
Hodnocení závodů „Aprílová vlnka“ a „Modrá stuha města 

Náchoda“ 
 

Termín závodů:  8. Dubna      8:00 – 18:00 

Název závodů:  Aprílová vlnka / Modrá stuha města Náchoda  bazén 25m  

Trenér:   Radka Štanclová / Jaroslava Štanclová 

      

 

     V sobotu 8. dubna se 11 plavců z Plaveckého oddílu Laguna Třebíč zúčastnilo závodů Aprílová 

vlnka ve Znojmě. Našim plavcům konkurovalo 150 závodníků ze 14 plaveckých klubů v ročníkových 

kategoriích 2005 – 2009. 

     Nejvíce zazářila nejmladší závodnice třebíčského oddílu Karolína Valentová (09). Karolína si 

vyplavala celkem 4 medaile. Zlaté na 25m znak a 25m motýl, stříbrné na 25m kraul a 25m prsa. 

     Bronzová medaile utekla Tadeášovi Tomkovi (05) doslova „o prsa“. Tadeáš získal pomyslnou 

bramborovou medaili na 100m kraul. Na všechny ostatní tratě si i přes dlouhodobou indispozici 

zaplaval osobní rekordy. 

     Lucie Cejpková si také vybojovala bramborovou medaili a to na 100m motýl. Na všechny zaplavané 

disciplíny si Lucie zaplavala osobní rekordy. 

     Ani ostatní plavci se na závodech neztratili a vylepšili si své osobní rekordy. Jmenovitě Bednářová 

Sofie (07), Janečková Markéta (08), Mrňová Lucie (08), Popelář Adam (06), Popelář Oliver (08), Požár 

Lukáš (07), Toufar Michal (08), Vetchý Ondřej (06). 

     Ve stejný den závodili Andrea Klementová (03) a Adam Krotký (04) z Plaveckého oddílu Laguna 

Třebíč v Náchodě. Našim plavcům konkurovalo 180 plavců z 21 plaveckých klubů v ročníkových 

kategoriích 2006 a starší. 

     V hlavním závodu o Modrou stuhu města Náchoda si oba třebíčští plavci vedli dobře. Adam obsadil 

18. příčku a Andrea 27. příčku. I přes značnou únavu z brzkého vstávání a dlouhé cesty si oba plavci 

zaplavali na všechny tratě osobní rekordy. 

 

Shrnutí: 

Bednářová Sofie zapracovala na stylech a snažila se jet všechny tratě stylově správně, za co ji 

chválím. Sofča občas zaspí na startu a je potřeba vylepšit prsovou obrátku (vysplívání). 

Cejpková Lucie si udělala na vše osobní rekordy. Je ale potřeba zapracovat na stylech (ZN, PN)  a 

rozložení rychlosti během závodu. Líbilo se mi, jak Lucka zaplavala 100M. Bohužel byla Lucka 

diskvalifikovaná na 100VZ za předčasný start. 

Janečková Markéta mě nejvíce překvapila na 50M jak se s disciplínou poprala. Na 50P Markétka sem 

tam výrazně zpomalila, protože ji začaly bolet nohy. Což byla škoda, protože by si jinak vylepšila čas. 

Mrňová Lucie si též hodně opravovala styly a musím ji pochválit, že se snažila vše zaplavat, jak jsem 

po ní chtěla. Lucka potřebuje zrychlit starty.   

Popelář Adam si zaplaval osobní rekord jak na 100Z, tak na 100VZ. Adam potřebuje zapracovat na 

kraulovém záběru a startech. Teď se budu opakovat, ale líbí se mi jeho uvolněné styly. 



Popelář Oliver mě vždy překvapí jak plave na závodech. Oli musí vylepšit obrátky a starty. Líbí se mi, 

že na závodech si dává více záležet a svoje styly vždy vylepší. 

Požár Lukáš má krásně uvolněný styly. Ke znakovým tratím je potřeba přidat i znakové obrátky. Luky 

se musí při startech více odrážet. 

Tomek Tadeáš plaval úžasně. I po dlouhé pauze kvůli nemoci si zaplaval na vše osobní rekordy. 

Tadeáš má perfektní prsové starty a obrátky. Na 100M Tadeáš nenastoupil, protože se ještě necítil 

zcela fit. 

Toufar Michal plave nádherně prsa. Jen je potřeba aby se Míša naučil správně prsový start a obrátku 

(1 tempo pod vodou). Míša si sice časy nezlepšil, ale snažil se plavat stylově správně a toho si cením. 

Valentová Karolína je strašně šikovná. Kája vybojovala hned 4 medaile. U Káji se mi nejvíce líbí jak 

plave motýl. Na kraula je potřeba aby Kája protahovala pořádně záběr a při prsou zlepšila práci 

nohou. 

Vetchý Ondra bohužel zazmatkoval při 100M, kdy mu nateklo do brýlí. Trať ale i přes značné obtíže 

statečně doplaval. Na všechny ostatní tratě si Ondra zaplaval osobní rekordy. Ondra musí zrychlit 

obrátky a práci nohou při prsou.  

Klementová Andrea plavala výborně. Na všech disciplínách si zaplavala osobní rekordy. Andrejka 

plave krásně z lehkostí a ladností. Je potřeba zrychlit obrátky. 

Krotký Adam plaval také skvěle. Též si zaplaval na všechny tratě osobní rekordy. A stejně jako u 

Andrejky je potřeba zapracovat na obrátkách 

 

Výstupy: 

Radka: 

„Z Aprílové vlnky jsem byla nadšená. Plavci se navzájem podporovali, fandili si a jeden pro druhého 

byli parťákem. Všichni se snažili zaplavat disciplíny co nejlépe. Pořád je co zlepšovat a do Krajského 

mistrovsví žactva musíme ještě stále pracovat na stylech.“ 

Jarka: 

„Hodnocení na Andrejku a Adama mám jen kladné. Měla jsem strach, že budou unavení, protože 

vstávat ve čtyři ráno bylo krutý a oni sami měli z toho strach. Z mého hlediska byli stoprocentní a jen 

je můžu chválit, protože na těchto závodech bylo tolik diskvalifikací jaké jsem ještě nezažila a když si 

uvědomím, že Andrejka s Adamem plavou od září, tak jsem na ně moc pyšná. Samozřejmě stále je co 

zlepšovat hlavně rychlost obrátek, to je tak jediný co bych vytkla.“ 

 



 


