Historie spolku ZEVA
„ Organizované plavání v Hradci Králové se datuje od roku 1981- 82, kdy pod TJ Rudá Hvězda
HK vzniklo „Středisko plavecké výuky“, ve šk.
roce 2021_22 by oslavilo 40 let trvání. Po revoluci však vznikla „Plavecká škola“ nově a to
jako školské zařízení MNV HK. Na základě změn
zákonů od roku 1998 zaštiťoval práci „Plavecké
školy Zéva“ Školský úřad HK, který byl MŠMT
ale po krátké působnosti zrušen a organizace
byla delimitována jako školské zařízení pod
KHK. V této době PŠ Zéva založila i závodní club
Zéva (SC Zéva). Pod tímto názvem působí do-

posud, ale u konkurenční plavecké školy „Vlnka“. Z ekonomických důvodů byla „Plavecká
škola Zéva“ k 31. 08. 2017 zrušená.
Od 01. 06. 2017 založili instruktoři a trenéři PŠ
Zéva nově zapsaný spolek „Plavecké středisko
Zéva“, které ve své činnosti výuky plavání a to
téměř v plném rozsahu činností, nadále pokračuje. Pro své talentované žáčky založilo sportovní klub E.S.A. HK (Elite.Standard.Academy.
HK, Swim Base).
Za kratičkou dobu se podařilo škole nové plaváčky a plavce dovést opět na republikovou

úroveň. Plavci, ve svých věkových kategoriích
patří mezi Top plavce nejen v působnosti KHK.
Poděkování patří především vedoucímu trenérovi Markovi Kovářovi, ale i dalším trenérům tohoto sportovního teamu.
Hodně bývalých plavců PŠ Zéva, po jejím zrušení, odešlo za lepšími podmínkami do jiných
klubů, hlavně do Pardubic. Mezi tyto naše nejúspěšnější odchovance patří také Daniel Gracík.
Na ME 2022 získal 1. místo na trati 100 m motýl
a na trati 50 m motýl přidal 2. místo. Je nominován na MS 2022, které se bude konat v srpnu
v Peru. Věříme, že i naši současní plavci budou
v budoucnu patřit k těm nejzdatnějším a to nejen v ČR.

Plavci ESA Hradec Králové
vybojovali letos již 243 medailí
Velice zdařilou letní sezónu mají
za sebou mladí plavci oddílu ESA
Hradec Králové, který působí
pod Plaveckým střediskem Zéva
v Hradci Králové. Od ledna do
června letošního roku se zúčastnili celkem sedmnácti soutěží, na
kterých posbírali 76 zlatých, 80
stříbrných a 87 bronzových medailí. „Reklamu“ svému oddílu,
ale také městu Hradec Králové
udělali i ve vzdálenějších koutech České republiky, jako např.
v Chomutově, Českých
Budějovicích či Prostějově.
Postupně gradující závodní forma přinesla
úspěchy na pohárech/mistrovstvích ČR a nominaci na olympiádu dětí a mládeže. Z pohárů
ČR to bylo 13 medailí a možnost reprezentovat
Královéhradecký kraj na „dětské olympiádě“
v Olomouci dostalo kvarteto plavců.
Na poháru 10letého žactva zazářila hlavně Stella Fiedlerová, která z Náchoda odjela s bilancí
6 startů – 6 medailí (4 zlaté, 1 stříbrná a 1 bronzová). Tu doplnili Karolina Kertész (1 stříbrná
a 2 bronzové) a Matěj Šmíd, který vybojoval
2 bronzové medaile.
Na poháru žactva 11letého v Mladé Boleslavi
pak skvěle reprezentovala oddíl Sophia Anna
Štěpánová. Talentovaná znakařka nejprve „vylovila“ stříbro na 100metrové trati, aby pak na
200metrové vzdálenosti v krásném souboji dohmátla jako první a získala tak medaili zlatou.
Na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci pak
náš kraj reprezentovali: Stela Kostková, Stephanie Jägerová, Adam Zajíc a Adam Nový, který se
5x probojoval do finále mezi 8 nejlepších.

nicméně je třeba neustále na sobě pracovat
a takzvaně „neusnout na vavřínech“. Byl bych
rád, kdybychom byli vidět i v následujících sezónách a nezůstali jen u úspěchů mladšího žactva.“
říká trenér Marek Kovář, který mladé závodníky
vede čtvrtým rokem.

„Na množství medailí a velký progres, jaký děti
za poslední půlrok udělaly, je radost pohledět,

