
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 
                                                                                                                         

 

plavecká sezóna 2010/201

  INFOR
 

Plavecký bazén v Městských lázních měl doznat nejnutnějších oprav, zejména podhled 
stropu, přes letní prázdniny
doposud neuskutečnila a tím nejsou splněny hygienické a bezpečnostní limity nutné pro 
provoz bazénu.    

Otázkou je, jak dlouho bude našemu městu, resp. stavebnímu 
výběr nové firmy a vlastní stavební práce. 
věříme, že se bazén brzy opraví. 

Víme, že vzniklé provizorium bude náročné pro všechny strany a to pro samotné plavce, 
tak i jejich rodiče a v neposlední řadě i tren
nepříznivé období překlenout

Informace o situaci na bazénu

Harmonogram tréninků
Vzhledem k této situaci na našem bazénu jsme byli nuceni najít jiné možnosti 
tréninků. O spolupráci jsme požádali vedení Sportovního centra Nymburk a vedení 
plaveckého bazénu v Čelákovicích. Všechna jednání směřovala k
dostatečného počtu tréninkových jednotek. Vytíženost obou bazénů je však 
nám nezbylo nic jiného, než při

Jako kompenzaci snížených plaveckých tréninků jsme využili nabídky pronájmu 
tělocvičny ve Sportovním centru. Suchá příprava bude nedílnou složkou celé
tréninkového procesu, na kterou 
cvičební úbor, pití a švihadlo.
 

  

Pondělí:  

15:30 – 17:00 plavecký trénink Č

Středa: 

18:00 sraz na recepci Sportovního centra

18:15 – 18:45 suchá příprava 

19:00 – 20:00 plavecký trénink III. a IV. družstvo

19:00 – 20:30 plavecký trénink II. a I. 

Pátek: 

18:00 sraz na recepci Sportovního centra

18:15 – 18:45 suchá příprava 

19:00 – 20:00 plavecký trénink III. a IV. družstvo

19:00 – 20:30 plavecký trénink I. a I

Sledujte pravidelně náš web

 

Týdenní  tréninkový

 

              
 
 

                                                                                  
                                                                                                                         

lavecká sezóna 2010/2011

RMACE PRO RODIČE

Městských lázních měl doznat nejnutnějších oprav, zejména podhled 
letní prázdniny 2010. Bohužel se tato nutná rekonstrukce z

doposud neuskutečnila a tím nejsou splněny hygienické a bezpečnostní limity nutné pro 

Otázkou je, jak dlouho bude našemu městu, resp. stavebnímu odboru MěÚ 
a vlastní stavební práce. Situace pro nás není jednoduchá, ale pevně 

věříme, že se bazén brzy opraví.  

Víme, že vzniklé provizorium bude náročné pro všechny strany a to pro samotné plavce, 
neposlední řadě i trenéry! Pojďme všichni, společnými silami toto 

nepříznivé období překlenout a nevzdat to!!! 

o situaci na bazénu 

Harmonogram tréninků 
a našem bazénu jsme byli nuceni najít jiné možnosti 

tréninků. O spolupráci jsme požádali vedení Sportovního centra Nymburk a vedení 
plaveckého bazénu v Čelákovicích. Všechna jednání směřovala k
dostatečného počtu tréninkových jednotek. Vytíženost obou bazénů je však 

než přijmout na přechodnou dobu hodiny těchto tréninků.

Jako kompenzaci snížených plaveckých tréninků jsme využili nabídky pronájmu 
tělocvičny ve Sportovním centru. Suchá příprava bude nedílnou složkou celé
tréninkového procesu, na kterou budou Vaše děti potřebovat: boty s

švihadlo. 

17:00 plavecký trénink Čelákovice I.- III. družstvo 

18:00 sraz na recepci Sportovního centra 

rava - všichni 

ecký trénink III. a IV. družstvo 

20:30 plavecký trénink II. a I. družstvo 

18:00 sraz na recepci Sportovního centra 

rava - všichni 

ecký trénink III. a IV. družstvo 

rénink I. a II. družstvo 

Sledujte pravidelně náš web:  http://lony-plavani.webnode.cz

tréninkový  plán – platný od 1.9.2010 do odvolání

                                                                                  Mgr. Michal Hrstka 
                                                                                                                         předseda oddílu 
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MACE PRO RODIČE 

Městských lázních měl doznat nejnutnějších oprav, zejména podhled 
. Bohužel se tato nutná rekonstrukce z mnoha důvodů 

doposud neuskutečnila a tím nejsou splněny hygienické a bezpečnostní limity nutné pro 

dboru MěÚ Nymburk trvat 
Situace pro nás není jednoduchá, ale pevně 

Víme, že vzniklé provizorium bude náročné pro všechny strany a to pro samotné plavce, 
Pojďme všichni, společnými silami toto 

a našem bazénu jsme byli nuceni najít jiné možnosti řešení 
tréninků. O spolupráci jsme požádali vedení Sportovního centra Nymburk a vedení 
plaveckého bazénu v Čelákovicích. Všechna jednání směřovala k zabezpečení 
dostatečného počtu tréninkových jednotek. Vytíženost obou bazénů je však vysoká a tak 

jmout na přechodnou dobu hodiny těchto tréninků. 

Jako kompenzaci snížených plaveckých tréninků jsme využili nabídky pronájmu 
tělocvičny ve Sportovním centru. Suchá příprava bude nedílnou složkou celého 

budou Vaše děti potřebovat: boty s bílou podrážkou, 

plavani.webnode.cz 

platný od 1.9.2010 do odvolání 


