Slovo trenéra

září 2020

Vážení rodiče, sportovní přátelé, zářím 2020 začínáme již 55 plaveckou sezónu našeho
klubu. Přesně 7. září 2020 zahajujeme druhou polovinu roku 2020. První polovina se nám z
důvodu korona krize nevydařila, jak co do počtu tréninků, tak i odplavaných závodů.
Vzhledem k tomuto faktu jsme se rozhodli( z důvodu nevyčerpání tréninkových hodin) na
podzimní pololetí přechodně snížit pro již registrované plavce klubový příspěvek na
2000,- Kč. Chtěl bych tady připomenout, že klubový příspěvek je jednotný pro plavce všech
věkových skupiny bez rozdílu počtu tréninků v týdnu.
ČKPK každoročně pořádá tři plavecká soustředění, jarní, letní a podzimní. Vždy v době
školních prázdnin. Plaveckého soustředění se mohou zúčastnit všechny děti splňující
podmínky člena klubu bez omezení věku a plavecké výkonnosti. Cílem soustředění je u
závodníků zvýšit počet tréninků ve vodě a zabezpečit kvalitní suchou přípravu. Pro ostatní
poznat jiný bazén a zvládnout základy suché přípravy. Pro všechny dohromady je připraven
bohatý program, který má za úkol stmelit kolektiv, navázat nová přátelství, posílit klubovou
příslušnost a naučit základním prvkům relaxace. O správný průběh soustředění se vždy
starají trenéři ČKPK, které děti velmi dobře znají. Soustředění začíná 27.10.2020 v
odpoledních hodinách (po škole) na bazénu v JH nebo v penzionu Skalíček Kunžak a končí v
neděli 1. 11 .2020 ve 12 00 hod. v jindřichohradeckém bazénu. Soustředění by se měli
zúčastnit všichni závodníci. Podrobné pokyny budou zveřejněny na našich webových
stránkách. Přihlášky na soustředění skricil@seznam.cz,
Rád bych se také obrátil na Vás rodiče s malou (velkou prosbou). V posledních letech
vzhledem k nabídce komerčních "sportovních " oddílů dochází k menšímu zájmu dětí
věkové kategorie 7-10 let, přestože je to nejvhodnější doba k zahájení cílené, profesionálně
vedené sportovní přípravy, která probíhá pod dozorem kvalifikovaných trenérů II. a I. třídy.
Proto jsem Vás chtěl požádat, pokud máte možnost Vámi zvoleným způsobem ( dobré
vztahy s paní učitelkou vašeho dítěte, osobní vztahy se svým okolím ...) pomoci při náboru
právě těchto mladých plavců . Cílem plaveckého klubu není pouze závodní činnost, ale
hlavně všestranná fyzická i technická připravenost. Každý plavec včetně mě, Vám může
potvrdit, že pokud zůstane mladý plavec věrný plavání do 15 let, potom dostává do vínku
vynikající kardiovaskulární výbavu, se kterou může posléze provádět bez jakýchkoliv obtíží
jakýkoliv sport.
Na závěr mi dovolte jménem všech trenérů ČKPK Vám popřát úspěšnou druhou polovinu
roku a Vašim dětem mnoho pěkných zážitků v plaveckém klubu.
Za ČKPK Dr. Skřičil František trenér I.tř a předseda klubu
Klubový příspěvek zašlete laskavě do 4.10. na č.ú.74744213/5500 v.s 4102020

