
Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

BOHÁČ Patrik (2009) 

1 2 50 m volný způsob 00:30,71 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

1 10 50 m znak 00:37,49 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 12 200 m volný způsob – náhradník č.33 02:23,65 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

2 16 200 m znak 02:50,82 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 
 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 0 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

BORYSLAVSKYI Ivan (2004) 

1 2 50 m volný způsob 00:24,63 1. 4. 2022 Pardubice 

1 8 50 m motýlek 00:26,23 2. 4. 2022 Pardubice 

1 10 50 m znak 00:27,06 2. 4. 2022 Pardubice 

2 12 200 m volný způsob – náhradník č.76 02:14,58 16. 12. 2017 Košice (SVK) 

2 14 100 m motýlek – náhradník č.16 00:58,72 8. 3. 2021 Kharkiv (UKR) 

2 16 200 m znak 02:10,10 6. 3. 2021 Kharkiv (UKR) 

4 25 100 m znak 00:58,45 6. 12. 2021 Dnipro (UKR) 

4 33 100 m volný způsob 00:52,85 30. 4. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 450 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

EYBL Václav (2006) 

1 2 50 m volný způsob 00:27,89 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 8 50 m motýlek 00:31,63 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

2 12 200 m volný způsob 02:08,65 30. 4. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 0 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

FERUSOVÁ Alexandra (2006) 

1 3 50 m prsa 00:37,00 29. 4. 2022 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek 00:33,92 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

2 19 100 m prsa 01:21,27 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 30 200 m prsa 02:57,34 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 34 100 m volný způsob 01:04,30 1. 3. 2020 České Budějovice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 300 

 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

GACEK Natalie (2006) 

1 3 50 m prsa 00:37,74 22. 4. 2022 Zlín 

1 7 50 m motýlek 00:32,88 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

2 13 100 m motýlek 01:14,48 24. 4. 2022 Zlín 

2 19 100 m prsa 01:21,97 23. 4. 2022 Zlín 

4 30 200 m prsa 02:53,18 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

4 32 200 m polohový závod 02:42,30 29. 4. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 450 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

CHÁRA Jakub (2006) 

1 2 50 m volný způsob 00:25,91 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 8 50 m motýlek 00:27,63 12. 9. 2021 Praha - Podolí 

2 12 200 m volný způsob 02:03,19 23. 4. 2022 Zlín 

2 22 800 m volný způsob – náhradník č.5 09:32,16 23. 4. 2021 Pardubice 

4 25 100 m znak 01:01,82 24. 4. 2022 Zlín 

4 33 100 m volný způsob 00:56,27 24. 4. 2022 Zlín 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 300 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

JUDICKIJ Michal (2004) 

1 4 50 m prsa 00:30,76 23. 4. 2022 Zlín 

1 6 1500 m volný způsob 16:04,42 10. 4. 2022 Kranj (SLO) 

2 12 200 m volný způsob 02:01,74 24. 4. 2022 Zlín 

2 20 100 m prsa 01:05,33 23. 4. 2022 Zlín 

4 23 400 m volný způsob 04:08,59 24. 4. 2022 Zlín 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 300 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

KALIVODOVÁ Nikita (2007) 

1 1 50 m volný způsob 00:34,69 29. 4. 2022 Praha - Podolí 

1 5 1500 m volný způsob – náhradnice č.1 21:19,30 27. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 300 0 

 

 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

KOLÁŘOVÁ Anna (1997) 

1 1 50 m volný způsob 00:25,35 6. 11. 2015 Dubai (UAE) 

1 3 50 m prsa 00:33,84 29. 5. 2015 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek 00:26,84 9. 7. 2017 Praha - Podolí 

2 11 200 m volný způsob 02:00,24 4. 8. 2015 Kazaň (RUS) 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 150 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

KRAMÁR Max (2008) 

1 2 50 m volný způsob 00:27,92 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

1 10 50 m znak 00:34,23 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

4 25 100 m znak 01:15,63 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

4 33 100 m volný způsob – náhradník č.52 01:02,75 30. 4. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 0 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

LAHODA David (2005) 

1 6 1500 m volný způsob 17:19,64 23. 4. 2022 Zlín 

2 12 200 m volný způsob 02:06,20 19. 6. 2021 Ústí nad Labem 

2 22 800 m volný způsob 09:04,76 24. 4. 2022 Zlín 

4 23 400 m volný způsob 04:22,18 22. 4. 2022 Zlín 

4 33 100 m volný způsob 00:56,38 25. 9. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 300 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

LAJČUK Leonard (2000) 

2 14 100 m motýlek 01:08,22 17. 2. 2019 Praha - Podolí 

2 20 100 m prsa 01:20,90 22. 2. 2020 Praha - Podolí 

4 27 200 m motýlek 02:30,59 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 31 200 m polohový závod 02:28,89 29. 4. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 150 

 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

NOVÁKOVÁ Alžběta (2004) 

