SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

WWW.DH.CZ

3/2019

HASIČI SE V ČERVENCI ZÚČASTNILI
MLÁDEŽNICKÉ OLYMPIÁDY VE
ŠVÝCARSKU

V červenci vyrazila česká výprava na XXII. Mezinárodní soutěž
hasičské mládeže v klasických
disciplínách CTIF do švýcarského města Martigny. Hlavní
závod se uskutečnil ve čtvrtek
18. července. Startovalo v něm
52 družstev z 23 států. Českou
republiku zastupovaly 4 týmy –
děvčata ze Sboru dobrovolných
hasičů Písková Lhota (Středočeský kraj), SDH Raškovice (Moravskoslezský kraj) a chlapci z SDH
Bludov (Olomoucký kraj) a SDH
Písková Lhota.

ROZHOVOR
Mezinárodní technický výbor pro
prevenci a hašení požárů (CTIF) byl
založen v Paříži v roce 1900 za účelem podpory spolupráce mezi hasiči v oblasti požární ochrany a záchranářství po celém světě. Kromě
sportovní části soutěže CTIF dbá
i na společenskou stránku, která je
zaměřena na představení jednotlivých účastníků a jejich národní
tradice. Právě v hodnocení kulturních vystoupení národů získali Češi
prvenství.
V den závodu vládla na stadionu
skvělá atmosféra. Jen málokterá
výprava zde neměla své fanoušky. Nechyběly ani desítky těch
českých. První z našich na dráhu
nastoupily obhájkyně zlata z po-

slední olympiády, děvčata z Pískové Lhoty. Požární útok zvládly
bez chybičky v čase 48,47 s, který
je zařadil na průběžné druhé místo.
Pokračovaly štafetou CTIF rozdělenou do devíti úseků. Na časomíře
v cíli svítil čas 67,54 s. Na celkové
zlato chybělo 13 setin sekundy!
Mají tedy stříbro v kategorii děvčat!
Dalším českým týmem na startu
byli chlapci z Bludova, kteří předvedli perfektní útok (45,26 s) a štafetu v super čase 62,45 s. Tady však
drobná chybička zmařila naději na
umístění na stupních nejvyšších
a berou 9. místo. Jako třetí z našich
běžela děvčata z Raškovic, která
předvedla své nejlepší výkony. Bezchybné pokusy v pěkných časech
49,56 s za útok a 71,83 s za štafetu
vystačily na báječné 6. místo. V závěru soutěže přišli na řadu chlapci
z Pískové Lhoty. V obou disciplínách měli perfektní časy, ale chybičky je stály bednu. Neodvezli si
medaile (12. místo), ale mohou být
hrdí na štafetu z říše snů v nejrychlejším čase ze všech 61,77 s!

Po závodech jsme vyzpovídali
trojnásobnou úspěšnou olympijskou účastnici, finišmanku
pískolhotské štafety, Martinu
Kovaříkovou.
Jak jsi prožívala olympiádu
v Martigny?
Olympiáda se mi neskutečně líbila.
Odnesla jsem si spoustu nových zá-

žitků, a to s lidmi, které mám ráda.
Atmosféra byla skvělá. S holkami
jsme neustále zpívaly, tancovaly
a užívaly si olympiádu, jak to nejvíce šlo. Tancovaly jsme i ve školních
třídách, jelikož jsme nemohly vyjít
z kondičky a udržovaly jsme si stálý
úsměv na tváři.
Co se ti na celé akci nejvíce líbilo?
Na této olympiádě se mi líbilo
snad všechno. Krajina a okolí bylo
pohádkové. Fanoušci fandili a vytvářeli nádhernou atmosféru. Za
to jsem jim velmi vděčná. Asi úplně nejvíce se mi líbilo, že jsem tam
mohla být s těmi lidmi, se kterými
jsem tam byla.
Vnímáš větší odpovědnost jako
starší členka týmu?

