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	 Vážení	členové	a	příznivci	plaveckého	klubu	Zlín	z.s.,

na	 úvod	 letošní,	 v	 pořadí	 již	 osmé	 ročenky	 našeho	 klubu,	 nám	 dovolte	 trochu	 rekapitulace	 uplynulé-
ho	čtyřletého	období,	kterým	končí	druhý	mandát	stávajícího	výkonného	výboru.	Nebudeme	zde	psát	 
o	sportovních	úspěších,	byť	byly	nemalé,	ale	o	nich	se	dočtete	dále	v	této	ročence.	Rádi	bychom	zde	spíše	
uvedli	několik	stěžejních	počinů,	které	se	nám	jako	klubu	v	uplynulých	letech	podařily.
 
	 Před	osmi	lety	bylo	naším	stěžejním	úkolem	otevřít	klub	co	nejvíce	členům.	Nabídnout	plavání	
opravdu	každému,	nejen	vrcholovým	plavcům.	Výsledkem	toho	byla	změna	struktury	klubu	a	vytvoře-
ní	dvou	nových	sekcí	–	klubové	plavání	a	 sportovní	plavání.	O	klubové	 i	 sportovní	plavání	 je	 tak	velký	 
zájem,	že	pravidelně	naplňujeme	kapacitu	14	dní	po	rozdání	přihlášek.	V	souvislosti	s	evropským	naříze-
ním	o	ochraně	osobních	údajů	(GDPR)	jsme	museli	přistoupit	ke	změnám	jejich	organizace	zpracovávání	
a	uchovávání.	Rodiče	to	poznali	na	přihláškách,	naštěstí	tato	malá	komplikace	neměla	vliv	na	sportování	
dětí	o	něž	nám	jde	především.
	 Bez	správných	lidí,	by	náš	klub	nemohl	úspěšně	fungovat.	A	my	těch	správných,	motivovaných	
a	loajálních	lidí	máme	stále	naštěstí	dostatek.	Nejen	že	máme	dostatek	trenérů	a	cvičitelů,	ale	díky	sys-
tematické	práci	s	nimi	a	programu	doplňování	vzdělání	jejich	odborná	úroveň	neustále	roste.
	 Náš	klub	se	nerozrostl	jen	o	nové	trenéry	a	cvičitele.	Posilovali	jsme	na	téměř	všech	úrovních.	
Členská	základna	rostla	od	přípravky,	přes	klubové	plavání,	hendikepované	až	po	sportovní	třídy.	Celkově	
se	nám	podařilo	za	první	čtyři	roky	(2011	-	2015)	počet	členů	více	jak	zdvojnásobit	a	za	poslední	čtyřleté	
období	udržet.
	 Zlepšit	způsob	komunikace	se	členskou	základnou,	partnery,	ale	i	širokou	veřejností,	byl	jed-
ním	ze	základních	úkolů	pro	vedení	klubu.	S	vědomím,	že	komunikace	není	nikdy	dost	a	že	v	této	oblasti	
lze	 jen	 těžko	dosáhnout	dokonalosti,	 jsme	přesvědčeni,	 že	 i	 zde	 se	nám	podařilo	udělat	obrovský	 kus	
práce	a	posunout	 se	kupředu.	Důkazem	budiž	 tato	 ročenka,	nově	připravované	webové	stránky,	 face-
bookový	profil,	prezentace	klubu	v	prostorách	bazénu	nebo	na	veřejných	prostranstvích.	Stavíme	sice	 
na	 tradici,	 ale	 využíváme	 moderní	 metody	 nejen	 v	 práci	 s	 dětmi,	 ale	 i	 v	 komunikaci.	 Naše	 mediální	 
a	vizuální	tvář	se	výrazně	posunula	kupředu.	
	 Jak	se	říká:	„peníze	jsou	vždy	až	na	prvním	místě“.	A	my	se	tohoto	hesla	v	minulých	letech	mu-
seli	držet	dvojnásob.	Zatímco	v	prvních	dvou	letech	jsme	přistoupili	k	úsporným	opatřením,	v	posledním	
čtyřletém	volebním	období,	náš	rozpočet	vždy	končil	přebytkem	díky	dobrému	hospodaření	a	také	dlou-
hodobým	partnerům,	kteří	mají	zájem	o	spolupráci	s	námi.	V	uplynulém	roce,	díky	nákupům	sportovního	
vybavení,	 příspěvkům	 na	 dopravu,	 závody	 a	 soustředění	 pro	 naše	 závodníky,	 navyšování	 odměn	 pro	
cvičitele	a	trenéry	náš	rozpočet	skončil	mírným	deficitem,	který	jsme	vyrovnali	přebytky	nastřádanými	 
v	uplynulých	letech.
	 Na	 závěr	nám	dovolte	poděkovat	 všem,	 kteří	 se	podílejí	 na	 chodu	a	úspěchu	našeho	klubu.	
Bez	obětavé	a	často	téměř	dobrovolné	práce	trenérů,	cvičitelů,	rozhodčích	a	funkcionářů	našeho	klubu,	
by	nic	z	výše	zmíněného	nebylo	možné.	Velký	dík	patří	i	samotným	rodičům	dětí,	kteří	nezištně	ve	svém	
volném	čase	pomáhají	a	často	patří	mezi	sponzory	klubu.	Velmi	děkujeme	i	všem	dalším	sponzorům,	díky	
kterým	může	 náš	 klub	 ekonomicky	 fungovat.	 Rádi	 bychom	poděkovali	 i	 všem	dalším	partnerům,	 jako	
jsou	Město	Zlín,	Zlínský	kraj,	Základní	škola	Emila	Zátopka	Zlín	nebo	Gymnázium	TGM	Zlín.	I	díky	těmto	
partnerům	můžeme	hodnotit	rok	2018	i	celou	„novodobou	éru“	klubu	jako	velmi	úspěšnou.

