
Milej Pražskej serfovej klube,

jakožto (ne)oficiální generální sekretář si dovoluji ucházet se o pozici ve výkonném výboru.
Vzhledem k mým klubovým aktivitám v posledních téměř 3 letech se domnívám, že jsem dostatečně
prokázala lásku k surfování a naší komunitě a jsem tedy vhodným kandidátem.
Ráda bych využila příležitost a shrnula tu moje působení v klubu, které tímto rozhodně nekončí:

V dubnu 2020 mě nečekaně vyhodili z práce a ze života na bussiness tripech po celym světě jsem se
přesunula full-time do Prahy. Surfování jsem přičichla jen krátce před tím, občas jsem skočila na nějaký
PSK trénink nebo akci, ale to bylo asi tak všechno. Tehdy jsem ještě netušila, jak moc mě tahle věc
vtáhne a jak pro mě bude tahle komunita důležitá.

Všechno začalo v klubovně v Radlický kulturní sportovně, kam jsem celkem náhodou přišla na
počáteční brigádu. Přišlo mi super, že jsme si vytvořili místo, kde si můžu zacvičit jógu, jezdit na
surfskejtu, společně vařit a pracovat, felit s podobně založenejma lidma, hrát na kytaru a (nejen) po
večerech popíjet Coronu. Řekla bych, že mě tohle prostředí tehdy vytáhlo z nejhoršího období covidový
bezradnosti.



Hned v květnu jsem se přidala na vnitrozemský soustřeďko na Šumavu. Při večerní scénce hrál Maty
Barboru, co píše z tábora a já jejího skautskýho vedoucího a jestli tam ještě tehdy byly nějaký ledy, tak
tímhle se definitivně prolomily. Včeličky sice táborovku nevyhrály, ale stejně si myslim, že jsme byli
nejlepší tým a všichni nás měli nejradši.

A pak už to šlo ráz na ráz. Najednou tu byl Zadek na Radlický, kterej jsme si společnejma silama
vymazlili a na tomhle punkovym spotu jsme strávili celý, naprosto boží léto, na který nikdy nezapomenu.
Hrozně mě bavilo, kolik z vás z toho mělo druhej domov a kolik super akcí jsme tam za to léto zvládli
udělat. Grilčo & čilčo, serfový kina, předpremiéra Between Fjords, music jamy, nebo jen líný letní
odpoledne a pohodový večery po surfskejtovejch trénincích… Myslim, že právě v Zadku jsem tomuhle
definitivně propadla a ze mě, Vítka a Matyáše se stala nerozlučná trojka. Allstars team, kterej zvládne
zorganizovat úplně cokoliv.



A že se nám toho povedlo! Narozeninový párties, plesy, pádlovací závody, wakesurfový
soustřeďko, letní párty na Střeše Radost, surfskate jam… a v neposlední řadě taky závody českýho
poháru, který jsme odpálili v září 2021 v Portugalsku.
Je to jízda a doufám, že bude i nadále. Není totiž důležitý kde jsi, ale s kým tam jsi.
Dole připojuju nástřel toho, jak bych si to představovala v budoucnu.

Díky za vše,
Terezie (Školník)



PSK v dalších pěti letech

Akce a aktivity
Udržet stávající model akcí a aktivit pro klub i veřejnost

- nárazové akce (narozky, ples, summer pop-up, premiéry surfových filmů)
- pravidelné aktivity (tréninky, přednášky)

Členové
Motivovat a vést stávající členy k aktivnímu členství a zapojení se do klubových aktivit.
Rozšířit platící členskou základnu, která posílí náš chod. Vytvořit příjemné prostředí pro surfaře
začátečníky, ale i pokročilé organizací akcí zaměřených na obě skupiny.

Klubovna
Konečně najít místo pro klubovnu PSK a vytvořit tam adekvátní zázemí pro klubové aktivity!

Děti
Založit pražskej serfovej dětskej oddíl a podílet se na organizaci jeho chodu a aktivit.

Český surfing
Napomáhat všemi silami Českému svazu surfingu v jeho aktivitách a zabezpečit tak budoucnost
surfování v Čechách. Nenechat ČFSUP, ať nám to celé znechutí a zkazí.

Vlny Štvanice
Navázat fungující spolupráci se spolkem Vln Štvanice formou organizace tréninků, riversurfových
závodů, brigád atd.

Ostatní kluby v jiných městech
Komunikace s ostatními surfovými kluby ve větších městech a propojování komunity napříč ČR pomocí
např. tour s filmem (snad nějaký vznikne! ;)).

Surfaři expati
Umožnit surfařům expatům se zapojit.