Starších holek nás bylo více, takže
jsme každá udělala, co bylo potřeba. Trenéři říkali, s čím máme pomáhat těm mladším, ale holky byly
šikovné a zvládaly to samy. Když
něco potřebovaly, tak k nám hned
přiběhly a pomohly jsme jim. Byla
to větší odpovědnost, ale v našem
týmu jsme si pomáhaly navzájem,
takže to nebylo složité.
Jak se ti povedly disciplíny? Ve
štafetě jsi finišmanka, to je velká
zodpovědnost!
První na řadě byl útok – nic jsem
nezkazila a odvedla jsem svou
práci tak, jak jsem měla. Pak přišla na řadu štafeta CTIF. U té jsem
byla dost nervózní, protože na trénincích jsme kvůli jinému materiálu/hadicím upravovali způsob

běhání. Na proudnici bylo malé
zaváhání, ale jinak jsem spokojená. Myslím si, že je to nejtěžší úsek
na štafetě.
Uměla bys srovnat všechny tři
své účasti na olympiádě?
První olympiáda v polské Opoli
pro mě byla úplně nová zkušenost,
především v tom, že jsem moc nevěděla, co mě čeká, ale s holkami
to bylo super. Na druhou olympiádu v rakouském Villachu jsem byla
nejdříve náhradník, ale nakonec
jsem byla v týmu. Už jsem věděla,
co mě čeká, a tak jsem si to snažila
spíše užívat. Na třetí olympiádu ve
švýcarském Martigny jsem se moc
těšila, protože byla moje poslední.
Ale také jsem byla více ve stresu
než na předchozích olympiádách.

NOVINKY
ŠEST Ý SJEZD SH ČMS SE
PŘ ÍŠTÍ ROK USKUTEČNÍ
V BR NĚ
O příštích letních prázdninách, 11. července 2020, se na brněnském Výstavišti sejdou delegáti zastupující
dobrovolné hasiče z celé republiky,
aby se zúčastnili VI. sjezdu Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Nej-

PRVNÍ ROČNÍK CZECH
TARGET SPR INT OPEN

vyšší orgán sdružení zhodnotí činnost
a hospodaření SH ČMS za období
2015 − 2020, naplánuje zaměření činnosti na další období, zvolí nového starostu, vedení a další výkonné a kontrolní orgány sdružení.

OCENĚNÍ K AR L A
R ICHTER A
Prezident republiky Miloš Zeman ve
středu 22. května předal ocenění
za nejlepší záchranářské činy roku
2018 na slavnostním ceremoniálu
XX. ročníku Zlatého záchranářského
kříže. Jeho posláním je ocenit výjimečné zásahy hasičů, zdravotníků, vojáků,
policistů a jiných složek IZS, dobrovolníků i profesionálů, neziskových orga-

nizací, stejně jako obětavé činy první
pomoci laiků – dětí i dospělých. Na
Pražském hradě získali ocenění profesionálové i laici. Za Výjimečný přínos pro
záchranářství byl IN MEMORIAM oceněn Zlatým záchranářským křížem
Ing. Karel Richter, dlouholetý starosta
SH ČMS. V těchto dnech si připomínáme rok od jeho náhlého skonu.
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Ve školním roce 2018/2019 zorganizovalo Sdružení sportovních svazů
České republiky, jehož členem je
i SH ČMS, premiérový ročník soutěže
Czech Target Sprint Open. Jednalo se
o seriál závodů ve sportovně-střelecké
disciplíně Target Sprint, která v sobě
kombinuje běh a střelbu z laserové/
vzduchové pušky, pro dívky a chlapce
ze 7. a 8. tříd základních škol v Praze
a ve Středočeském kraji. V průběhu
podzimu 2018 a jara 2019 se do závodů zapojilo 38 základních škol a na
2000 jejich žáků. Celý seriál vyvrcholil v červnu 2019 dvěma finálovými
závody, kterých se zúčastnili medai-

Tel.: 222 119 501 			

listé ze školních kol. Ve finále v Praze
(6. června) a v Čáslavi (18. června) závodilo celkem 312 závodníků z 33 základních škol. V Praze se radovala z vítězství ZŠ Weberova Praha, čáslavské
finále ovládla ZŠ Zásmuky. Druhý ročník soutěže odstartuje už v září 2019.
Více na www.targetsprint.cz.

