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AKTUALITY

POZVÁNKA

RADA SDRUŽENÍ MÁ ZA SEBOU JIŽ DVĚ SETKÁNÍ

SPORT A NÁSTRAHY SPOLKOVÉHO PRÁVA 

JAK ZLEPŠIT BRANNOU PŘIPRAVENOST 
OBČANŮ?

Sdružení sportovních svazů ČR or-
ganizuje projekt Mladý sportovec, 
sportem ke zvládání krizových situ-
ací a  k  bezpečnému přežití. O  jeho 
vzniku, náplni a  zkušenostech po 
prvním roce nám více řekl Václav Ja-
lovecký, projektový ředitel Sdružení.

Jak vlastně vznikl projekt Mladý 
sportovec?
První fázi jsme vyhlašovali v  polovině 
minulého roku a  financovali ji z  loter-
ních asignací od Českého olympijské-
ho výboru. Mohli jsme tak do projek-
tu zapojit zhruba stovku sportovních 
klubů, a  to nejen z  členských sportov-
ních svazů našeho Sdružení, ale také 
z  některých vybraných svazů České 
unie sportu, se kterou jsme při uvedení 
projektu do života spolupracovali. Díky 
přidělení části státní dotace od MŠMT 
jsme mohli projekt loni v listopadu roz-
šířit o další sportovní kluby našich člen-
ských svazů. Dnes v  projektu aktivně 
působí více než 130 sportovních klubů.

V čem projekt konkrétně spočívá?
Děti a  mladí lidé si prostřednictvím 
atraktivních sportovních odvětví, jako 
např. střelectví, vodáctví, horolezectví, 
potápění, orientační sporty, kynologie, 
biatlon a dalších, osvojují či upevňují 
specifické znalosti, dovednosti a  ná-
vyky, které jim mohou v budoucnosti 
pomoct správně řešit složité životní si-
tuace. Děti se učí zvládat přírodní živly, 
orientovat se v přírodě nebo zacházet 
se zbraněmi. Kluby organizují trénin-
kové cykly, lekce, kurzy, soustředění 
a  tábory. Každé dítě má tak prostor 
vstřebat nejen vědomosti a teoretické 
znalosti, ale také si všechny potřebné 
činnosti prakticky vyzkoušet a  zafixo-
vat si je pro život.

Je projekt určený i široké veřejnosti?
Ano, jednou ze zásadních podmínek 
přidělení finančního příspěvku na rea-
lizaci projektu byla míra zapojení veřej-
nosti. Některé kluby pořádají akce pro 
veřejnost jaksi samozřejmě, některé to 
dělají poprvé v  rámci projektu, který 
zároveň slouží klubům i k získávání no-

vých členů. Ukazuje se, že branně tech-
nické sporty jsou pro mladé lidi velmi 
atraktivní a  vidí v  nich smysluplnou 
alternativu trávení volného času. Do-
savadní pozitivní ohlasy z  řad trenérů, 
dětí i jejich rodičů to jen potvrzují.

Proč se zaměřujete právě na branné 
sporty?
Jsem přesvědčený, že sportovně bran-
né zaměření našich členských svazů 
je velmi atraktivní a nabízí příležitosti 
k uplatnění nejen mladé generaci, ale 
lidem všech věkových kategorií. Naše 
sporty však současně, a  většinou ne-
násilně a  přirozeně, zvyšují brannou 
připravenost našich občanů, což je 
v  dnešní složité mezinárodní situaci 
velmi potřebná a žádoucí hodnota. Ve 
většině států si to již dávno uvědomili 
a já chci proto věřit, že i u nás se blýs-
ká na lepší časy a příslušné státní insti-
tuce přejdou brzy od hezkých slov ke 
konkrétním činům. Potěšila mně i ne-
bývalá aktivita Ministerstva obrany, 
které si uvědomuje význam činnosti 
našich sportovně branných svazů 
a přizvalo nás ke spolupráci při přípra-
vě věcného záměru zákona, který má 
kodifikovat spolupráci ozbrojených 
složek a občanů v oblasti obrany státu.

Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti 
a poznatky z realizace projektu Mla-
dý sportovec?
Snažím se navštěvovat co nejvíce 
akcí. Není to ale jednoduché, protože 
jich probíhají desítky týdně. Z  každé 
akce se vracím plný energie a  pře-
svědčení, že projekt má doopravdy 
smysl. V  Chomutově třeba vzali tam-

ní potápěči skupinu dětí, které se ni-
kdy nepotápěly. Po deseti lekcích už 
zvládají základní prvky nádechového 
i přístrojového potápění, znají zásady 
bezpečného chování u vody, ve vodě 
i pod vodou, vědí, jak poskytnout po-
moc unavenému plavci. V  Krnově se 
pro změnu konal branný den pro žáky 
8. a  9. tříd, kteří se na rybníku učili 
ovládat lodě různého typu, vázat uzly, 
ovládat vzduchovku, ošetřovat zraně-
ní, orientovat se v mapě a řadu dalších 
věcí. A na Dni sportu v Příbrami si děti 
i  dospělí vyzkoušeli střelbu z  lasero-
vých pušek na biatlonové terče. Měli 
jsme tam pět pušek, ale ani dvacet 
by jich nestačilo uspokojit enormní 
zájem o tuto činnost. Deset hodin šly 
pušky z  ruky do ruky. To všechno mě 
naplňuje radostí, že stojí za to spor-
tovně technickou činnost s  mládeží 
dále rozvíjet. 

Počítáte s  tím, že bude projekt po-
kračovat i nadále?
Samozřejmě věříme, že se podaří za-
jistit potřebné finanční prostředky, 
aby projekt Mladý sportovec mohl 
dále pokračovat a  ještě více se rozví-
jet. Nápadů máme spoustu, ale jsme 
závislí na přísunu finančních prostřed-
ků. Všichni trenéři, lektoři i  sportovní 
funkcionáři si zaslouží náš obrovský 
dík. Většinou se dětem věnují ve svém 
volném čase s zadarmo. Jejich jedinou 
odměnou je radost dětí a vědomí, že 
jim ze sebe něco potřebného předali. 
Bez nich by to nešlo!

Rada, nejvyšší orgán Sdružení, 
se každoročně schází čtyřikrát. 
Letos už má za sebou hned 
dvě jednání. Poprvé se Rada 
sešla ve středu 12. dubna v síd-
le Sdružení sportovních svazů 
ČR v  Praze. Na programu bylo 
mimo jiné vyhodnocení roz-
počtu za rok 2016 či informa-
ce o činnosti Kontrolní komise. 
V  dubnu také Rada rozhodla, 

že výjezdní zasedání se usku-
teční na Komáří louce v  již-
ních Čechách, kde své kolegy 
bude hostit ZÁLESÁK – svaz 
pro pobyt v přírodě. Stalo se 
tak v  termínu 15. – 16.  června. 
Kromě kontroly plnění usne-
sení z  předešlých zasedání se 
na Komáří louce živě disku-
tovalo o  současné finanční 
krizi v  českém sportovním 
prostředí či o  spolupráci 
členských svazů Sdružení 
s  Ministerstvem obrany, je-
hož zástupci byli na jednání 
přítomni, v rámci přípravy oby-
vatel k  obraně státu a  branné 
výchovy vůbec. Další jednání 
Rady Sdružení je naplánováno 
na středu na 6. září.

Nadšenci leteckých modelů se 
letos v  létě mohou těšit na vr-
cholnou akci na území České 
republiky. V  Jeseníku-Mikulo-
vi cích se od 6. do 13. srpna 
usku teční Mistrovství světa le-
tec kých modelářů v  kategorii 
F3B. Závody pro rádiem řízené 
rychlostní větroně připraví Svaz 
modelářů ČR a RC MK Brno.

