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INFORMATOR – JUNIJ 2015 

 

Spoštovani starši ! 

 

Kot vsako leto, se tudi letos po vrnitvi iz Ptuja, pričnejo borbe v šoli. Mesec maj je vedno, vsaj kar se šole tiče, 
zelo borben mesec, tako da je marsikdaj moteno tudi delo v vodi in na suhem. S temi težavami so se soočile vse 
generacije tako plavalk in plavalcev, kot tudi trenerk in trenerjev. Trenerji se seveda trudijo, da se prebrodi  to 
obdobje s čim manj »škode«, tako v šoli, kakor tudi pri treningu. Ker se vsi skupaj zavedamo, da je šola prva, ji je 
pač potrebno dati prednost in narediti vse, da se pri plavanju preveč ne izgubi. Konec koncev vsi, razen tistih v 
šoli najbolj pridnih, težko čakamo na drugi del meseca junija, ko se bodo zadeve umirile in se bodo vsaj en 
mesec vaši otroci lahko v celoti posvetili plavanju. Kot je že praksa nekaj let, se selekcije iz Tivolija, ki ga 
zaprejo v nedeljo 21. Junija, preselijo na Kodeljevo, kjer bodo trenirali do svojih državnih prvenstev. Ker bodo na 
Kodeljevem verjetno trenirali vsi ljubljanski klubi, bodo urniki seveda spremenjeni. O spremembah boste seveda 
obveščeni pravočasno. Potem pa seveda na zaslužen dopust. 

POLETNA ŠOLA PLAVANJA IN VARSTVO NA KODELJEVEM - PONOVNO 

Tudi letos bomo na Kodeljevem  v štirih terminih organizirali, poletno šolo in varstvo za  otroke od šestega 
(izjemoma petega) leta starosti dalje. Varstvo bo seveda za naše plavalce nižjih selekcij in športne šole, ostali 
programi pa za vse tiste, ki bi se radi še kaj naučili plavati in ki bi se radi poleti med počitnicami z nami zabavali 
in lepo imeli. V prilogi pošiljamo mlajšim selekcijam tudi prijavnico. 

HUMANITARNA AKCIJA »40 VESELIH OBRAZOV« 

Zadnji ponedeljek v juniju nas čaka, za nas popolnoma nov izziv, organizacija humanitarne akcije »40 veselih 
obrazov«.O tej akciji ste bili vsi starši obveščeni tudi preko predstavnikov staršev in tudi direktno iz klubske 
pisarne. Ob tej priložnosti, se vsem, ki ste kakor koli priskočili na pomoč pri tej akciji, lepo zahvaljujemo in smo 
veseli, da ste tudi vi pomagali, da bomo tistim, ki si ne morejo privoščit počitnic in učenja ali izpopolnjevana 
plavanja, to omogočili. Če imate morda še kakšno idejo za pomoč, ali v denarju ali v darilih za otroke, je še 
vedno čas, saj je do začetka akcije še dobre tri tedne. Pri kontaktiranju s firmami in pri sestavljanju donatorskih 
pogodb, vam rade volje pomaga tudi klubska pisarna. Hvala 
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