	 Ještě	jednou	všem	děkujeme	a	přejeme	vám	hodně	elánu	a	úspěchů	do	dalších	let.

Výkonný	výbor	Plaveckého	klubu	Zlín,	z.	s.

Úvodní slovo



DRUŽSTVO DOROSTU 
a DOSPĚLÝCH

	 V	roce	2018	se	družstvu	„vrcholáků“	poměrně	dařilo	a	od	září	se	nám	řady	závodníků	rozrostly	o	nově	
příchozí	děvčata.	Tereza	Čagánková	a	Nikol	Lissová	ze	ZlPK	a	Štěpánka	Michalčíková	z	SpUB.	V	tomto	roce	se	poda-
řilo	přepsat	klubové	rekordy	v	dorosteneckých	kategoriích	Michaele	GOGELOVÉ	na	50	a	100	metrů	prsa	(34,28s	 
a	1:13,12s)	a	Jakubovi	SKÁLOVI	na	50	metrů	motýlek	(26,82s)	a	volný	způsob	(23,91s).	Úspěšné	vystoupení	našich	
závodníků	korunovalo	naše	trio	prsařek.	

	 Lucii	MATOŠKOVÉ	se	zdařile	povedl	přechod	do	seniorské	kategorie.	Mezi	ženami	hned	získala	pro	náš	
klub	cenný	bronzový	kov	na	letní	mistrovství	ČR	v	disciplíně	200	metrů	prsa	a	časem	2:36,54s	si	dokázala	zlepšit	
vlastní	osobní	rekord.	Na	100	metrů	prsa	doplavala	v	ženském	finále	na	čtvrté	pozici,	když	těsně	před	tímto	finále	
startovala	ve	finále	na	400	metrů	polohový	závod,	kde	opět	v	osobním	rekordu	5:13,70s	vyplavala	šestou	pozici.	
Šestou	příčku	a	opět	osobní	rekord	zaplavala	i	na	50	metrů	prsa	a	časem	33,50s	zaostala	jen	0,16s	za	zlínským	
rekordem	Diany	ROCHOVANSKÉ.	Na	zimním	mistrovství	ČR	Lucka	obsadila		4.	místo	na	200	metrů	prsa	a	8.	na	50	
metrů	prsa.

	 Nejvíce	medailí	na	LMČR	vyplavala	naše	juniorská	reprezentantka	ČR,	Michaela	GOGELOVÁ,	která	zís-
kala	LETNÍ	MISTROVSKÝ	TITUL	ČR	dorostu	na	50	metrů	prsa	časem	34,78s.	Na	200	a	100	metrů	prsa	si	doplavala	
pro	 stříbrné	medaile	 časem	2:37,78s	a	na	100	metrů	1:13,20s.	V	disciplínách	100	a	200	metrů	prsa	 se	Míša,	
věkem	ještě	dorostenka,	prosadila	i	do	ženských	odpoledních	open	finále,	kde	obsadila	skvělé	páté	a	šesté	místo.	 
Na	zimním	mistrovství	Míša	nestartovala	z	důvodu	zranění	a	následné	rehabilitace.