V úterý 30. května uspořádalo 
Sdružení sportovních svazů ČR 
společně s  Českou unií sportu 
a  sportovním portálem Spor-
tovníListy.cz v  kongresovém 
sále Hotelu Olšanka v  Praze 
seminář pro sportovní funkci-
onáře – Aktuální problémy 
spolkového práva. Hlavními 
tématy semináře byla prá-
va spolků, správné vedení 
spolkové činnosti z  právního 
hlediska i  zákon o  zadávání 
veřejných zakázek a  jejich 
pravidla. Seminář si kladl za cíl 
pomoci zorientovat se v  legis-
lativě, která vstoupila v  plat-
nost s  Novým občanským 
zákoníkem v  roce 2014 a  bez 
jejíž znalosti není možné žádat 
o dotace. „Ačkoli úprava spolků 
je v občanském zákoníku velmi 
podrobná, stejně na všechny 
otázky neodpovídá, a dokonce 
mnohé naopak vyvolává. Mů-
žeme v  něm nalézat spoustu 
překvapení, záhad a podivnos-
tí. Týká se to hlavně rozlišování 

na spolky hlavní a  spolky po-
bočné,“ řekl Milan Kindl, jeden 
ze spoluautorů knihy Úskalí 
spolkového práva, která vy-
šla na jaře 2017. Kromě Milana 
Kindla na semináři se svými 
příspěvky vystoupili také před-
seda Sdružení a Zdeněk Ertl či 
Nikola Formanová, další spo-
luautorka zmíněné publikace, 
a Hana Romanová, zástupkyně 
Ministerstva pro místní rozvoj.

V  úterý 27. června se sešli 
zástupci ministerstev obra-
ny, vnitra a  školství, mláde-
že a  tělovýchovy se zástupci 
23  spolků u  kulatého stolu. 
Diskutovalo se o  připravova-
ném návrhu věcného záměru 
zákona o  branných spolcích. 
„Chceme podporovat zájmy 
a  aktivity obyvatel a  současně 
s  tím zvýšit naši obranyschop-
nost,“ vzkázal účastníkům se-
tkání ministr obrany Martin 
Stropnický. „Chtěli bychom 
využít znalostí a  dovednos-
tí právě vás, spolků. Ať už to 
bude pro nějaké společné pl-
nění úkolů s  armádou, nebo 
využití vašich dovedností na 
lokální úrovni ve spolupráci 
s  obcemi. Vaše know-how je 
plně využitelné pro obranu 

státu, zvláště v  mimořádných 
situacích,“ doplnil Go razd 
Rich ter, ředitel odboru legisla-
tivy MO. Setkání se zúčastnili 
i představitelé Sdružení a  jeho 
člen ských svazů. Tomuto téma-
tu se bude věnovat i  diskusní 
skupina Bran né spolky. Spol-
ky i  široká veřejnost se do ní 
mohou zapojit přes profil MO  
na Facebooku, prostřednictvím 
e-mailu vecnyzamer@email.cz 
či na korespondenční adrese 
Ministerstva obrany.

„Děti a mladí lidé si prostřednictvím 
atraktivních sportovních odvětví 
osvojují specifické dovednosti, které 
jim mohou v budoucnosti pomoct 
správně řešit složité životní situace.“

PTÁME SE

Den sportu Příbram

SDH OboraVodáci starý Kolín

MÁM RADOST Z KAŽDÉHO DÍTĚTE, 
KTERÉ NĚCO UŽITEČNÉHO NAUČÍME



Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., U Pergamenky 1511/3, Praha 7 Telefon: 266 722 111 E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz

2/2017INFORMAČNÍ BULLETIN SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY  WWW.SPORTY-CZ.CZ

ZAJÍMAVOSTI

VZPOMÍNKA NA PADLÉ VOJÁKY JIŽ PODESÁTÉ

ŠONKA A KOPFSTEIN NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ 
V RED BULL AIR RACE

