
27. ročník Plavecké soutěže měst určitě nezaostal za léty minulými a byl pro nás dalším 

důkazem toho, že takovéto propagace kondičního plavání je stále zapotřebí a že soutěž 

nepřežívá jen ze setrvačnosti. Proto se znovu pokusíme v příštím roce "vyrušit z klidu" i ty 

provozovatele krytých bazénů, plavecké oddíly či plavecké školy, u kterých byla odezva na 

pozvánku k účasti při této akci zatím nulová. 

Na mnoha případech jsme si od zrodu soutěže mohli ověřit, že - jak se říká vznešeně - 

rozhoduje lidský faktor. Někdy stačí jediný nadšenec, kterého náš projekt zaujme, aby se dala 

dohromady parta organizátorů, jimž není zatěžko obětovat čas a energii pro dobrou věc. A 

pak jsou samozřejmě i taková místa, kde po našem vybídnutí k účasti v soutěži měst okamžitě 

vítězí názor, že je zbytečné zaobírat se podobnými akcemi adresovanými veřejnosti. Vždyť 

kdo má chuť, ten přece chodí plavat, a koho to nebaví, toho nemá smysl přemlouvat. 

Zaujmout podobný postoj je samozřejmě nejjednodušší a nejpohodlnější, nicméně v onom 

nikdy nekončícím boji s člověčí leností a pohodlností je právě takovéto stanovisko z pohledu 

tělovýchovných misionářů hodně nešťastné. 

Dobrou zprávou tedy pro nás je, že neubývá zapojených měst a že mezi 21 zúčastněnými 

bazény napočítáme 9 těch, kde byl počet příchozích vyšší než při loňském ročníku. Taková 

hláška je pro nás přinejmenším stejně důležitá jako pohled na celkové výsledky. 

Rozumíme dobře tomu, že pro organizátory v jednotlivých bazénech může být co nejvyšší 

příčka v republikovém pořadí odměnou za vynaloženou námahu a zároveň vydatnou motivací 

propříště. Ale pochopitelně také s povděkem zaznamenáváme filosofii pořadatelů, kterým 

nejde jen o nasbírané body, ale především o to, aby tato akce oslovila co nejvíce pohybu 

milovných lidí všech věkových kategorií. 

Pokud se toho týká, rozhodně to nevypadá, že naše vize o šanci pro zájemce několika generací 

by byla na hony vzdálena realitě. I při letošním ročníku se v několika bazénech zúčastnili čtyř, 

pětiletí borci - a na druhé straně nebylo výjimkou, když stometrovou trať zdolávali čilí 

osmdesátníci. Pro zajímavost - tou vůbec nejstarší startující byla podle údajů nahlášených 

bezprostředně po akci jednotlivými organizátory paní Olga Jaroňová (88 let) z Bohumína. 

Třeba i takováto informace nás povzbudí při spřádání plánů týkajících se 28. ročníku 

Plavecké soutěže měst. Jedno víme s jistotou už teď, akce bude pořádána ve středu 2. října 

2019. 

Pokud má kterýkoliv z organizátorů nebo řadových účastníků soutěže měst právě teď, 

bezprostředně po akci, nějaké "zlepšovací návrhy" využitelné pro další ročník akce, může se 

nám samozřejmě ozvat. Došlé náměty posoudíme a případně vybídneme ty, kteří se na 

pořádání soutěže přímo v terénu podílejí, aby se k nim vyjádřili. 

Kontakt je stejný jako pro zasílání přihlášek do soutěže - tedy: sekretariat@caspv.cz  nebo 

info-sport@email.cz    

 

Aleš Procházka 
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