
HLŠ  PLAVÁNÍ                    Městské kolo, čtvrtek 17. října 2022 

     Plavání je další z méně provozovaných sportů. Za dob starého Říma byl gramotný ten, kdo 

uměl číst, psát a plavat. Dnes umí číst, psát i plavat všichni, nicméně plavat s maximálním 

úsilím v závodech se nikomu moc nechce. Proto jsme měli radost z toho, že se nám podařilo 

obsadit všechny kategorie. Jak se ukázalo, radost předčasnou.  

    Plavalo se tradičně v individuálních disciplínách, každý si musel vybrat ze stylů prsa-znak-

kraul, pak tři borci plavali polohovou štafetu znak-prsa-kraul a na závěr všichni štafetu volným 

způsobem. Takže někteří plavali dvakrát, někteří třikrát, naštěstí vždy dráhu 2x17m.  

    U mladších chlapců vzniklo kvalitní družstvo, šesťáci Jirka Balon, Nikolas Machů, Jirka Srkal 

a sedmák Jirka Worek obsadili o jediný bod čtvrté místo. Jirka Srkal musel absolvovat dokonce 

rozplavbu o umístění, kdy skončil velmi těsně druhý. Soupeři, těšte se za rok! 

  

                                                                                                                     Zleva Nikolas, Jirka Worek,   

                                                                                                                     Jirka Balon a Jirka Srkal 

 

 

 

 

 

 

 

  Mladší děvčata se trochu trápila, Daniela Hollmannová, Tereza Mintělová a Elišky Kubicová a 

Zajoncová si příliš nevěřily, nicméně závod absolvovaly a ne úplně špatně, bylo z toho nakonec 

šesté místo. A cenné zkušenosti, takže také se budeme těšit za rok. 

  

 Zleva Eliška Zajoncová,    

                                                                                                                     Eliška Kubicová, Daniela a  

                                                                                                                     Terezka 
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   U starších chlapců dva závodníci z IX. B odmítli účast v den závodu, nepodařilo se družstvo 

doplnit, takže nás reprezentovalo torzo osmáků David Buhla a Matyáš Pechal, ten svou 

individuální disciplínu vyhrál, nicméně nekompletní výsledek znamenal poslední místo.  

    Stejně tak u starších děvčat, kdy se k závodu nedostavila jedna ze závodnic z IX. B, kde averze 

vůči plavání byla asi nakažlivá, a tím pádem se trojice děvčat Aneta Korandová, Natálie 

Štachelová a Míša Žáčková přes veškerou snahu umístila rovněž na posledním místě. Škoda. 

Takový přístup, kdy se žáci  na soutěž přihlásí a těsně před ní účast odřeknou, považujeme za 

vrcholně nezodpovědný a unfair, tedy nečestný.     

     Reprezentantům děkujeme za odvahu a opatrně se těšíme na další soutěž. Před námi je 

stolní tenis.                          -sulu- 

 