První červnový víkend se v  ja-
ponské Chibě uskutečnilo třetí 
kolo seriálu Red Bull Air Race 
v  letecké akrobacii a  tato za-
stávka byla pro české barvy více 
než úspěšná, když se hned dva 
reprezentanti dostali na stupně 
vítězů. Petr Kopfstein zale-
těl svůj životní závod, když 
doletěl na druhém místě za 
domácím Yoshihide Muroyou. 
Druhý český pilot Martin Šon-
ka pak tuto dvojici doplnil 
na stupních vítězů na třetím 
místě. „Jsem neskutečně šťast-
ný, všechno do sebe krásně za-
padlo. Bylo velmi příjemné stát 
na pódiu s Martinem, se kterým 

se znám mnoho let. Za náš tým 
slibujeme, že tohle je jen začá-
tek,“ radoval se Petr Kopfstein. 
Ten se v  průběžném hodno-
cení seriálu posunul z desáté 
na aktuálně pátou příčku, kte-
rou mu vynesl zatím poslední 
závod v Budapešti, kde skončil 
pátý. Martin Šonka se letos na 
stupně vítězů již podíval, a  to 
na ten úplně nejvyšší. V  prv-
ním letošním závodu v  únoru 
v Abú Zabí si doletěl si pro své 
(i  české) premiérové vítězství 
v  tomto prestižním seriálu. Po 
čtvrtém místě v  Budapešti mu 
nyní v  průběžném pořadí pa-
tří druhé místo.

Raftaři opět nezklamali a z mistrovství 
Evropy přivezli 36 medailí!
Čeští raftaři patří k  těm nejlepším 
na světě, i  když se o  jejich trium-
fech moc nemluví. O tom, že rafting 
patří k  našim nejúspěšnějším spor-
tovním odvětvím vůbec, hovoří 
i  výsledky z  letošního mistrovství 
Evropy, odkud si čeští reprezentanti 
přivezli neuvěřitelných 36 medailí! 

V letošním roce mají vrcholné soutěže, 
tedy mistrovství světa a mistrovství Ev-
ropy, na programu šestičlenné posád-
ky raftařů (v loňském roce o evropské 
a světové vavříny bojovaly čtyřčlenné 
posádky a nevedlo se jim vůbec špat-
ně – domů si přivezli hned 46 cenných 
kovů!). A  právě mistrovství Evropy 
bylo jako první na programu v  ter-
mínu 22. – 27. května 2017. Hostila 
jej Gruzie, konkrétně lázeňské město 
Borjomi na řece Mtkvari. Svaz vodáků 
České republiky vyslal do bojů hned 
devět posádek, a  to v kategoriích ju-
niorky do 19 let, juniorky do 23 let, ju-

nioři do 23 let (2 posádky), muži Open 
(2 posádky), ženy Open, muži Masters 
(2 posádky).

Jednoznačně nejúspěšnější posádkou 
z  české výpravy byla první posádka 
mužů v  kategorii Masters. Ta neda-
la ani v  jedné ze čtyř disciplín (sprint, 
H2H, slalom, sjezd) šanci svým soupe-
řům a získala tak čtyři zlaté medaile. 
Třešinkou na dortu byl pak zisk páté 
zlaté za celkové umístění. Nadvládu 
českých mužů v této kategorii potvrdi-
la druhá posádka, která ve všech dis-
ciplínách nestačila pouze na své české 
kolegy a brala celkem pět stříbrných 
medailí, včetně té za celkové umístění.

Se stejným výsledkem, tedy s  pěti 
stříbrnými medailemi, z  Gruzie od-
jely také obě posádky českých juni-
orek (do 19 i do 23 let). Druhé místo 
v  celkovém hodnocení za tři stříbrné 
(sprint, H2H, slalom) a  jednu bronzo-
vou medaili (sjezd) získala i druhá čes-
ká posádka juniorů do 23 let. Hned za 
ní se na třetím místě v celkovém hod-
nocení umístila první posádka juniorů 
do 23 let, která v  dílčích disciplínách 
získala tři bronzové (sprint, H2H, sla-
lom) a jednu stříbrnou medaili (sjezd).