	 Po	 nečekané	medaili	 ze	 zimního	 dorosteneckého	mistrovství	 ČR	 2017	 na	 100	metrů	 prsa	 se	 Lucie	
SCHLOSSEROVÁ	dokázala	prosadit	mezi	nejlepší	dorostenecké	prsařky	i	na		letním	a	zimním	mistrovství	ČR.	Na	50	
metrů	prsa	si	v	létě	dohmátla	pro	stříbrnou	medaili	a	časem	34,85s	zaostala	jen	o	sedm	setin	sekundy	za	již	výše	
zmíněnou	zlatou	Míšou	Gogelovou.	V	zimním	mistrovství	doplavala	na	4.	místě.	Na	100	metrů	prsa	vylovila	cenné	
kovy	v	létě	i	v	zimě.	Bronzovou	medaili	v	 létě	a	časem	1:15,97s	si	vylepšila	osobní	rekord	o	téměř	dvě	vteřiny	 
a	v	zimě	dokonce	stříbrnou	časem	1:12,45s.	Mezi	nejlepších	osm	dorostenek	se	prosadila	i	na	200	metrů	prsa,	 
kde	na	zimním	mistrovství	získala	naprosto	nečekaně	bronz	a	časem	2:37,83s	si	zaplavala	osobní	rekord	o	téměř	
osm	vteřin.	Na	letním	mistrovství	doplavala	na	5.	místě.

	 I	díky	dalším	našim	plavcům,	kteří	 se	probojovali	 ve	svých	disciplínách	do	finálových	bojů	na	mist-
rovstvích	ČR	2018	a	spoustě	osobních	rekordů	s	radostí	hodnotíme	rok	2018	za	povedený.	Mezi	finalisty	MČR	 
se	 prosadili:	 Denisa	 KUBALČÍKOVÁ,	 Štěpánka	 MICHALČÍKOVÁ,	 Bára	 ZLOBICKÁ,	 Lukáš	 HUBÍK,	 Michal	 MATÚŠ	 
a	 Jakub	SKÁLA.	Osobní	 rekordy	si	dále	zaplavali:	Gabriela	BÁRTKOVÁ,	Tereza	ČAGÁNKOVÁ,	Kristýna	HÁBLOVÁ,	
Nikol	LISSOVÁ,	Nikola	TEPLÁ,	Oliver	DOČKAL	a	Kryštof	TURZA.

	 Ziskem	osmi	medailí	na	mistrovstvích	ČR	a	se	čtyřmi	klubovými	dorosteneckými	rekordy	se	rok	2018	
řadí	k	těm	povedenějším	ročním	výsledkům	v	osmdesátileté	historii	Plaveckého	klubu	Zlín,	z.s..

Zdeněk Kasálek

trenér	dorostu	a	dospělých



Lucie	Schlosserová	a	Michaela	Gogelová,	vicemistryně	a	mistryně	ČR	na	50m	prsa	dorostu

Družstvo	dorostu	a	dospělých



	 Rok	2018		-	pro	sportovní	třídy	rok	opět	velmi	příznivý.	A	to	nejen	počtem	medailí	z	domácích	i	zahra-
ničních	závodů	a	úspěchem	na	Mistrovských	soutěžích,	ale	i	tím,	že	jsme	již	2.	rok	po	sobě	naplnili	samostatnou	 
4.	plaveckou	třídu.	V	současné	době	máme	v	sekci	sportovních	tříd	přes	90	dětí,	čímž	už	se	blížíme	stavu	před	
rozdělením	klubu	(v	roce	2011).	O	tom,	že	v	plaveckých	třídách	odvádíme	dobrou	práci,	svědčí	i	množství	překo-
naných	klubových	rekordů	-	téměř	po	každých	závodech	se	přepisují	tabulky.	Letos	to	bylo	celkem	58x!	Postarali	
se	o	to:

Alena Martinková

hlavní	trenérka	sportovních	plaveckých	tříd
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jana	Přibylová	(2005)	–	18x
Marie	Vydrová	(2006)	–	13x
Jan	Tomaštík	(2004)	–	7x
Lukáš	Kůstka	(2005)	–	6x
Adam	Jiřikovský	(2005)	–	4x
Miroslav	Knedla	(2005)	–	4x
Izabela	Tomšů	(2004)	–	4x
David	Král	(2005)	–	1x
Jakub	Prusenovský	(2004)	–	1x

	 Navíc	 Janě	Přibylové	 jen	 těsně	utekl	
rekord	České	republiky	na	100m	PRSA	–	o	1	de-
setinu	sekundy!

	 To	 vše	 by	 nebylo	 možné	 bez	 stabil-
ního	 týmu	 kvalifikovaných	 trenérů,	 který	 stále	
rozšiřujeme	o	nové	posily	–	v	roce	2018	přibyli	
3	„staronoví“	trenéři	(Tomáš	Hladík,	Tomáš	Od-
strčil,	 Zbyněk	 Travenec)	 a	 jeden	 „zbrusu	 nový“	
(Ondra	Jordán).	

