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Organizace září – prosinec 2015 
 

Vážení rodiče, 

 

Jelikož se blíží začátek září a tím i začátek našich tréninků, zasílám informaci ohledně organizačních změn 

z důvodu trvající rekonstrukce bazénu v Hodoníně. 

 

Jak již jste se jistě doslechli, probíhající rekonstrukce hodonínského bazénu narazila na závažný problém 

v oblasti statiky střechy. Tento problém vede ke změně očekávané délky rekonstrukce, ke změně projektu, 

díla atd. Ze strany vedení organizace TEZA jakož i představitelů města jsme o situaci informováni a budeme 

postupně upřesňovat stav věcí. Současná situace je taková, že plánované zahájení provozu je nejdříve 

1.1.2016.  

 

Měsíce září až prosinec tedy musíme řešit náhradním způsobem. Jediným realizovatelným náhradním 

řešením je použití krytého bazénu v Ratíškovicích, kde pravidelně plaveme v zimním období v době 

odstávky hodonínského bazénu.  

 

Bazén v Ratíškovicích je 25-ka s 5 drahami. Pro náš trénink je vyhovující a zvládneme zde trénovat bez 

problémů v plné kvalitě. Nicméně je potřeba si uvědomit několik skutečností, které budou naše možnosti 

omezovat: 

 Bazén v Ratíškovicích je cca 10km od Hodonína. 

 Bazén v Ratíškovicích má své dlouhodobé aranžmá pronájmů a tedy musíme akceptovat jejich 

možnosti, což znamená 2 hodiny v pondělí od 16:30 do 18:30 a 1,5 hodiny ve čtvrtek od 18:00 

do 19:30. 

 Ratíškovský bazén má 5 drah oproti 6 drahám hodonínského. 

 V Hodoníně jsme měli kapacitu 25 tréninkových jednotek (dráha/hodina). V Ratíškovicích 

budeme mít těchto jednotek 15, tudíž budeme muset jednotky optimalizovat. 

 Prostory šaten a sprch jsou v Ratíškovicích menší a tak budeme muset být vzájemně 

ohleduplnější a lépe organizovaní. 

 Pro rodiče, kteří rádi sledují tréning dětí je situace taktéž složitější z důvodu absence divácké 

galerie. 

To vše musíme při organizaci tréninku vzít v úvahu. Zásadními omezeními jsou časové a kapacitní 

možnosti (reálně 60% kapacita oproti normálnímu aranžmá) a dojezdové komplikace. 

 

Následující 4 měsíční období je tedy nutno chápat zejména jako „udržovací“. Pro závodníky bude toto 

období znamenat pravděpodobně omezení tréninkových jednotek, i když se budeme snažit udělat 

maximum. 

 

Na základě výše uvedeného jsme po poradě se všemi trenéry dospěli k následujícímu (doufáme) 

optimálnímu řešení: 
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1) Tréninkové jednotky 

Pondělní trénink bude, podobně jako to bylo v Hodoníne, organizován po drahách a hodinách. 

Bude tedy 5 drah a první tréninková hodina od 16:30 do 17:30. Druhá tréninková hodina bude od 

17:30 do 18:30. Jednotlivé skupiny určíme až dle potvrzených přihlášek. 

 

Čtvrteční tréning, který trvá 1,5 hodiny od 18:00 do 19:30, bude vyhrazen pro registrované 

plavce, kteří jezdí na závody, tedy zhruba pro 50 plavců. 

 

Reálně tedy budou mít naši plavci k dispozici následující penzum jednotek: 

Nejlepší závodníci (krajský přebor, republika): 3,5 hodiny 

Ostatní závodníci: 2,5 hodiny 

Začátečníci a zdokonalovací: 1 hodina  

 

Tréninky samotné začnou od pondělí 7. září. 

 

2) Doprava 

Protože je nám jasné, že pro rodiče je dovoz dětí do Ratíškovic značnou komplikací a jelikož díky 

dotační podpoře města Hodonína máme dostatek finančních prostředků i na krytí takovýchto 

neočekávaných událostí, budeme organizovat autobusovou „kyvadlovou“ dopravu mezi 

Hodonínem a Ratíškovicemi. Jako nástupní a výstupní místo v Hodoníně předpokládáme 

parkoviště u Finančního úřadu (vedle autobusáku) a v Ratíškovicích samozřejmě parkoviště přímo 

u bazénu. 

 

Autobus by jezdil v následujících časech: 

Pondělí: 

Hodonín odjezd 16:05 – Ratíškovice příjezd 16:20 (pro 1. hodinu) 

Hodonín odjezd 17:05 – Ratíškovice příjezd 17:20 (pro 2. hodinu) 

Ratíškovice odjezd 17:40 – Hodonín příjezd 17:55 (návrat po 1. hodině) 

Ratíškovice odjezd 18:40 – Hodonín příjezd 18:55 (návrat po 2. hodině) 

 

Čtvrtek: 

Hodonín odjezd 17:35 – Ratíškovice příjezd 17:50  

Ratíškovice odjezd 19:40 – Hodonín příjezd 19:55  

 

Toto je prvotní předpoklad, na základě reálných časů na dojezd, převlečení atp. můžeme časy 

mírně posunout, aby se vše stihlo. Po prvních trénincích to vyhodnotíme a případně uzpůsobíme. 

 

Závěrem bych Vás rád všechny požádal o spolupráci a o písemné potvrzení zdali Vaše dítě bude 

v následujícím období pokračovat. Prosím o potvrzení, zdali Vám navržené časy vyhovují, který čas 

preferujete atd. Zejména prosím o informaci registrovaných závodníků, jestli budou chodit na 
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čtvrteční trénink. V neposlední řadě, prosím o potvrzení, jestli bude Vaše dítě využívat nabízenou 

dopravu autobusem. Potřebujeme to vědět z důvodu výběru vhodného autobusu. Tyto informace 

prosím posílejte na adresu: Mirek.Sivel@seznam.cz 

Prosím, abyste tak učinili do 24.8. My pak co nejrychleji vše zpracujeme a zašleme rozdělení do 

drah, tak jak jsme dělali vždy. 

 

Děkuji za pochopení 

 

Jiří Beneš 

Předseda OSP Hodonín 
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