
 Vážení rodiče, sportovní přátelé, 

Jako každý rok se na Vás obracím jménem svým a spolupracovníků Českokrumlovského plaveckého 

klubu /ČKPK/ s přáním úspěšného vstupu do roku 2020 a tím i spokojenost s plnohodnotným 

využitím volného času Vašich dětí, které jste svěřily do naší péče. 

Rok 2020 je významným mezníkem v činnosti plaveckého klubu, který byl založen v lednu 1995 tedy 

před 25 lety. Byl vnímán jako sportovní klub se širokým spektrem pohybových činností. V průběhu 

čtvrt století se vyprofiloval do klubu výhradně plaveckého se zadáním podílet se na všestranném 

fyzickém i psychickém vývoji dětí a s cílem rozvíjet jak pohybové dovednosti, tak pohybové 

schopnosti dětí. Tento fakt potvrzují i stanovy platné do současnosti, věnovat se komplexní přípravě a 

to včetně závodní činnosti. Historie ČKPK potvrzuje, že klub ve srovnání s ostatními profesionálními 

plaveckými kluby velkých měst nemá ambice na výchovu reprezentantů ČR, ale ve spolupráci 

s kvalitními plaveckými kluby předávat talentovanou mládež k další přípravě. Tím je řečeno, že klub 

se zabývá převážně přípravou dětí do 18 let s kvalitní účastí v oblastních přeborech JČ. Z pohledu 

historie sdružoval/ČKPK/ všechny děti se zájmem o plavání a měl i svoji školičku plavání pro nejmenší. 

Se zřízením plavecké školy přesunul ČKPK oblast přípravy dětí mladšího školního na zřizovatele školy. 

Za dobu 25 let činnosti ČKPK prošlo plaveckou přípravou mnoho dětí z nichž se /hlavně ty /, kteří brali 

plaveckou přípravu jako prostředek k možnosti prosadit se i na poli soutěže rádi vrací a ve většině 

případů se z nich stali cílevědomí mladí lidé, kteří se velmi úspěšně zařazují ve společnosti.  

Historie nám říká, co jsme udělali správně a současně nám dává náměty na pokus ještě svoji činnost 

vylepšit. Současnost v hodnocení klubu je velmi příznivá. Úspěšná prezentace ČKPK nejenom na 

oblastních přeborech kraje, ale i na republikových soutěžích včetně MČR jsou toho důkazem. 

Nejenom úspěšná účast na plaveckých závodech je odměnou pro děti i nás trenérů, ale radostné 

úsměvy dětí přicházejících na trénink a jejich pozdrav je též odměna pro každého trenéra. Podařilo se 

nám zajistit zájem mládeže a rodičů o kvalitní plaveckou přípravu. Stabilizovat počet trenérů, kteří se 

plně a kvalifikovaně věnují svým svěřencům, vašim dětem. K těmto pozitivním krokům, kromě 

obětavé dobrovolné práce několika trenérů a administrativních pracovníků přispěla i zlepšená 

prezentace klubu včetně organizace klubových závodů s účastí široké veřejnosti, Českokrumlovský 

čertík a Českokrumlovský kapřík. Systém přípravy plavců zahrnuje i organizaci plaveckých 

soustředění, která se konají třikrát do roka v době jarních, letních a podzimních prázdnin a jsou 

součástí termínové listiny ČKPK. Těchto soustředění se mohou zúčastnit všechny děti ČKPK ale jsou 

omezená počtem dětí. Rozdělení ČKPK do jednotlivých tréninkových skupin dává možnost každému si 

vybrat svojí plaveckou skupinu od přípravky malých dětí, přes kondiční plavání až po závodní 

specializovaný trénink.   

V roce 2020 bychom chtěli udržet kvalitní sportovní standard přípravy dětí ve všech plaveckých 

skupinách a zajistit trenérskou, organizační a finanční připravenost klubu. Zajistit ve spolupráci 

s provozovatelem bazénu tréninkové možnosti. Zabezpečit personální, finanční a prostorové 

možnosti organizace soustředění a klubových závodů. V souladu se Sportovně technickými 

dokumenty JK a Svazu plaveckých sportů připravit účast plavců na oblastních závodech JK. Sjednotit 

klubový příspěvek pro všechny členy ČKPK na 3.500,- Kč pololetně a dopracovat registrace členů ČKPK 

včetně zdravotní prohlídky a GDPR. Příslušné formuláře budou ke stažení od 1.2. 2020 na našich 

webových stránkách. Děkujeme za pochopení a za včasné dodání vyplněných formulářů, které nám 

pomůžou k zajištění finanční pomoci k plnění výše uvedených cílů.  

Závěrem mi dovolte vám popřát za tým trenérů a organizačních pracovníků ještě jednou               

úspěšný rok 2020. 

Dr. Skřičil František trenér I. Tř. plavání    předseda ČKPK a zakládající člen ČKPK 