	 Kromě	 kolotoče	 závo-
dů	 –	 po	 celé	 ČR,	 2x	 Polsko,	 4x	 Rakous-
ko	 	 -	 jsme	 stihli	 i	 jiné	 akce,	 bez	 kterých	 
by	 to	 nebylo	 úplně	 ono	 –	 táborá-
ky,	 soustředění	 na	 Ploštině,	 v	 Olomou-
ci	 a	 Zlíně,	 sjíždění	 Vltavy,	 lyžařský	 kurz	 
na	Kohútce,	Dušičkové	bloudění,	řádění	v	Gala-
xii.

	 To	 vše	 byl	 rok	 2018	 ve	 Sportovních	
plaveckých	 třídách	 –	 individuální	 sport	 v	 partě	
kamarádů.

PLAVECKÝ KLUB ZLÍN oznamuje:
Vstoupili jsme do roku v němž oslavíme

80. výročí založení klubu
Po celý rok 2019 budou probíhat akce 
vztahující se k výročí založení klubu.
Vše vyvrcholí v říjnu 2019 výročním  
setkáním. Udělejte si čas a sledujte 
po celý rok naše informační kanály, 

kde najdete podrobnosti.

Těšíme se na vás

www.zlinswim.cz      www.facebook.com/pkzlin
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	 Když	před	sedmi	lety	Jirka	Šup	s	Klárou	Mannovou	zakládali	Klubové	plavání,	určitě	netušili	jak	velký	
bude	mít	 tato	 sekce	 v	 klubu	ohlas,	 hlavně	mezi	 rodiči	 a	mladými	plavci.	 Prvotní	 nápad	byl	 nabídnout	 dětem	 
do	15ti	let,	které	nechtějí	závodně	plavat	ve	sportovní	třídě,	alternativu,	která	tu	chyběla.	Celé	to	snažení	během	
pár	sezón	vyrostlo	v	dobře	fungující	organismus	nejen	zdokonalovacího	plavání,	ale	sportu	celkově.	Jsme	rádi,	že	je	 
o	nás	zájem.	Důkazem	toho	je,	že	po	červnovém	vypsání	přihlášek	na	další	sezónu,	máme	do	14	dnů	naplněno.	
Mrzí	nás,	že	se	nedostane	na	všechny	zájemce,	ale	brzdí	nás	především	omezení	v	šíři	pronájmu	bazénu.	Myslím,	
že	personálně	bychom	navýšení	počtu	dětí	již	zvládli.	Nicméně	i	to,	že	v	Klubovém	plavání	nemáme	úplně	každé-
ho,	je	určitým	positivem,	protože	pracujeme	v	naprosté	většině	s	dětmi,	které	chtějí	a	trénink	je	baví.

	 Na	začátku	roku,	tedy	v	polovině	šesté	sezóny	Klubového	plavání	jsme	si	zopakovali	se	svými	svěřenci	
účast	na	maratonu	Sri	Chinmoy	plavecké	šestihodinovky	a	uplavali	20,7	km.	Pokračujeme	v	pondělních	trénin-
zích	na	délku	50m	bazénu,	zařazujeme	plavání	s	pomůckami,	klademe	důraz	na	techniku	i	kondici	a	konec	hodin	
formou	her	je	již	samozřejmostí.	Rádi	na	konec	sezóny	závodíme	s	přípravkou	i	sportovními	třídami	a	loučíme	se	
tradičně	společným	táborákem.

	 Sedmou	sezónu	zahajujeme	posíleni	novými	trenéry	a	pomocníky.	Novinkou	jsou	velmi	oblíbená	stře-
deční	cvičení	jógy	s	Mgr.	Pavlou	Boudovou.	Několik	dětí	od	nás	z	klubového	plavání	plave	se	sportovní	třídou	nebo	
přímo	přešlo	do	sportovní	plavecké	třídy	na	1.	ZŠ	Emila	Zátopka.	Také	jsme	stálými	dodavateli	nových	cvičitelů	 
do	plavecké	přípravky	z	řad	našich	odchovnaců.

	 Ani	starší	děti,	které	od	nás	odchází,	nepřichází	o	pohybovou	aktivitu.	Již	tři	roky	mohou	pokračovat	 
se	sportem	u	nás	ve	Sportovním	plavání.	Tuto	odnož	Klubového	plavání	starších	dětí	vede	již	třetí	sezónu	a	stará	
se	o	ni	velmi	dobře	náš	olympionik	Dan	Málek.

	 Jsme	rádi,	že	již	bezmála	7	let	pracujeme	s	dětmi,	pro	které	je	sport	nedílnou	součástí	běžného	života	
a	které	jsou	nám	motivací	k	neustálému	zlepšování.