E-mail: kancelar@dh.cz
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SVITAVY SE V LÉTĚ STALY MĚSTEM POŽÁRNÍHO SPORTU DOROSTU
Každý rok patří začátek letních
prázdnin vrcholu postupových
soutěží dětí a dorostu, Mistrovství ČR Hry Plamen a Mistrovství
ČR dorostu v požárním sportu.
Letos se po 25 letech konala
mistrovství odděleně. Plamen
se uskutečnil ve Vlašimi během
posledního červnového víkendu
a nejlepší dorostenky a dorostenci soutěžili 5. až 7. července
ve Svitavách.

tisko-Solanec) a starší Natálie Presslová (SDH Klenová). Dorostenci –
mladší Jan Motl (SDH Žichlínek),
střední Petr Bělíček (SDH Zádveřice) a starší Filip Hemza (SDH Teplá).
Rozdělení mládežnických mistrovství mělo velmi pozitivní odezvu
právě mezi jednotlivci, kterým patřil stadion a pozornost televizních
kamer i diváků na tribunách celý
den. Oproti minulým letům nebyly
stranou zájmu ani závody družstev.

V AKCI
V pátek patřil Svitavský stadion
Mistrovství České republiky dorostu jednotlivců v požárním
sportu. Dorostenci a dorostenky
ve věkových kategoriích mladší,
střední a starší závodili v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami, dvojboji a psali test z požární
ochrany. Sportovní svátek byl zahájen za přítomnosti starosty Sdru-

žení hasičů Čech, Moravy a Slezska sledně pak uchopí přenosný haJana Slámečky, starosty města Svi- sicí přístroj, který na konci úseku
tavy Davida Šimka a ředitele HZS položí na desku, kde musí zůstat
Pardubického kraje plk. Aleše Čer- stát. Odpoledne pak patřil tartan
nohorského.
„stovkám“. Z celkového součtu
bodů vzešli noví mistři a mistryPrvní disciplínou byl dvojboj. ně republiky: dorostenky mladší
V něm závodník po odstartování
Iva Babková (Bystřice n. Úhlavou),
překoná překážku s oknem, ná- střední Hana Kotulková (SDH Hu-

Ta nejlepší družstva dorostenců a dorostenek ze všech krajů
zahájila své mistrovské klání v sobotu 6. července. Začínali „stovkami“. Nejrychlejšího času mezi
děvčaty, 17,15 s, dosáhla Kateřina
Vébrová z SDH Úněšov (Plzeňský
kraj), která tak obhájila loňské prvenství. V součtu časů týmů to byl
právě Úněšov, který tuto disciplínu
vyhrál. V družstvech dorostenců
zvítězil Jan Rychtařík z PS Mělník
jediným šestnáctkovým časem
(16,92 s). V týmovém hodnocení

zvítězilo družstvo SDH Skuteč (Pardubický kraj).

Neděle patřila kolektivním disciplínám. Začalo se štafetou
4 × 100 metrů. Nejrychlejší byla
děvčata z SDH Úněšov, která zaběhla skvělou štafetu (60,96 s). V kategorii dorostenců zvítězil tým SDH
Skuteč (58,16 s). Shodným časem
60,04 s se na druhém místě umístily týmy Písková Lhota (Středočeský
kraj) a Bludov (Olomoucký kraj).
Před požárním útokem mohlo
na medaile pomýšlet hned několik týmů v obou kategoriích.
Nejrychleji útočili kluci z Pískové
Lhoty (27,52 s) a děvčata z Výčap
(25,49 s). Mistry republiky dorostu v požárním sportu 2019 se stali závodníci ze Skutče před Pískovou Lhotou a Oznicí (Zlínský kraj).
A v kategorii dorostenek zvítězila
děvčata z Pískové Lhoty před
Úněšovem a SDH Výčapy (Kraj Vysočina).

ZPÁTKY VE VLAŠIMI. ZLATÁ OBHAJOBA MANĚTÍNA VE HŘE PLAMEN

Do středočeské Vlašimi se přesně po 20 letech vrátilo Mistrovství České republiky Hry Plamen.
A byli jsme svědky skvělých výkonů. Téměř ve všech disciplínách se družstva prala o každou
setinku, rozdíly v jejich výkonech byl minimální.

