a 300,00 Kč 
pro osobu bez příjmů.pro osobu bez příjmů.pro osobu bez příjmů.pro osobu bez příjmů. Jestli-
že se schůze nezúčastníte, 
prosíme Vás o úhradu pří-
spěvků nejpozději do 
15.02.201215.02.201215.02.201215.02.2012, jak vyplývá ze 
stanov klubu (článek IV., 
bod 6), bod b)). Pokud se 
schůze nezúčastníte, pošle-

te, prosím, Váš příspěvek na 
bankovní účet klubu—číslo 
86-4768100277/0100 a 
jako variabilní symbol uveďte 
Vaše rodné číslo. 
   Vzhledem k tomu, že by-
chom chtěli v tomto roce 
konečně zakončit přestavbu 
naší základny u Hypernovy a 
toto zakončení zpečetit ko-
laudací, žádáme Vás o účast 
na této schůzi. Spousta drob-
ností totiž není dořešena a 
my potřebujeme, abychom 
se do dokončení celého díla 
zapojili všichni a ne jenom 
těch pár jedinců, kteří na 
tomto projektu dělají od 
začátku. 
   Dále členové výboru a re-
vizní komise přišli s nápa-
dem, že bychom vyzdobili 
prostory této základny pa-
mětními fotografiemi z dění 
našeho klubu. Toto si vzala 
pod patronát paní Soňa Jelín-
ková, která Vás tímto žádá o 
pomoc a prosí Vás, abyste se 
po fotografiích doma podívali 
a na schůzi je v podepsané 
obálce přinesli - pokud mož-
no popsané (alespoň rokem 
vzniku). Po naskenování by 
Vám fotografie byly vráceny. 
   Mezi dalšími body k projed-
nání patří brigády na základ-
ně AMFORA. I ta potřebuje 
každoroční údržbu, kterou 

zajišťují stále stejní jedinci 
a potřebují Vaši pomoc. 
Bohužel se totiž stalo to, 
což se dalo čekat, že když 
se na loňské výroční schůzi 
odhlasovalo, že členové 
nemusí odpracovat ani 
jednu brigádnickou hodinu, 
tak nikdo nejeví sebemenší 
zájem o práce na našich 
základnách. 
   Rádi bychom také nechali 
schválit změnu názvu naše-
ho klubu a to takovou, že 
bychom vynechali slovo 
ŽĎAS a náš klub by se 
jmenoval pouze ČOCH-
TANKLUB. Společnost 
ŽĎAS není ani naším gene-
rálním sponzorem a ani 
jinak nejsme propojeni. 
   Na schůzi se samozřejmě 
budou projednávat další 
body, ke kterým se budete 
moci vyjádřit a uvítáme 
každý nový podnět a nápad 
týkající se chodu našeho 
klubu. Těšíme se na Vaši 
účast a přejeme hodně 
šťastných podvodních zážit-
ků v Novém roce 2012! 

Vážení a milí členové našeho klubu!  
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   Rok 2011 … byl to rok, od 

kterého jsme nevěděli, co 

můžeme očekávat. Jediná 

jistota byla, že nám od března 

zavřou bazén, netušili jsme, 

jak se nám podaří organizačně 

a finančně zajistit tréninkovou 

základnu mládeže. Nyní, když 

se za uplynulým rokem může-

me ohlédnout, myslím, že 

jsme to zvládli vše na výbor-

nou. 

   Začátek roku probíhal až do 

konce února dle zajetých kole-

jí, úspěšné jsme uspořádali 1. 

kolo Moravskoslezské ligy 

mládeže a trénovali na nad-

cházející sezónu ještě na 

starém bazénu. Podařilo se 

nám zajistit pronájem bazénů 

v Poličce a na hotelu Fit. Od 1. 

března to začalo. Skupina 

nejstarších dětí začala 3x 

týdně dojíždět na tréninky do 

Poličky. Každý trénink má 1,5 

hodiny čistého času, ale se 

zahrnutím cesty apod. zabere 

celkem 3,5 hodiny. Díky pod-

poře trenérů a rodičů, tyto 

časově a finančně náročné 

tréninky celý rok úspěšně 

zvládáme. V případě výluky 

poličského bazénu, jsme jezdi-

li do plaveckého bazénu 

v Hlinsku, kde nám taky ochot-

ně vyšli vstříc. Jako doplňkový 

trénink je každou sobotu pro 

děti zajištěna tělocvična na 5. 