KLUBOVÉ PLAVÁNÍ
SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ

P
LA

V
EC

KÁ  P R ÍPR
A

V
K

A

P K  Z L ÍN

S
P

O
R

T O V N Í  T R
Í D

Y

Petr Veselý st.
trenér, rozhodčí, člen výkonného výboru



Středeční	cvičení	jógy	s	Mgr.	Pavlou	Boudovou

Družstvo	klubového	plavání	na	Sri	Chinmoy	plavecké	šestihodinovce



	 Sotva	 jsme	se	 stačili	 vzpamatovat	po	vánočních	prázdninách,	 tak	 tady	máme	pololetní	 vysvědčení.	 
Pro	naše	nejmenší	ze	skupiny	NEPLAVCI,	to	bylo	jejich	vůbec	první	vysvědčení.	Na	tomto	vysvědčení	nenajdete	
známky,	 ale	 časy,	 které	děti	 zaplavaly.	Ve	 skupině	NEPLAVCI,to	bylo	10m	znakové	a	10m	kraulové	nohy.	Děti,	 
ze	skupiny	MÍRNĚ	POKROČILÍ	zaplavali	25m	znakové	a	kraulové	nohy	a	25m	znak.	Plavci	ze	skupiny	POKROČILÍ	 
si	vyzkoušeli	25m	znak,	kraul	a	prsa.

	 Začátkem	února	proběhl	Přebor	plaveckého	klubu	Zlín	pro	žáky	třetí	třídy.	Těchto	závodů	se	zúčastnilo	
42	dětí.	Závodilo	se	na	trati	dlouhé	25m	nebo	50m.	Děti	si	mohly	vybrat	znak,	kraul	nebo	prsa.	Plavecký	způsob	
motýlek	jim	předvedli	žáci	4.	sportovní	třídy	plavání.	O	skvělou	atmosféru	se	postarali	rodiče.

	 V	březnu	se	konaly	závody	v	Uherském	Hradišti.	Závodů	se	zúčastnilo	40	dětí	ze	skupiny	POKROČILÍ.		
Zaplavaly	si	25m	kraul,	25m	znak,	25m	prsa.	Ti	nejšikovnější	plavci	si	přivezli	diplomy,	ale	všichni	si	užili	báječné	
chvilky	po	závodech,	když	se	vyřádili	na	atrakcích	v	akvaparku.

	 Plaveme,	 trénujeme,	ale	 taky	se	bavíme.	Děti	ze	skupiny	NEPLAVCI	už	umí	hrát	na	rybáře,	honičky	 
s	vysvobozením,	molekuly.	Nově	si	vyzkoušely	vodní	pólo	(snad	to	do	konce	školního	roku	pochopí	všichni).	Vodní	
pólo	bavilo	i	děti	ze	skupiny	POKROČILÍ,	kteří	jej	vyzkoušely	nejen	v	malé	vodě,	ale	i	v	hloubce.	Plaváčci,	ze	skupiny	
MÍRNĚ	POKROČILÍ	plavali	celou	dobu	na	25m	bazéně	na	šířku.	Od	května	si	již	vyzkoušeli,	jak	se	plave	na	délku.	
Budou	to	brzy	potřebovat.

	 Plavecké	závody	pro	děti	od	1.	třídy	až	po	deváťáky	„Hastrmanovo	odpoledne”	proběhlo	dne	10.	6.	
2018.	Přípravku	doplnili	i	plavci	z	Klubového	plavání	a	část	žáků	ze	sportovních	tříd.	Atmosféra	výborná,	rozdalo	
se	spousta	diplomů	a	medailí.	Na	konci	školního	roku	se	rozdalo	MOKRÉ	VYSVĚDČENÍ.	A	hurá	na	prázdniny.

	 Přípravka	ale	o	prázdninách	neodpočívá.	Proběhly	tři	turnusy	letního	soustředění	a	zaplavalo	si	s	námi	
asi	96	dětí.	Tady	bych	ráda	poděkovala	všem	trenérům	a	instruktorům,	kteří	se	o	děti	během	prázdnin	starali.	Bylo	
to	opravdu	náročné.	Takže	–	děkuji,	děkuji,	děkuji.

	 V	září	do	přípravky	přišly	nejen	nové	děti,	ale	i	noví	trenéři.	V	průběhu	října	i	listopadu	pilně	trénuje-
me.	Plavci	ve	skupině	POKROČILÍ	si	vyzkoušeli	své	dovednosti	při	kontrolních	závodech	na	25m	znak	a	25m	kraul.

	 Konec	kalendářního	roku	se	tradičně	nese	ve	znamení	blázince.	Nejdřív	se	objevili	ve	všech	skupinách	
Mikuláš	a	čerti	a	ve	dnech	12.	12.	a	13.	12.2018	proběhla	MALÁ	VÁNOČNÍ	CENA	PŘÍPRAVKY.	Děti	si	vyplavaly	
medaile	v	disciplínách	25m	znak,	25m	kraul,	25m	prsa.	Radost	byla	veliká.