V  hlavních kategoriích Open se čes-
kým posádkám nedařilo úplně po-
dle jejich představ. První z  mužských 
posádek získala stříbrné medaile 
v  celkovém hodnocení za tři nepopu-

lární čtvrtá místa (sprint, H2H, slalom) 
a druhé místo ve sjezdu. Druhá česká 
posádka pak v této kategorii obsadila 
celkově čtvrté místo. V  dílčích disci-
plínách obsadila osmé (sprint), šesté 
(H2H), druhé (slalom) a  třetí místo 
(sjezd). Také ženy v  kategorii Open 
obsadily celkově čtvrtou příčku, a to 
za osmé místo (sprint), deváté místo 
(H2H) a dvě třetí místa (slalom, sjezd).

Celková bilance českých raftařů na 
mistrovství Evropy 2017 tak čítá ne-
uvěřitelných 36 medailí (5 zlatých, 
23 stříbrných a 8 bronzových), což uka-
zuje na fakt, že se čeští zástupci oprav-
du řadí k té nejužší světové špičce. To 
budou moci raftaři potvrdit i  letos na 
podzim v Japonsku, které bude hostit 
mistrovství světa.

Poslední dubnové dny znamenaly 
pro Českou republiku skutečné me-
dailové žně. Alespoň co se týče spor-
tovní kynologie. Konalo se hned 
několik světových šampionátů pro 
různá plemena a Česko dosáhlo i na 
nejvyšší příčky.

Od 28. do 30. dubna se v maďarském 
městě Dombóvár konalo Mistrovství 
světa boxerů ATIBOX 2017. Mezi 
28  účastníky zazářili i  Češi a  dosáhli 
na tituly v  individuálním hodnocení 
i mezi týmy. Soutěžilo se v kategoriích 
IPO 1 – 3.

Na světovém šampionátu mělo Česko 
několikeré zastoupení, a  to dokonce 

i mezi rozhodčími, kde ČR reprezento-
val Stanislav Beníšek. Mezi jednotlivci 
vybojovala v  nejdůležitější kategorii 
IPO 3 titul mistryně světa Iva Fojtí-
ková a  Balrog z  Ringu, když získali 
277 bodů. 

Do TOP 10 pronikli v  kategorii IPO 3 
z  dalších Čechů ještě Václav Karban 
s  Harold Tigrata na 7. místě (262  b.) 
a  Robert Fagoš s  Bestií z  Ringu 
(256 b.). Na 16. místě skončil Miloslav 
Auterský s  Verdi Six-Er (238 b.), na 
18. místě Kateřina Racková s Boscko-
ph Sir Chaplin (257 b.), na 23. místě 
Zdeněk Jiroušek s  Fagir Edgardo 
(192 b.) a  na 25. místě Kateřina Se-
melková s Vallis Six-Er (178 b.).

V  kategorii IPO 2 zvítězil Tomáš Ma-
kovský s Bakir Palava box (246 b.).

Další mistrovský titul přidali Češi 
i v soutěži týmů. Trojice Iva Fojtíková 

(+ Balrog z Ringu), Václav Karban (+ Ha-
rold Tigrata) a Robert Fagoš (+ Bestia 
z Ringu) dohromady získali 795 bodů, 
díky kterým si zajistili prvenství. O pět 
bodů méně získali Němci, na bronz 
dosáhli Italové.

V termínu 26. – 30. dubna se pro změ-
nu v německém Halle konalo Mistrov-
ství světa belgických ovčáků FMBB 
2017. O titul mistra světa se zde utkalo 
160 závodníků.

Zvítězila domácí Stephanie Ollman 
a Page vom Further Moor s 471,5 body. 
Nejlepší z  Čechů byl na skvělém 
4. místě Jan Böhm, na 14. místě skon-
čil Martin Plecháček a  na 18. místě 
Petr Foltyn! Díky tomu český tým vy-
bojoval 2. místo v  týmech, hned za 
Německem. Třetí skončilo Rakousko.