1 3 50 m prsa 00:36,17 3. 4. 2022 Pardubice 

1 5 1500 m volný způsob 20:09,15 6. 4. 2018 Plzeň – Slovany 

1 7 50 m motýlek 00:29,82 2. 4. 2022 Pardubice 

2 13 100 m motýlek 01:09,75 20. 3. 2022 České Budějovice 

2 17 400 m polohový závod 05:30,30 16. 2. 2019 Praha – Podolí 

4 24 400 m volný způsob 05:06,66 10. 6. 2017 Ostrava 

4 30 200 m prsa 02:49,38 12. 9. 2021 Praha - Podolí 

4 32 200 m polohový závod 02:34,35 18. 6. 2021 Ústí nad Labem 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 750 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

NOVÁKOVÁ Soňa (2005) 

1 1 50 m volný způsob 00:30,63 28. 8. 2020 Plzeň - Slovany 

1 7 50 m motýlek 00:34,01 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 26 100 m znak 01:17,37 25. 4. 2021 Pardubice 

4 34 100 m volný způsob 01:05,79 25. 4. 2021 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 150 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

PEŠTOVÁ Andrea (2005) 

1 1 50 m volný způsob 00:29,14 1. 4. 2022 Pardubice 

1 7 50 m motýlek 00:31,25 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

2 13 100 m motýlek 01:09,21 22. 4. 2022 Zlín 

2 17 400 m polohový závod 05:23,10 24. 4. 2022 Zlín 

4 28 200 m motýlek 02:37,13 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 32 200 m polohový závod 02:30,75 22. 4. 2022 Zlín 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 450 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

PLESKOTOVÁ Julie (2002) 

1 5 1500 m volný způsob 17:21,23 21. 6. 2019 České Budějovice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 150 0 

 

 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

REISSMÜLLER Tomáš (2005) 

1 2 50 m volný způsob 00:27,03 27. 3. 2021 Lublin (POL) 

1 8 50 m motýlek 00:27,35 27. 3. 2021 Lublin (POL) 

2 14 100 m motýlek 01:03,20 23. 4. 2022 Zlín 

2 18 400 m polohový závod 04:51,01 12. 9. 2021 Praha – Podolí 

4 27 200 m motýlek 02:19,47 23. 4. 2022 Zlín 

4 31 200 m polohový závod 02:18,57 22. 4. 2022 Zlín 

4 33 100 m volný způsob 00:58,24 29. 8. 2020 Plzeň - Slovany 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 600 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

STRAKA Martin (2000) 

1 6 1500 m volný způsob 16:13,26 1. 4. 2022 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 150 0 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

SVOBODOVÁ Elen (2007) 

1 7 50 m motýlek 00:34,36 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

2 13 100 m motýlek – náhradnice č.2 01:17,86 29. 4. 2022 Praha - Podolí 

2 15 200 m znak 02:48,68 29. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 24 400 m volný způsob – náhradnice č.17 06:33,11 2. 3. 2019 České Budějovice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 300 0 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

SVOBODOVÁ Nikol (2007) 

4 24 400 m volný způsob - NEPŘIJATA 07:37,44 3. 3. 2018 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 0 0 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

SÝKOROVÁ Tereza Anna (2006) 

1 1 50 m volný způsob 00:30,01 26. 2. 2022 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek 00:33,07 18. 6. 2021 Ústí nad Labem 

2 13 100 m motýlek 01:12,53 22. 2. 2020 Praha - Podolí 

2 19 100 m prsa 01:18,15 29. 2. 2020 České Budějovice 

4 30 200 m prsa 02:44,66 1. 4. 2022 Pardubice 

4 34 100 m volný způsob 01:03,27 24. 4. 2021 Kyjev (UKR) 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 450 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠIMSA Ondřej (2006) 

1 6 1500 m volný způsob 17:39,89 23. 4. 2022 Zlín 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 150 0 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠIMSA Radek (2006) 

1 2 50 m volný způsob 00:27,36 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 6 1500 m volný způsob 17:19,20 1. 4. 2022 Pardubice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 300 0 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠKOPOVÁ Barbora (2009) 

1 1 50 m volný způsob 00:31,90 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 9 50 m znak 00:34,81 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

4 26 100 m znak 01:14,04 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

4 32 200 m polohový závod 02:51,51 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 150 

 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠKOPOVÁ Karla (2008) 

1 1 50 m volný způsob 00:29,21 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek 00:32,21 24. 4. 2022 Zlín 

4 26 100 m znak 01:11,13 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

4 32 200 m polohový závod 02:43,84 29. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 34 100 m volný způsob 01:04,15 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 300 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ŠTVERÁK Jakub (2008) 

4 23 400 m volný způsob 04:34,90 29. 4. 2022 Praha - Podolí 

4 25 100 m znak 01:15,91 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

4 33 100 m volný způsob – náhradník č.73 01:05,22 29. 4. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 300 0 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

TARGOŠOVÁ Anna Marie (2005) 