	 Poslední	plavání	přípravky	v	roce	2018	se	konalo	21.	12.	2018.	Bylo	to	VÁNOČNÍ	PLAVÁNÍ	S	RODIČI.	
Rodiče	si	našli	čas	a	přišli	si	zaplavat	se	svými	dětmi	štafety.	Nebylo	důležité	kdo	vyhraje,	ale	hlavně,	že	jsme	si	to	
všichni	užili.	

	 Děkuji	všem	trenérům	a	cvičitelům	za	trpělivost,	dobré	nápady	při	výuce	a	přeji	jim	hlavně	hodně	sil	
do	sezony	2019.

S	heslem	„Plavání	nás	baví,	přijďte	mezi	nás”	se	loučí	Dita

Dita Knedlová

hlavní	trenérka	Přípravky
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PLAVECKÁ PŘÍPRAVKA





SBOR ROZHODČÍCH

	 Příprava	 závodu	nezahrnuje	pouze	 ladění	 formy	 závodníků	nebo	chystání	bazénu	–	ozvučení,	nata-
hování	speciálních	drah,	montáž	protiskluzových	bloků,	umělých	stěn	a	reklam,	a	dalších	nezbytností.	Neméně	
důležitou	složkou	je	i	sbor	rozhodčích.

	 Pro	každé	závody	pořádané	Plaveckým	klubem	Zlín	je	skládán	sbor	proškolených	rozhodčích.	Na	rozdíl	
od	 jiných	sportů	 je	u	plavání	potřebný	velký	a	sehraný	tým	–	od	startérů,	přes	časoměřiče,	cílové	a	obrátkové	
rozhodčí,	až	po	kontrolory	plaveckých	způsobů.	Vše	pod	taktovkou	vrchního	rozhodčího,	který	řídí	celý	závod.	 
Je	tedy	potřeba	zorganizovat	tým	až	32	rozhodčích	dle	délky	bazénu	a	typu	závodů.

V	roce	2018	jsme	pořádali	4	závody:	
•	 20.	1.	Plavecké	trojutkání	Zlína,	Uherského	Brodu	a	Uherského	Hradiště	
•	 17.	6.	Sdružený	oblastní	přebor	dospělých	a	dorostu
•	 17.	–	18.	11.	Podzimní	krajský	přebor	žactva	
•	 24.	–	25.	11.	Vánoční	cenu	města	Zlína

	 Aktuálně	klub	eviduje	56	rozhodčích	vč.	několika	kolegů	z	Kroměříže.	V	průběhu	let	se	však	ustálilo	 
jádro	cca	25	rozhodčích,	kteří	nechybí	takřka	na	žádných	závodech.	Všem	těm,	kteří	na	závody	chodí	pomáhat, 
patří	 velký	 dík.	 Bez	 nich	 by	 závodníci	 neměli	 zajištěn	 kvalitní	 průběh	mítinku.	 Tým	 pracuje	 pravidelně	 i	 pod	 
vedením	FINA	rozhodčích	delegovaných	Českým	plaveckým	svazem.	Ti	několikrát	pochvalně	uznali	kvalitu	celého	
sboru.	

	 Speciální	poděkování	však	patří	paní	Aleně	Tenkové,	která	nechyběla	na	žádných	závodech	po	mnoho	
let.	Díky	ní	jsme	vždy	měli	perfektně	připravené	startovní	a	výsledkové	listiny.

	 V	 roce	2019	nás	 čekají	 zejména	červnové	mistrovství	České	 republiky	 staršího	 žactva	a	 v	 listopadu	 
Vánoční	cena,	která	opět	bude	součástí	Českého	poháru	a	ponese	se	v	duchu	oslav	80	 let	od	založení	našeho	
klubu.

 
	 Těším	se	na	shledanou	na	dalších	závodech

Martin Hrabal

vedoucí	rozhodčích





Družstvo tělesně hendikepovaných plavců v roce 2018
	 V	 uplynulém	 kalendářním	 roce	 mělo	 družstvo	 hendikepovaných	 plavců	 nucenou	 přestávku	 jak	 
z	hlediska	personálních	tak	kapacitních.	Nicméně	v	nové	sezóně	2018/19	byla	činnost	sekce	tělesně	hendikepo-
vaných	plavců	obnovena.	Opět	plaveme	každý	čtvrtek	od	18	do	19	hod.	Trenérem	hendikepu	je	zkušený	Lukáš	
Kouřil,	který	se	současně	aktivně	podílí	na	tréninzích	v	přípravce	i	klubovém	plavání.	Nebojte	se	a	přijďte	mezi	nás.

