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Zhodnocení  roku 2012 

Stručné zhodnocení a úvodní slovo 
 
Vážení rodiče a členové oddílu, 
 
rok 2012 byl v činnosti plaveckého klubu zlomovým. Po téměř 30ti letech působení v rámci tělovýchovné 
jednoty Slovan Hodonín došlo v roce 2012 k osamostatnění a založení občanské sdružení Oddíl 
sportovního plavání Hodonín. V rámci této změny jsme provedli kompletní změnu image oddílu, tedy 
nové logo, dresy, čepice, webové stránky atd. Pro zlepšení komunikace s rodiči a větší komfort při 
komunikaci jsme výrazně zlepšili naše webové stránky a umožnili platby převodem z účtu. Tento přístup 
se nám velice osvědčil, a proto v tomto trendu chceme nadále pokračovat. Důsledkem všech těchto 
změn je, že o plavání je enormní zájem a v minulém období naše kurzy na různých úrovních 
navštěvovalo 168 dětí, což je historický rekord. V současné době je OSP Hodonín již zcela samostatné a 
posledním krokem je nyní probíhající hromadný přesun členů na plaveckém svazu ze SnHod na OSP. 

Finanční stabilita 
Díky vysokému zájmu o plavání je náš oddíl ve stabilní finanční situaci, kdy bez problémů hradí nájmy 
bazénu, které tvoří 80% všech nákladů a další výdaje jako startovné, medaile, diplomy atd.. V letošním 
roce jsme dokonce byli schopni investovat do významné obměny plaveckých pomůcek a tím zefektivnit 
výuku. I pro další období plánujeme investice do moderních plaveckých pomůcek a to zejména pro 
menší plavce pro rozvoj a zdokonalení stylu. Pro rok 2013 Valná hromada oddílu rozhodla o zvýšení 
příspěvků a to zejména pro plavce chodící na více hodin týdně. I pro rok 2013 počítáme s vyrovnaným 
hospodařením, kdy 2/3 příjmů tvoří příspěvky členů (kurzovné) a 1/3 dotace z města Hodonín formou 
grantových poukázek. 

Sportovní úspěchy 
Rok 2012 byl však zejména rokem velkých sportovních úspěchů. Desetiletá Lucka Zubalíková získala jak 

na letním tak na zimním Poháru ČR šest zlatých medailí, což je maximum možného a navíc pohár pro 

nejhodnotnější výkon. Dále Lucka uzavírala konec roku jako držitelka 5 aktuálních nejlepších výkonův 

ČR za rok 2012, dále dvou druhých nejlepších a třech třetích nejlepších.   Kromě Lucky se na republikové 

mistrovství či přebory kvalifikovali ještě Tomáš Kasík a Áda Benešová. Tom byl na Mistrovství ČR 

dvakrát v první desítce a potvrdil, že patří mezi nejlepší prsaře v ČR. 

 

Přehled sportovních úspěchů: 
V roce 2012 se plavecký oddíl zúčastnil 29 plaveckých závodů z toho 4 mezinárodních 
 
Medailové umístění v roce 2012 
Žáčky – celkem 104 medailí (85-10-9) vs. 2011 celkem 48 (25-14-9) 
Nejúspěšnější plavkyně: 

- Lucie Zubalíková (2002) – 81 zlatých, 9 stříbrných a 1 bronzová 
- Adéla Benešová (2001) – 1 zlatá, 1 stříbrná a 3 bronzové 
- Anna Kůrová (2004) – 3 zlaté a 1 bronzová 
- Ostatní (3%) – 4 bronzové 
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Největší úspěch - Lucka Zubalíková - 6 zlatých na Poháru ČR Morava 10-ti letých. 
 
Žáci – celkem 89 medailí (28-24-37) vs. 2011 celkem 83 (26-25-32) 
Nejúspěšnější plavci: 

- Tomáš Kasík (2000) – 12 zlatých, 4 stříbrné a 12 bronzových 
- Martin Šivel (1998) – 11 zlatých, 7 stříbrných a 2 bronzové 
- Matěj Belka (1996) – 3 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové 
- Martin Tomčal (1999) – 1 zlatá, 2 stříbrné a 9 bronzových 
- Marek Šivel (2003) – 2 stříbrné a 2 bronzové 
- Jakub Suchánek (2003) – 4 bronzové 
- Jaroslav Kříž (2003) – 1 stříbrná a 1 bronzová 
- Šimon Hýbner (2005) – 2 stříbrné 
- Ostatní (8%) – 1 zlatá, 2 stříbrné, 4 bronzových 

 
Navíc máme silnou skupinu plavců, kteří sice na žádné medailové umístění nedosáhli, ale pravidelně se 
zúčastňují všech závodů, poctivě makají na tréninku a vytvářejí dobrou atmosféru v klubu. Rád bych 
zejména jmenoval Ríšu Průžka, Verču Brovjákovou, Andreu Hradilovou, Kristýnu Tajblovou, Kristýnu 
Maderičovou a Danielu Vrancovou. Svým přístupem se jednoznačně podílejí na úspěších výše 
jmenovaných medailistů. 

Poděkování 
Závěrem bych rád poděkoval všem plavcům za vzornou reprezentaci našeho oddílu jak na závodech, tak 
i mimo bazén. O oddílu plavání se v Hodoníně ví a je veřejností vnímán pozitivně. V neposlední řadě chci 
samozřejmě poděkovat všem trenérům a pomocníkům, kteří zajišťují chod klubu. Bez těchto nadšenců 
by oddíl nemohl existovat. 
 
Dne 30.12.2013     za výkonný výbor OSP Hodonín 

      Jiří Beneš 
      předseda  
      

 

 

 