ZŠ, kde se posiluje a hrají 

různé sportovní hry. Od konce 

listopadu jsme s touto trénin-

kovou skupinou začali chodit 

jednou týdně na spinning, 

který by určitě měl taky pod-

pořit celkovou fyzickou kondi-

ci našich svěřenců. Skupina 

prostředních dětí chodí 2x 

týdně do 13 metrového bazé-

nu na hotelu Fit. Nejsou zde 

sice úplně ideální podmínky, 

ale jiná možnost vcelku neby-

la. Jednou týdně pak tyto děti 

jezdí i na trénink v Poličce, 

který jediný jim poskytuje 

možnost si zaplavat 

s monoploutví a vyzkoušet si 

skoky a obrátky. Nejmenší 

děti, které se teprve učí zá-

kladní plavecké styly a zákla-

dy se šnorchlem a ploutvemi, 

chodí také 2x týdně na hotel 

Fit. Samozřejmostí by měla 

být i individuální suchá přípra-

va jednotlivých svěřenců, ale 

to je již vysloveně o jejich 

vlastní pevné vůli a odhodlá-

ní, které má každý úplně jiné. 

   Vzhledem k těmto tréninko-

vým podmínkám, které jsme 

povětšinu roku měli, jsme 

s napětím očekávali, jak se to 

projeví na podávaných výko-

nech našich svěřenců. Musí-

me konstatovat, že jsme mile 

překvapeni, protože prakticky 

všechny děti i nadále výkon-

nostně rostou a jsou schopny 

držet krok s plavci z ostatních 

klubů v ČR. 

   Během jara se náš klub zú-

častnil dvou kol Světového 

poháru v ploutvovém plavání. 

Březnového tradičního závodu 

v maďarském Hajdúszoboszló 

se zúčastnili 4 závodníci. Jan 

Tesař zvítězil v jednom závodě 

a na druhé trati získal stříbr-

nou pozici. Bronzovou medaili 

vybojovala i Sylvie Růžičková. 

Dalšího kola v rakouském Linzi 

se zúčastnili již jen Jan Tesař a 

Vojtěch Vidergot. Honza prak-

ticky zopakoval své výsledky 

z Maďarska a zajistil si tím 

definitivně nominaci na Mis-

trovství Evropy juniorů. Stejnou 

možnost měla i Sylva, ta ale 

nesplnila požadované časové 

limity. 

Zpráva o sportovní činnosti TZM v roce 2011Zpráva o sportovní činnosti TZM v roce 2011Zpráva o sportovní činnosti TZM v roce 2011Zpráva o sportovní činnosti TZM v roce 2011    
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   Na začátku června se náš 

klub na poslední chvíli zhostil 

pořádání MČR v distančním 

plavání s ploutvemi, které 

proběhlo na naší základně na 

Velkém Dářku. Mistrovství 

proběhlo úspěšně a naši svě-

řenci vybojovali několik titulů 

Mistr ČR. V roce 2012 toto 

MČR uspořádá znova. 

   Na konci června proběhlo 

v Českých Budějovicích MČR, 

kterého se zúčastnil i žďárský 

tým. Naši závodníci získali 

několik titulů Mistra ČR a po-

tvrdili tak příslušnost našeho 

klubu k elitě českého plavání 

s ploutvemi. 

   Vrcholem letošního roku a 

svým způsobem i oceněním 

práce trenérů byla účast Jana 

Tesaře na Mistrovství Evropy 

v PP a RP, které se konalo 

v půlce července 

v maďarském Miskolci. Honza 

podal nejlepší výkony své 

dosavadní závodní kariéry a 

zaslouženě vybojoval skvělá 

umístění. V obrovské konku-

renci, která na ME v chlapec-

ké kategorii je, získal na 

nejdelší bazénové disciplíně 

1500PP vynikající 5. místo a 

zároveň vytvořil nový český 

juniorský rekord v této disciplí-

ně. V disciplíně 400 PP podal 

stejně kvalitní výkon a po 

velkém souboji si vyplaval 6. 

místo. Na Honzově nejoblíbe-

nější trati 800PP se mu již 

tolik nedařilo a vybojoval veli-

ce solidní 10. pozici. Honza se 

zúčastnil i plaveckého marato-

nu na 6 km. Plavalo se při 

vysokých teplotách v zatope-

ném písečném dolu. Honza 

dokázal, že je nejlepší junior-

ský dálkový plavec v ČR a 

doplaval na vynikajícím 8. 

místě. Přímo na místě ho byli 

podpořit trenéři Martin Trnka a 

Pavel Králíček. 

   Na začátku srpna proběhlo 

na základně Amfora na Vel-

kém Dářku tradiční klubové 

soustředění mládeže, které 

proběhlo úspěšně a určitě bylo 

pro všechny zúčastněné velice 

kvalitní přípravou do nadchá-

zející sezóny. 

   Během podzimu, kdy se 

rozjíždí nová plavecká sezóna, 

jsme se zúčastnili několika 

závodů, z nichž nejprestižnější 

byl Nemo trophy ve Zlíně, kde 

se naši svěřenci mohli porov-

nat s evropskou konkurencí. 

Již klasicky vynikající výkony 

na podzim podává Jan Tesař, 

který se připravuje na pře-

chod do seniorské kategorie. 