SK Berani Naděje Zlín
	 Ani	 mentálně	 hendikepovaní	 sportovci	 v	 roce	 2018	 nezaháleli.	 Kromě	 zápasů	 ve	 stolním	 tenisu	
také	plavali,	 zúčastnili	 se	 třech	závodů.	V	dubnu	 to	byly	závody	v	Hodoníně.	Plavecká	konkurence	byla	veliká,	 
ale	poctivý	trénink	zúročili	ve	výsledcích.	Naše	nejmladší	závodnice	Nela	Divošová	bezkonkurenčně	obhájila	první	
místo	jak	na	50	m,	tak	na	25	m	volným	způsobem	v	ženské	kategorii.	Mezi	muži	třetí	místo	obsadil	Milan	Horňák.	
Ve	štafetě,	kterou	tvořili	Milan	Horňák,	Bedřich	Bulava	a	Patrik	Kamas,	Berani	získali	krásné	první	místo.

	 Na	konci	dubna	proběhl	již	28.	ročník	Mistrovství	České	Republiky	v	plavání	v	Liberci.	Z	našich	sportov-
ců	se	této	události	účastnil	Jiří	Rychlík,	který	se	bohužel	neumístil,	Zdeněk	Dvořák,	který	vybojoval	druhé	místo	 
a	Nela	Divošová	získala	také	krásné	třetí	místo.	

	 25.	-	28.	6.	2018	se	naši	sportovci	účastnili	12.	České	letní	speciální	olympiády	v	Brně.	V	rámci	pla-
veckých	soutěží	bodovali	Milan	Horňák,	který	vybojoval	třetí	místo	na	50	m	volný	způsob	i	na	100	m	prsa,	Patrik	
Kamas	druhé	místo	na	100	m	prsa	a	první	místo	na	50	m	prsa.

	 O	kvalitní	trénink	se	stará	paní	Jana	Kouřilová.	Velmi	nadějnou	plavkyni,	která	trénuje	i	se	zdravými	
plavci	v	Klubovém	plavání,	Nelu	Divošovou	připravuje	Lukáš	Kouřil.

HENDIKEP A NADĚJE

Nela	Divošová	na	závodech	v	Hodoníně



Plavecký KEMP
Pořádá Plavecký klub Zlín
Pro závodní plavce ve věku cca 11-15 let

Náplň: rozvoj a zdokonalení plavecké techniky všech plaveckých  
způsobů,
  rozvoj kondice, obratnost a koordinace na suchu i ve vodě,
  přednášky k plavecké technice, výživě a regeneraci
Pondělí: Kondice + rozvoj  kraula, technika kraula
Úterý: Kondice + rozvoj  prsou, technika prsou
Středa: Kondice + rozvoj  znaku, technika znaku
Čtvrtek: Kondice + rozvoj  motýlka, technika motýlka
Pátek: Kondice + rozvoj  polohovky + přechody a obrátky

Účast přislíbili: PaedDr. Petr Přikryl, Daniel Málek, Marcela Kubalčíková,  
Markéta Zvonková - Strapková, Zdeněk Kasálek a Petr Vabroušek!

Denní harmonogram:
7:30 – sraz, rozcvičení
8:00-10:00 – voda I. část
10:30-11:30 – tělocvična (Vertikon, trampolíny, Gym.hala, tělocvična)
12:00-13:00 – oběd
13:30-14:30 – přednáška, video
14:30-16:00 – voda II. Část  

Stravování: zajištěna svačina, oběd, svačina, pitný režim

Počet účastníků: minimum 23, maximum 30, při nenaplnění minimálního  
počtu účastníků se akce neuskuteční.

Cena kempu: 
3500 Kč členové klubu PK Zlín, 3700 Kč nečlenové klubu

PŘIHLÁŠKY:
posílejte na e-mail: 
alena.martinkova@seznam.cz

Datum:
 5. -  9. 8. 2019

Místo konání:
 25 a 50m bazén
 a přilehlá sportoviště

www.zlinswim.cz



Zlín potřetí obhájil vítězství v plavecké soutěži měst
	 Minulý	týden	ve	středu	3.	10.	2018	proběhl	27.	ročník	Plavecké	soutěže	měst,	kterého	se	zúčastnilo	
celkem	21	měst	a	cca	8500	plavců	z	celé	České	republiky,	a	kterou	celorepublikově	zaštítila	Česká	unie	sportu.	 
S	 mírným	 zpožděním	 (moc	 účastníků	 na	 sčítání	 ;)	 zveřejňujeme	 výsledky	 27.ročníku	 Plavecké	 soutěže	 měst,	 
která	se	uskutečnila	3.října	2018	na	zlínské	padesátce	za	organizace	PLAVECKÉHO	KLUBU	ZLÍN,	z.s.,	ve	spolupráci	 
se	STEZA	Zlín,	s.r.o.