STALO SE
V Zámeckém parku odstartovala
první disciplína, závod požárnické
všestrannosti. Na trati dlouhé téměř tři kilometry plnily pětičlenné

hlídky úkoly na celkem šesti stanovištích – střelba, topografie, vázání
uzlů, požární ochrana, překonání
vzdálenosti na zavěšeném laně
a zdravověda. Startovalo 29 hlídek.
Nejrychleji a bez trestných bodů
běžela hlídka z SDH Lukavice (Pardubický kraj). Na 2. místo se zařadil
tým středočeských Počepic. Třetí
místo vybojoval Chlumec nad Cidlinou (Královéhradecký kraj).
Druhý den přišel na řadu požární
útok CTIF zaměřený na technickou
zručnost, kolektivní součinnost
a koordinaci celého týmu. První
byl Manětín (Plzeňský kraj) před

středočeskou Pískovou Lhotou
a Borovou (Moravskoslezský kraj).
Po dvou disciplínách měly hned tři
vedoucí týmy – Bludov, Chlumec n.
C. a Lukavice – stejný součet bodů.

Pokračovalo se štafetou CTIF. Devět závodníků postupně splnilo
úkoly na svých úsecích, např. překonání žebříkové stěny, atletické
překážky, přenášení hadice v nosiči nebo hasicího přístroje. Rozdíly
nejlepších týmů byly setinové –
Borová (67,63 s), Bludov (67,64 s)
a Chlumec nad Cidlinou (67,87 s).
Následovala štafeta dvojic. Tu zvládl nejlépe jihomoravský Mistřín.

4 × 60 metrů. Sedm družstev prolétlo dráhou v čase pod hranicí
40 vteřin! Nejlépe si vedla Borová
před Pískovou Lhotou a Počepicemi. Před závěrečnými požárními
útoky mělo hned osm družstev
šanci vybojovat některou z medailí! Nejrychlejší útok předvedl
Mistřín před Manětínem a Počepicemi.

Třetí den ráno odstartovala pátá
disciplína mistrovství, štafeta na

V celkovém hodnocení obhájil
prvenství a mistrem republiky
ve Hře Plamen pro rok 2019 se
stal Manětín, stříbro na svém prvním mistrovství vybojovaly Počepice a bronz putuje do Bludova.

UDÁLOSTI
HALOVÁ SEZONA PLNÁ
R EKOR DŮ
V minulém čísle jsme informovali
o rekordním startu sportovní sezóny
Šárky Jiroušové a Daniela Klvani, kteří
na 33. ročníku Jablonecké haly posunuli hodnoty národních rekordů (halových) v běhu na 100 m s překážkami
(Klvaňa 14,81 s a Jiroušová 15,92 s).
O skvělé a také rekordní výkony nebyla
nouze ani v dalších měsících. V pátek
24. května se v Ostravě-Porubě uskutečnil jeden z kvalifikačních závodů ve

výstupu na cvičnou věž na Mistrovství
ČR v požárním sportu – Ostravská věž.
Kategorii žen vévodila Kamila Bartošková, která vylepšila národní rekord na
hodnotu 7,55 s. A v sobotu 15. června
na krajském kole v požárním sportu
Moravskoslezského kraje padl nový národní rekord ve štafetě 4 × 100 metrů
v kategorii žen, kde byl zároveň poprvé
na úvodním úseku štafety umístěn domeček. Na přerovském stadionu zvládla čtveřice závodnic SDH Michálkovice
Anežka Švrčková, Veronika Krpcová,
Karolina Witoszová a Karolína Lefnerová štafetu v čase 61,32 s.