Výrazný výkonnostní růst je 

vidět i na Markovi Páralovi, 

Adéle Vlčkové a Vojtěchu 

Vidergotovi. Stejně rychle jdou 

výkonnostně nahoru i závodní-

ci mladších kategorií. Je to 

dobrá zpráva pro náš klub, že 

se nám daří i přes nepříznivé 

tréninkové podmínky, vycho-

vávat další generaci naděj-

ných závodníků. 

   V nadcházející sezóně bude-

me mít tréninkové podmínky 

asi velice podobné, protože 

rekonstrukce plaveckého 

bazénu se nám poněkud na-

tahuje.  

   Závěrem bychom rádi podě-

kovali všem trenérům podílejí-

cích se na tréninkové přípravě 

naší mládeže a to jmenovitě 

Martinu Trnkovi, Petrovi Bez-

chlebovi, Martinu Lázničkovi, 

Pavlu Králíčkovi, Michalu 

Smolíkovi, Petru Smolíkovi, 

Luboru Černému, Ivě Švomo-

vé, Barboře Prokšové, Kateři-

ně Pařízkové a samozřejmě i 

vrchnímu foukačovi tlakových 

lahví Standovi Daňsovi. 

   Velký dík patří i rodičům 

našich svěřenců, bez jejichž 

podpory bychom nemohli 

v letošní náročné sezóně 

takhle skvěle fungovat a věří-

me, že nás budou podporovat 

i nadále. 

Pavel Králíček 



vzdat paní Hartlové, panu Kunešovi 
nebo panu Landsmannovi. 

Korektura—Miroslav Stehno; přípra-

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

va článků a grafická 
úprava—Barbora Hartlová. 

Slovo redakceSlovo redakceSlovo redakceSlovo redakce    

   V únoru letošního roku byl 

zakoupen kompresor TRI-

DENT určený pro TZM. Jeho 

kupní cena byla 31000,00 

Kč. Od Svazu potápěčů Mo-

ravy a Slezska nám byla na 

tento kompresor udělena 

dotace ve výši kupní ceny. 

Porouchaný kompresor 

STAR, který byl ve správě 

TZM, byl prodán. 

   Na únorové schůzi bylo 

dále ukončeno na vlastní 

žádost členství panu Danie-

lu Dobrovolnému, paní Libu-

ši Doležalové a panu Václa-

vu Šejnohovi mladšímu. 

   Na březnové schůzi bylo 

na vlastní žádost ukončeno 

členství panu Jakubu Ko-

houtovi a z důvodu nesplně-

ní závazků vůči klubu byla 

ukončeno členství panu 

Lukáši Jachnovi a panu Leo-

ši Odvárkovi. 

   Dne 22.03.2011 bylo ode-

vzdáno na Finanční úřad 

Daňové přiznání k dani z 

příjmů právnických osob za 

rok 2010. Členové výboru 

schválili hospodářský 

výsledek—zisk za rok ve 

výši 95000,85 Kč. 

Dne 24.04.2011 byla 

na základě podaného a 

schváleného projektu 

sepsána Smlouva o poskyt-

nutí finančního příspěvku ve 

výši 110000,00 Kč od MěÚ 

Žďár nad Sázavou na činnost 

s mládeží do 18 let pro rok 

2011. 

      Na květnové schůzi pan 

Pavel Králíček informoval o 

jednání se společností PKS 

ohledně sponzorského daru, 

který by měl pokrýt náklady 

na pronájem bazénu na Hote-

lu FIT. Tento sponzorský dar 

nám byl schválen a byl celý 

vyčerpán v roce 2011. 

   Dne 26.11.2011 se usku-

tečnila volební schůze členů 

prezídia Svazu potápěčů 

Moravy a Slezska. Za náš 

klub byl delegován pan Mar-

tin Trnka a zástupci prezídia 

byl opět zvolen. 

   Na schůzi dne 08.12.2011 

paní Barbora Hartlová navrh-

la, aby byla přednesena na 

Výroční členské schůzi změ-

na stanov, a to v článku III.. 

Navrhuje přidat bod 6, který 

by měl následující znění: 

„Funkce ve výboru klubu a 

revizní komisi je čestná, 

bezplatná, bez nároku na 

odměnu.“ 

   Na lednové schůzi jsme se 

dozvěděli, že v roce 2011 

byly klubu přiděleny dotace 

v celkové výši 245152,00 

Kč. Všechny poskytnuté 

finanční prostředky byly 

řádně vyúčtovány na přísluš-

né instituce. 

   Členové výboru dohodli, že 

na Výroční členské schůzi 

bude navrhnuta změna 

názvu klubu, a to na ČOCH-

TANKLUB namísto součas-

ného názvu Čochtanklub 

ŽĎAS. 

Výborové okénkoVýborové okénkoVýborové okénkoVýborové okénko    