Podrobnosti naleznete na www.kyno-
logie.cz nebo na www.sporty-cz.cz. 

ÚSPĚCHY

STALO SE

VÍTĚZNÝ HATTRICK PRO KOPECKÉHO, BODY 
PRO JEŽKA

Jubilejní desátý ročník stře-
lecké soutěže, která nese ná-
zev Memoriál pplk. Petra Ši-
monky, se v pátek 28. dubna 
uskutečnil v  Semilech. Akci 
každoročně pořádá Liberec-
ká krajská organizace Sdru-
žení válečných veteránů ČR 
mimo jiné za podpory Svazu 
vojáků v  záloze ČR. Memori-
ál vznikl před deseti lety jako 
připomínka účasti našich vo-
jáků v  zahraničních misích 
a  na počest vojáků naší armá-
dy, kteří při plnění úkolů v za-
hraničních misích přišli o život. 

Památku padlých vojáků pak 
účastníci memoriálu uctili mi-
nutou ticha. Letošního roční-
ku se zúčastnilo na 180 střel-
ců, kteří se utkali ve střelbě 
z  armádních zbraní, konkrét-
ně ve střelbě na stanovené 
terče z  velkorážové pistole 
CZ P-9 a  samopalu Sa-vz.58. 
Z  vítězství mezi jednotlivci se 
v  chladném aprílovém poča-
sí, které soutěž doprovázelo, 
mohl radovat pplk. v. z. Ol-
dřich Přecechtěl, mezi druž-
stvy se nejlépe vedlo týmu 
KVZ KŽ Dvůr Králové.

Ve dnech 19. – 20. května se na 
jihu Čech uskutečnil již 45. roč-
ník Rallye Český Krumlov. 
A  tradiční byl i  vítěz. Potřetí 
v  řadě (a  počtvrté celkově) 
závod ovládl Jan Kopecký. 
Tovární jezdec týmu Škoda za-
hájil třetí díl seriálu mistrovství 
České republiky druhým mís-
tem v  úvodní erzetě. Dalších 

15 rychlostních zkoušek ale 
zvládl nejrychleji ze všech 
a celou soutěž v Českém Krum-
lově ovládl. Po pěti letošních 
vítězstvích Jan Kopecký jasně 
vede průběžné hodnocení se-
riálu MČR v  automobilových 
soutěžích. Své soutěžní body, 
pro změnu ale v seriálu MS Su-
perbiků, sbírá také český repre-
zentant Ondřej Ježek (na sním-
ku). Nyní má za sebou sedmou 
zastávku této vrcholné soutěže, 
od 17.  do 18. června absolvo-
val závody v  italském Misanu, 
kde zajel 14. a  12.  místo. V  ak-
tuálním hodnocení seriálu 
patří Ondřeji Ježkovi 22.  místo 
s 12 body. 

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Tolik dětí v  rámci 130 sportovních klubů je zapojeno do projek-
tu Mladý sportovec, sportem ke zvládání krizových situací 
a k bezpečnému přežití, který Sdružení sportovních svazů České 
republiky, z.s. spustilo před necelým rokem. 

25 000

Česká 
sportovní 
kynologie 
má další 
světový 
titul!

http://www.kynologie.cz
http://www.kynologie.cz
http://www.sporty-cz.cz
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PERLIČKYJunior Cup má potřetí za sebou 
stejnou vítězku

V sobotu 27. května se v Žatci usku-
tečnily dva již tradiční závody Svazu 
záchranných brigád kynologů ČR – 
Junior Cup a Pohár prezidenta. Oba 
dva závody v sobě spojují dvě velmi 
náročné disciplíny, a  to poslušnost 
a sutinové vyhledávání.