PROVĚR K A
ZÁCHR ANNÝCH PSŮ
Unikátní cvičení složek IZS se uskutečnilo o víkendu 10. – 11. srpna v okolí
Horní Řasnice, kde hasiči cvičili činnosti po zavalení osob po zřícení části pískovny. Cvičení připravoval tým psovo-

dů z JSDHO Hejnice, který ho zároveň
pořádal jako Závod záchranných psů
SH ČMS pro psovody z celé republiky.
Dvoudenní akce byla rozdělena do
několika částí, kde si v každé plnila své
úkoly jiná složka IZS. Hasiči museli vyprostit osobu z auta zpod písku. Kvůli
podezření na zával osob byli na místo povoláni psovodi. Do terénu byly
několik týdnů dopředu pomocí těžké
techniky zakopány speciální bedny pro
uložení figurantů, kteří v nich byli následně zasypáni. Tímto se psovodům
simulovaly stejné podmínky, jako v případě opravdového závalu. Psovodi pak

SH ČMS, Římská 2135/45, 121 07 Praha 2						

ve dvojicích prohledávali zadaný prostor, do kterého mohl vstoupit pouze
pes. Těm zasypané a hluboké úkryty
motaly nosy celý den. Druhý den pak
patřil nejčastějšímu využití záchranných psů, a to pátrání po pohřešovaných osobách ve volném terénu – na
ploše. K tomuto účelu posloužily psovodům lesy v okolí pískovny.

LÉTO PATŘ Í
TÁBORŮM
Dobrovolní hasiči každoročně pořádají desítky letních soustředění nebo
letních táborů. Některé jsou čistě
sportovním soustředěním, jiné se věnují volnočasovým aktivitám rozmanitého zaměření, od kreativity, přes
dobrodružné, poznávací, rychlostní,
dovednostní a jiné hry. Jiné kombinují
obojí. Vždy však za nimi stojí spousta
obdivuhodných lidí, kteří věnují svůj
volný čas nebo dovolenou dětem. Také

Tel.: 222 119 501 			

o letošních prázdninách vyrazili hasiči
i nehasiči na týden do Vojtova mlýna
u Čisté u Rakovníka. Tentokrát se pobyt
nesl v kouzelnickém duchu bradavické
školy čar a kouzel. Ano, putovali s Harry Potterem. Akce se zúčastnilo 54 dětí
z SDH Hřebečníky, Chrášťany, Kolešovice, Kounov, Krušovice, Lány, Rynholec,
Skryje, Svinařov a Třtice spolu s 13 vedoucími a instruktory. V programu nechyběly kouzelnické hry, putování za
kamenem mudrců, cesta po pavoučí
stezce, turnaj o ohnivý pohár, noční
stezka, diskotéka, letní kino, opékání
buřtů, výlet nebo koupání v bazénu.

E-mail: kancelar@dh.cz
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PŘIPRAVUJEME
Již počtvrté se 30. srpna uskuteční Mistrovství ČR ve výstupu na
cvičnou věž dorostu. A počtvrté
se nejlepší „věžařský“ dorost sejde
v první den Mistrovství ČR v profesionálních a dobrovolných hasičů
v požárním sportu. A to ve dnech
30. 8. – 1. 9. 2019 na městském stadionu v Ústí nad Labem.

Ve sportovním areálu Pod Lipou
v Kamenci u Poličky se v sobotu
10. srpna uskutečnil 25. ročník
závodu Večerní stovka. Ten byl
v letošním roce pátým a zároveň
také finálovým závodem Českého poháru v běhu na 100 m
s překážkami 2019 v kategoriích
dorostu, mužů a žen.

V plných přípravách je také Mistrovství České republiky v klasických
disciplínách CTIF. Tradičně se usku-

teční na Letním stadionu ve Dvoře
Králové a to v sobotu 28. září 2019.
Každý rok se také koná mistrovská
soutěž dobrovolných hasičů v disciplínách bližších činnostem při účasti na
výjezdech k mimořádným událostem.
V roce 2018 hostilo město Domažlice
Mistrovství ČR v disciplínách TFA, a tak
letos je na řadě Mistrovství ČR ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Uskuteční se v sobotu 5. října 2019 v Olomouci.