	 Zlín	opět	jednoznačně	zvítězil	v	kategorii	měst	nad		50	tisíc	obyvatel,	když	se	celkem	zúčastnilo	650	
účastníků	e	Zlína		a	blízkého	okolí,	bodový	zisk	pětistovky	nejlepších	dle	pravidel	soutěže	byl	11.802	bodů,	tj.	prů-
měr	skoro	24	bodů	na	plavce,	kdy	maximální	počet	bodů	dle	tabulek	s	limity	je	28	bodů,	což	ukazuje	na	vysokou	
plaveckou	dovednost	zlínských	účastníků.

	 Zúčastnili	 se	 jak	plavci	pořádajícího	klubu	vč.	 trenérů	a	cvičitelů,	 tak	žáci	 sportovních	 tříd	ZŠ	Emila	
Zátopka,	studenti	Gymnázia	TGM	i	UTB,	ale	i	široká	veřejnost,	která	si	již	každoroční	měření	svých	plaveckých	sil	
první	říjnovou	středu	oblíbila.

	 Nejstaršímu	účastníkovi	bylo	78	let,	nejmladší	účastnice	Celestýnka	měla	4	roky.	První	plavci	zahajovali	
soutěž	v	šest	ráno,	poslední	pak	doplavali	těsně	před	devátou	hodinou	večerní.

Kategorie	C	-	města	nad	50.000	obyvatel:
1.	Zlín										11.802	b.								(650	účastníků)
2.	Jihlava							8.406	b.								(400	účastníků)
3.	Liberec						7.401	b.								(405	účastníků)
4.	Karviná						5.923	b.								(526	účastníků)
5.	Hradec	Králové	1420	b.	(75	účastníků)						

Miroslav	Rochovanský
místopředseda	výkonného	výboru

KRÁTCE OD BAZÉNU

Eva Königová
†	23.	června	2018

	 Rok	 2018	 byl	 poznamenán	 velkou	 ztrátou.	 Na	
konci	 června	 nás,	 ve	 věku	 78	 let,	 navždy	 opustila	 dlouho-
letá	 trenérka	 a	 rozhodčí	 Eva	 Königová,	 která	 byla	 v	 posled-
ních	 letech	 neodmyslitelně	 spjata	 s	 hendikepovanými	 plavci	 
z	 Naděje.	 Eva	 Königová	 jako	 dobrovolník	 trénovala	 klienty	 Naděje		
plavání	neuvěřitelných	17	let.
	 Dokázala	 si	 k	 nim	 najít	 cestu,	 díky	 které	 ji	 klienti	  
i	pracovníci	NADĚJE	respektovali	a	obdivovali.	Trpělivou,	mnohdy	ne-
lehkou	a	náročnou	prací	vychovala	z	klientů	Naděje	sportovce,	kte-
ří	byli	úspěšní	nejen	v	národních	soutěžích,	ale	 i	na	mezinárodních	
olympiádách.	

	 Věnujme	ji	tichou	vzpomínku.
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Prázdninové plavecké

SOUSTŘEDĚNÍ
Pořádá Plavecký klub Zlín
Datum:  1. turnus    1. -   5. 7. 2019 
  2. turnus    8. - 12. 7. 2019  
  3. turnus  15. - 19. 7. 2019

O děti bude postaráno každý všední den od 8:00 do 16:00

Náplní týdenního soustředění bude plavecký výcvik, sportovní ak-
tivity na stadionu nebo v přírodě, případně v tělocvičně, soutěže  
a hry, výlety, návštěva aquaparku v Uherském Hradišti, Lanáčku  
v Otrokovicích, táborák v okolí Zlína. V ceně je stravování 3x den-
ně včetně pitného režimu, vstupy i doprava. O děti se budou starat 
instruktoři Plaveckého klubu Zlín.

Cena soustředění: 
2800 Kč pro děti, které nejsou členy PK Zlín 
2600 Kč pro členy PK Zlín. 
Pokud se soustředění budou účastnit sourozenci, pak druhý sou-
rozenec bude mít částku sníženou (nečlenové 2400Kč, členové PK 
Zlín 2200Kč)

Informace:
Dita Knedlová
vedoucí trenérka Přípravky PK Zlín

T: 731 621 637
E: pripravka@zlinswim.cz

Alena Martinková
vedoucí trenérka ST a žactva PK Zlín

T: 731 133 036

Elektronická přihláška bude připravena v dubnu na www.zlinswim.cz
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