Jak už samotný název závodu napo-
vídá, Junior Cup je soutěží určenou 
pro mladé psovody. V rámci letošního 
ročníku jedna z účastnic závodu místo 
sutinového vyhledávání absolvovala 
se svým psem disciplínu stopa.

V  uplynulých dvou ročnících závodu 
dominovala psovodka Natálie Malá, 
která oba dva ročníky ovládla s výraz-
ným náskokem před svými soupeři. 
Letos měla ale oproti předešlým letům 
i  větší konkurenci. Do závodu nastou-
pilo hned sedm mladých psovodů se 
svými psími svěřenci.

Po první disciplíně, kterou byla po-
slušnost, to opět vypadalo na jasné 
vítězství Natálie, která se svým psem 
vybojovala 96 bodů ze 100 možných. 
V sutinovém vyhledávání však Natáliin 
německý ovčák trochu zaváhal a  na 

drama v  soutěži bylo zaděláno. Filip 
Telk totiž se svým belgickým ovčá-
kem zvládli sutiny na výbornou a  zís-
kali 94  bodů, zatímco Natálie Malá 
získala v  sutině bodů 75. O  vítězi tak 
rozhodoval bodový zisk Filipa v  dis-
ciplíně poslušnost, ze které si odnesl 
76 bodů a v celkovém součtu tak zís-
kal 170  bodů. Natálie Malá v  součtu 
obou disciplín získala 171 bodů a  Fi-
lipa Telka porazila nejtěsnějším mož-
ným rozdílem. Ve velmi vyrovnaném 
závodě tak Natálie obhájila svá dvě 
předchozí vítězství a odváží si ze Žatce 
velmi cenný hattrick. Na stupně vítě-
zů Natálii a  Filipa doprovodila Kris-
týna Pergerová, která v  Žatci získala 
164 bodů (78 poslušnost, 86 sutina).

Devět psovodů se utkalo mezi do-
spělými v  rámci závodu Pohár prezi-
denta. Dospělí kromě poslušnosti se 
svými psy samozřejmě také absolvují 
sutinové vyhledávání, ovšem v  ná-
ročnějším podání a  to hned ve dvou 

různých typech terénu. Závod v Žat-
ci navíc letos ztěžovalo i  počasí. Psi 
i  psovodi se museli vyrovnat nejen 
s vysokými letními teplotami, ale také 
s ostrým sluníčkem.

Se všemi nástrahami závodu se nejlé-
pe vypořádala Eva Klemšová, která 
získala 182 bodů (54 sutina A, 57 su-
tina B, 71 poslušnost) a odvezla si tak 
ze Žatce krásný skleněný Pohár prezi-
denta. Na druhém místě se 174 body 
(36 sutina A, 60 sutina B, 78 posluš-
nost) skončil Miroslav Burda a na třetí 
místo se ziskem 169 bodů (48 sutina 
A, 60 sutina B, 61 poslušnost) dostala 
Eva Ištvánková.

Oba dva závody přivítá Žatec a  neda-
leká obec Chbany, kde se nachází vý-
cvikový sutinový trenažer, opět příští 
rok. Do té doby se ale uskuteční ješ-
tě spousta závodů a  zajímavých akcí 
v  podání psích záchranářů, které na-
leznete na www.zachranari.cz.

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete  
na www.sporty-cz.cz. 

Dlouhé dva týdny v  termínu od 
17. května do 4. června bojovaly 
pilotky ze všech koutů světa na 
světovém šampionátu žen v  bez-
motorovém létání, tedy plachtění. 
Ten hostilo nebe nad Zbraslavicemi 
nedaleko Kutné Hory a české repre-
zentantky se ve výsledkové listině 
rozhodně neztratily. Doma zůstaly 
hned tři cenné kovy.