1 1 50 m volný způsob 00:30,58 6. 4. 2019 Brno - Lužánky 

1 3 50 m prsa 00:37,59 24. 6. 2019 Liberec 

1 7 50 m motýlek 00:32,09 24. 4. 2022 Zlín 

2 11 200 m volný způsob 02:16,15 15. 6. 2019 Zlín 

2 13 100 m motýlek 01:11,38 22. 4. 2022 Zlín 

2 21 800 m volný způsob 09:49,86 15. 6. 2019 Zlín 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 450 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

VEREMIIEV Maksim (2005) 

1 2 50 m volný způsob 00:25,80 12. 11. 2021 Kharkiv (UKR) 

1 10 50 m znak 00:28,47 30. 4. 2022 Praha – Podolí 

2 14 100 m motýlek – náhradník č.16 01:03,71 16. 2. 2022 Dnipro (UKR) 

4 25 100 m znak 01:02,61 16. 2. 2022 Dnipro (UKR) 

4 33 100 m volný způsob – náhradník č.7 00:57,02 12. 11. 2021 Kharkiv (UKR) 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 0 

 

 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

WEISSER Karolína (2009) 

1 1 50 m volný způsob 00:32,08 26. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 5 1500 m volný způsob – náhradnice č.2 21:34,30 27. 3. 2022 Praha - Podolí 

1 7 50 m motýlek 00:36,27 9. 4. 2022 Praha - Radlice 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 0 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ZÁMEČNÍK Matěj (2004) 

2 16 200 m znak 02:34,98 29. 4. 2022 Praha - Podolí 

2 18 400 m polohový závod 05:30,66 30. 4. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 300 0 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla (2007) 

1 7 50 m motýlek 00:31,48 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

2 11 200 m volný způsob 02:19,41 30. 4. 2022 Praha - Podolí 

2 13 100 m motýlek 01:13,38 22. 4. 2022 Zlín 

4 24 400 m volný způsob 04:48,15 22. 4. 2022 Zlín 

4 32 200 m polohový závod 02:37,89 26. 3. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 300 

 

 

  



Praha 2022 

Praha - Podolí (venkovní, 50m) 

pátek - neděle 3.- 5. 6. 2022   sraz před zimní šatnou v pátek ve 12:30, dále na bazénu 
 

ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) 

1 1 50 m volný způsob 00:27,86 22. 4. 2022 Zlín 

1 3 50 m prsa 00:34,86 2. 4. 2022 Pardubice 

2 11 200 m volný způsob – náhradnice č.1 03:12,60 3. 3. 2018 Praha - Podolí 

2 17 400 m polohový závod 05:08,85 20. 5. 2022 Praha - Podolí 

2 19 100 m prsa 01:14,61 23. 4. 2022 Zlín 

4 30 200 m prsa 02:39,22 24. 4. 2022 Zlín 

4 32 200 m polohový závod 02:25,09 20. 5. 2022 Praha - Podolí 
 

Harmonogram: 
1. půlden (pátek odpo): R: 13:00 – 13:50, Z: 14:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 10.   

2. půlden (sobota dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 11.- 22.   

3. půlden (sobota odpo): R: 16:00 – 16:50, Z: 17:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 1.- 22. 

4. půlden (neděle dopo): R: 8:00 – 8:50, Z: 9:00 – ? 15:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

5. půlden (neděle odpo): R: 15:00 – 15:50, Z: 15:00 - ? 19:00 ?, disciplíny číslo 23.- 34.   

Rychlý blok vždy poslední 4 rozplavby. 1500K nej rozpl v rychlém, 800 nej rozpl ve finále. 
 

Další informace: 

Kategorie: 2009 a starší  

S sebou: obvyklé věci na závody (tričko, trenýrky, tepláky, pantofle, více plavek, čepička, brýličky, ..., teplé a 

nepromokavé oblečení na ven, případně tenisky do tělocvičny k bazénu), svačinu, pití. Všichni plavci vystupují v 

oddílovém zeleném tričku a pokud plavou v čepičce, tak v zelené oddílové.  

Všechny kluby budou usazeni na tribunu. Klokani budou mít stan v rohu nad jedničkou. Kolem bazénu nebudou sedět 

žádné kluby. Pod stříškou za dráhou číslo 8. budou mít vstup umožněni pouze trenéři závodníků. 

Finále A se plave ve všech disciplínách kromě 800 VZ a 1500 VZ. Finále B pouze na tratích délky 50m a 100m. 

Oddíl platí startovné ve výši 150Kč za start do maximálního počtu 3 startů (450 Kč). Více startů je potřeba uhradit 

trenérovi nejpozději při srazu nebo si nadpočetné starty včas odhlásit (u trenéra J.Srba). 

Odhlášky trenérovi J.Srbovi (777852196) do středy do 20:00. 

Vedoucí: Martin Břenda (777571054). 

 

 

  Oddíl: Spoluúčast plavce: 

Startovné: 450 600 

 

 

 

 

 

 

 

 


