
Plaváček oslaví 30 let velkolepým
rodinným festivalem

V roce 2020, kdy jsme nemohli kvůli zavřeným bazénům plavat, jsme v Plaváčku naskočili na vlnu
změn - vytvořili jsme nové logo, webovou stránku, zavedli službu plavání doma, on-line Kongres
Plaváček pro rodiče malých dětí a rozhodli se, že naše výročí 30 let vzniku oslavíme velkým rodinným
festivalem s bohatým programem.

A tak naše Oslava formou festivalu proběhne o víkendu 9.-11.9.2022 v kempu Sázavský ostrov ve
městě Sázava.

Na festivalu vystoupí vedle spřátelených umělců jako Ondra Smeykal, Jinotaj, Tranzan, Yellow
Sisters, Klára Sára, Marie Tilšarová atd. také známá jména jako Aneta Langerová, Zrní, MidiLidi či
Kateřina Marie Tichá & Bandjeez.

Pro děti je připraven bohatý kulturní program složený z umělců, kteří prošli pobyty nebo kurzy
Plaváčku - Radka Rubešová, Eva Kratochvílová, Tomáš Sukup, Honza Hrubec, divadlo Kjógen, Agáta
Dušková z Divadla Kampa. Mezi účinkujícími se objeví i samotné lektorky Plaváčku, např. Růženka
Kunstýřová s vystoupením pole dance nebo Kamila Connell s intuitivním tancem. Podpoří nás též
známá slacklinerka Ančí Hanuš Kuchařová a lektorka Denisa Říha Palečková. Moderovat festival
bude Tamara Melissa a Josef Mihališin.

“V Plaváčku jsme odchovali již druhou generaci dětí. Proto jsme festival pojali jako skutečně rodinný,
kde Plaváčka představíme i široké veřejnosti. Přejeme si, aby si v programu našel každý něco svého.
Rodiče, děti i celé rodiny a jejich přátelé.”, říká o festivalu zakladatelka Plaváčku Blanka Kolářová
Sudíková.

Vstupenky je možné až do 31.7. koupit za předprodejní cenu.
“Festival Plaváček vzniká svépomocí, bez přispění sponzorů. Lidé se nás často dotazují, jak nám
mohou pomoci jinak než dobrovolničením, a proto jsme se rozhodli vedle koupě vstupenek přidat i
možnost stát se patronem festivalu a pomoci mu tak i finančně.”, dodává Sudíková.
Patron festivalu získává v závislosti na výši finančního příspěvku odměnu. Ta je odstupňována od
uveřejnění jeho jména na stěně patronů až po setkání s VIP osobnostmi festivalu. Všichni patroni se
vstupenkou mají také vlastní speciální vchod na festival a vyhnou se tak případným frontám u vstupu.
Je zde samozřejmě také možnost festival pouze podpořit libovolnou finanční částkou.

Veškeré info o festivalu naleznete na www.plavacek-fest.cz

O Plaváčku:
Zakladatelka Plaváčku Blanka Kolářová Sudíková studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy a během studií se jí narodil syn Matouš. V té době se jí naskytla možnost
absolvovat rekvalifikační kurz pro instruktory plavání dětí, které využila a mohla tak v roce 1992
založit Baby club Plaváček ve Žďáře nad Sázavou. S pomocí ochotných rodičů toužících po plavání
svých dětí vznikly další pobočky po celé České republice. V současné době Plaváček působí v 11
městech naší republiky a 1 pobočku má i na Slovensku. Dnes má Plaváček 120 proškolených
instruktorek plavání a cca 5000 aktivních klientů. Za 30 let prošlo našemi kurzy a pobyty cca 50000
rodin s dětmi.

http://www.plavacek-fest.cz


Od roku 2001 má Baby club Plaváček ochrannou známku Úřadu průmyslového vlastnictví, v roce
2006 Plaváček získal akreditaci MŠMT pro školení lektorek plavání dětí a v roce 2010 vznikl Baby
club Plaváček s.r.o., v roce 2021 pobočka Plaváček Sluneční vršek Praha s.r.o. a v tomto roce
dochází ke změně v názvu - z Baby clubu Plaváček se stal PLAVÁČEK.

“Máme lekce  plavání spojené  se saunováním a masážemi. Na našich kurzech pracujeme s tématem
hranic a následného pozitivního stresu, který dětem pomáhá učit se překonávat překážky, rodičům
překonat sebe sama, prožít intenzivní čas se svými dětmi a užít si rodičovství. Vodou léčíme tělo i
duši.”, říká o Plaváčku Sudíková.

Plaváček plave se všemi bytostmi - s těhotnými ženami, s miminky v bezpečí domova (plavání doma
ve vaně), s dětmi na vozíčku, s dětmi a jejich rodiči, s dospělými i se seniory.
V běžných kurzech v jednotlivých městech plaveme i s mateřskými a základními školami. Děti učíme
bezpečně se pohybovat nad i pod vodou hravou formou, nácviku sebezáchrany a to v jednotlivých
městech a také na rodinných pobytech s plaváním.

www.plavacek-deti.cz

http://www.plavacek-deti.cz