ČESKÝ POHÁR
Večerní stovka je tradičně v rámci
seriálu Český pohár závodem s největší návštěvností, a to jak závodníků, tak i diváků. Ani letošní ročník
nebyl výjimkou, když se na start
postavilo více než 355 závodníků
nejen z České republiky, ale také
ze Slovenska a Německa. V rámci České republiky je tento závod
také ojedinělý pro svoji koncepci, kdy atraktivní finálová play-off
část probíhá na tartanové dráze za
umělého osvětlení. Ve sportovním
areálu nechybělo ani odpovídající
zázemí jako velkoplošná LED obrazovka se zobrazením jednotlivých
rozběhů na běžecké dráze, dále
velkoplošné stany pro diváky a samozřejmě bohatá nabídka občerstvení.
Závod byl vysílán v přímém přenosu prostřednictvím internetové

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, FB SH ČMS a Instagramu
sdruzeni_hasicu

televize FireTV. Nechyběl ani štáb
České televize, jehož reportáž z celého průběhu závodu se objeví již
brzy na televizních obrazovkách
v pořadu Sport v regionech.
Letošnímu ročníku závodu příliš
nepřálo počasí, zejména atraktivní
večerní část programu byla vlivem
deště pro všechny účastníky velmi
náročná a musela být i zkrácena.
I přesto jsme sledovali vynikající
výkony ve všech kategoriích.
Nejrychlejšími závodníky v Kamenci byli v dospělých kategoriích
Dominik Soukup z SDH Žebnice
(16,00 s) a Marcela Vtralová z SDH
Hvězdoňovice (17,28 s). V kategoriích dorostu to byli Vít Vymazal
z SDH Morkovice (7,98 s) a Tereza Chovancová z SDH Raškovice,
(17,87 s), Michal Chovanec z SDH
Raškovice (16,25 s) a Izabela Jurenková z SDH Havířov-město
(18,16 s), Lukáš Míka z SDH Jetřichovec (15,70 s) a Kateřina Vébrová z SDH Úněšov (17,29 s).
Letošní Český pohár odstartoval
již 28. dubna Pražským pohárem,
pokračoval 4. května v Třebíčskou
stovkou a třetí kolo hostila 25. květ-

na Ostrava. O letních prázdninách
se pak konalo 27. července čtvrté
kolo, Bludovská stovka, a finále
v Kamenci. Není bez zajímavosti,
že v celkovém hodnocení Českého poháru v běhu na 100 metrů
s překážkami 2019 v dorosteneckých kategoriích pouze dva závodníci, Míka a Kábele, potvrdili
průběžné vedení. Prvenství si tedy
vybojovali: dorost mladší – Tereza
Chovancová (SDH Raškovice) a Tomáš Knotek (SDH Střezimíř), střední – Izabela Jurenková (SDH Havířov-město) a Matěj Kábele (SDH
Skuteč), starší – Kateřina Vébrová
(SDH Úněšov) a Lukáš Míka (SDH
Jetřichovec).
V obou dospělých kategoriích si vítězství v Českém poháru odváželi
průběžně vedoucí sportovci. Obhájkyně loňského prvenství Šárka
Jiroušová (SDH Poniklá) a Dominik
Soukup (SDH Žebnice). Nejúspěšnější sportovci z Českého poháru,
ale také z Českého halového poháru, Litovel ligy CTIF a reprezentační
týmy z olympiády mládeže a z mistroství světa v požárním sportu se
sejdou 25. ledna 2020 na slavnostním Gala odpoledne hasičského
sportu ve Svitavách.

JUNIOŘI SE ZÚČASTNILI
POHÁRU HRDINŮ ČERNOBYLU

Ještě před letními prázdninami
lektivní disciplíny pak na velkém
se reprezentační tým juniorů
fotbalovém stadionu, kde místní
zúčastnil XXXII. ročníku mezi- klub hraje nejvyšší soutěž.
národní soutěže v požárním
sportu na památku hrdinných „Kdo zná požární sport, umí si předhasičů z Černobylu. Ta se kona- stavit, jak silná konkurence zde byla,
la na Ukrajině od 27. května do ví, jaká je síla týmů Ruska, Ukrajiny,
1. června 2019 ve městě Lutsk.
Kazachstánu, Moldavska, Běloruska,“ řekl jeden z trenérů Zdeněk
Prodělal. Domácí kromě reprezentace navíc postavili ještě osm reZBLÍZKA
gionálních výběrů. A tak 8. místo
z výstupu na cvičnou věž musíme
Celý třináctičlenný tým vyrazil na vzhledem k našim tréninkovým
1000 km dlouhou cestu dvěma
podmínkám považovat za maximikrobusy, na místě byl ubytován
mum možného. Ale v dalších disv pěkném hotelu se zahradou. Sa- ciplínách naše mládí doslova šokomotná soutěž se konala na dvou valo pořadatele.
stadionech. Individuální disciplíny,
běh 100 m s překážkami a výstup V týmu byli velmi dobří běžci, ktena cvičnou věž, proběhly v men- ří ve štafetách na velkém stadiónu
ším areálu u hasičské základny. Ko- potvrdili svoje dovednosti. Druhé

