
Ahoj všem příznivcům serfingu a zvláště Přažskýho serfovýho klubu,

a hlavně těm, co platí příspěvky..

hned z počátku bych chtěl vyjádřit neuvěřitelné díky Matyášovi, který s touhle celkovou
myšlenkou PSk přišel, proměnil ji v realitu a tohle vše provozuje, koordinuje, dává do toho
elán, nápady, neuvěřitelný kus svého času, i financí a stále se to snaží posouvat dále. Dělá i
strašně věcí, která nejsou vidět (viz jednání se SUP, soutěže o prostory, apod.) a snaží se
pro všechny serfaře udělat sport zajímavějším, udržet komunitu, najít příležitosti pro klub,
zorganizovat velkou spoustu aktivit a hlavně závodů, které konečně dávají smysl a možnost
poslat reprezentanta na OH. Díky předsedo!

Svou dosavadní pozici bych spíše shrnul, jako pomoc a organizaci akcí PSK s případnou
konzultací a pomoc v provozních věcech. Nicméně potřebujeme určitě další lidi, kteří budou
mít zápal pro věc a budou chtít proaktivně hledat řešení věcí pro PSK. Buďme realisti, bude
to stát nějaký čas a přesvědčení, které se nedostaví v krátkém měřítku. Krom satisfakce,
potěšení a samozřejmě strašně příjemného kolektivu, který za to stojí. PSK už propojilo
strašně moc lidí a každý našel vazby s lidmi, kteří mají stejný zájem a podobnou filozofii a
má možnosti se neustále udržovat fit pro další serftripy. Z důvodu růstu aktivit a klubu je
potřeba udělat pár dalších kroků krom udržování přednášek, tréninků a občasné kulturní
akce. Proto přišla další chvíle, kdy to můžeme posunout rychleji dopředu. Historický okamžik

V následujících pěti letech bych strašně rád viděl:
- začneme nejdůležitějším: klubovna PSK
- dále provozovat suchou a vodní přípravu pro zájemce
- rozšíření organizační struktury (obchodní, tréninky, klubovna, závody, apod.)
- organizace serfových, riverserfových závodů (wakeserfových možná)
- zapojení mladých a dětí do aktivit PSK
- reprezentace ČR v serfingu (v komunikaci s příslušnými institucemi)
- rozšíření členské základny s co nejvíce plnohodnotných členů
- ohlídání všech administrativních náležitostí a jejich osamostatnění pro Czech Surf
- příspěvky/dotace pro PSK a Czech Surf