a třetí místo bylo velkým překvapením. V disciplíně běh na 100 m
s překážkami, kde startovalo vždy
osm běžců a šest nejlepších výkonů
se počítalo, nám jen těsně unikly
stupně vítězů v soutěži družstev,
ale v jednotlivcích to bylo excelentní – Martin Lidmila zlato a Lukáš
Kroupa bronz! Závěrečný den patřil
požárním útokům. Zde naši vybojovali další bronz. Nakonec to v součtu znamenalo i celkové 3. místo
v opravdu velké konkurenci.
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SLEDUJEME
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících
pod Sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?
Svaz potápěčů České republiky –
Na začátku letních prázdnin (27. června – 1. července) hostilo Řecko Mistrovství Evropy seniorů v ploutvovém
plavání, na němž nemohli chybět ani
čeští zástupci. Z šampionátu se Češi
vraceli s jedním stříbrem a se třemi
národními rekordy. Nejúspěšnějším
českým závodníkem byl v Ioannině
Jakub Kovařík, který na trati 100 RP
nejenže vybojoval stříbrnou medaili,
ale také vylepšil český rekord. Podruhé české rekordní tabulky přepisoval
na trati 100 PP, kde ve finále doplaval
na 5. místě. Další český rekord vylepšila v Řecku Barbora Sládečková a to
na trati 400 BIFI, na níž obsadila na

ME 6. místo. Juniorská reprezentace
se pak na přelomu července a srpna
(28. července – 4. srpna) vydala bojovat do egyptského Sharm El Sheiku
o světové tituly. Junioři domů přivezli dvě stříbra a také vylepšení
tří českých rekordů. První stříbro
a zároveň český juniorský i seniorský
rekord vybojoval na trati 200 PP Filip
Látal. Stejně se dařilo i Matyášovi
Kubíčkovi, který cenný kov i zápis do
juniorských a seniorských rekordních
tabulek zaznamenal na trati 800 PP.
Novým českým juniorským rekordem
se může na trati 100 PP pochlubit
Adéla Švomová, která ve finále MSJ
obsadila 7. příčku.

Svaz vodáků České republiky – Stalo se již příjemnou tradicí, že, vyrazí-li
české raftařské posádky do světa,
vrací se ze svých sportovních misí
s velkou sbírkou cenných kovů.
A nejinak tomu bylo i po letošním
MS a ME šestičlenných posádek.
V termínu 13. – 20. května hostila
MS Austrálie, konkrétně oblast Tropical North Queensland v regionu
Cassowary Coast a místní divoká
řeka Tully. Ta pro české reprezentanty představovala opravdovou výzvu.
Účastníkům mistrovství totiž svou divokostí nabídla ryze extrémní rafting,
se kterým se v českých podmínkách

raftaři prakticky nesetkají. Ani to ale
nebylo pro české posádky překážkou. Z peřejí v daleké Austrálii vylovili
celkem 18 cenných kovů – 6 zlatých,
5 stříbrných a 7 bronzových medailí!
A ještě lépe si české posádky vedly na
ME, které se konalo 1. – 7. července
v Bosně a Hercegovině. V okolí města
Banja Luka, kde se šampionát starého kontinentu konal, se medailově
dařilo všem českým posádkám. Češi
si domů přivezli neuvěřitelných
37 medailí – 9 zlatých, 17 stříbrných
a 11 bronzových. Český rafting tak
opět potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.

Více na www.sporty-cz.cz.
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