O tom, že plachtění ve vzduchu je sice 
krásná, ale velmi náročná sportovní 
letecká disciplína hovoří i  následující 

čísla. Během čtrnáctidenního šampi-
onátu absolvovaly pilotky neuvěřitel-
ných a  také rekordních dvanáct dis-
ciplín, z nichž některé byly delší i více 
než šest hodin! Náročnost této letecké 
disciplíny dokládají i  slova české re-
prezentantky Jany Vepřekové: „Když 
si člověk představí sedět šest hodin 
v  tom stísněném prostoru, kde se ne-
může pořádně pohnout a  je natěsno 
ukurtován… Nemůže se napít, najíst, 
dojít si na záchod. Bylo to náročné.“ 
I přes všechna tato úskalí ale české 
ženy předvedly, že se mohou zařa-
dit mezi světovou špičku.

Nejlepší české umístění na mistrovství 
světa vybojovala Alena Netušilová, 
která závodila ve třídě osmnáctime-
trových kluzáků. Na samém začátku 
mistrovství nedokončila hned druhou 
soutěžní disciplínu a  nabrala velkou 
ztrátu. V  dalším průběhu šampionátu 
dokázala ztrátu na soupeřky dohnat 
a nakonec si mohla vystoupat na stup-
ně vítězů pro stříbrnou medaili.

Česká pilotka si ale i  přes počáteční 
zaváhání v dalším průběhu šampioná-
tu věřila dokonce i na příčku nejvyšší: 

„Potíž je v  tom, že já pravděpodobně 
umím lépe vymyslet, kudy letět, ale 
technicky dokonalejší provedení před-

vádějí jiné pilotky. Když ony za mnou 
letí mojí stopu, tak vydělaly sto nebo 
dvě stě metrů a pak mi uletěly na do-
kluzu,“ popisovala své zkušenosti stří-
brná medailistka.

Opačný průběh šampionátu zažívala 
další česká medailistka Jana Vepře-
ková. Ta velkou část závodu ve stan-
dardní třídě držela pro české barvy 
vedoucí pozici, ale poslední třetina 
šampionátu se jí nevydařila tak, jak si 
představovala, a nakonec jí v cíli pat-
řila třetí příčka a bronzová medaile.

Druhou bronzovou medaili a  celko-
vě třetí vybojovaly české ženy v  ka-
tegorii družstev. Nestačily pouze na 
své soupeřky z  Německa a  z  Francie, 
jejíž reprezentantky soutěž družstev 
ovládly.

Kompletní výsledky z  mistrovství svě-
ta žen v  plachtění a  obsáhlou fotoga-
lerii naleznete na www.aecr.cz.

BYLI JSME PŘI TOM

České pilotky 
vybojovaly 
na domácím 
mistrovství 
světa stříbro 
a bronz

MEDAILE

PODVODNÍ HOKEJISTÉ BOJOVALI O BUD PIG 
CUP JIŽ PODESÁTÉ

ČESKÁ ŠPIČKA V BAZÉNU ROZHODNĚ NEZAHÁLÍ

DĚTI SE UČILY NOVÝM SPORTOVNÍM 
DOVEDNOSTEM

Desáté narozeniny letos sla-
vil Bud Pig Cup, mezinárodní 
turnaj v  podvodním hokeji. 
Ten již tradičně pořádá česko-
budějovický klub podvodního 
hokeje Serasalmus. V  sobotu 
6. května se v  plaveckém ba-
zénu v  Českých Budějovicích 
představilo dvacet soutěž-
ních týmů z  osmi evrop-
ských zemí. Kromě domá-
cích závodníků přijely i  týmy 
z  Polska, Maďarska, Německa, 
Srbska, Velké Británie či Švý-
carska. Kategorii Men Elite 
ovládli borci z  týmu Hungary 

Elite Man z  Maďarska před 
slovenským týmem Gorillaz 
a  polským týmem NT Poland 
A. Domácím v  této kategorii 
patřila sedmá příčka. V  kate-
gorii Men Sub Elite zvítězil 
tým Baltickie Foki z  Polska 
před Švýcary z  týmu Wahoo 
a  kolegy z  týmu NT Poland B. 
Češi skončili šestí. Ženskou 
kategorii ovládly Maďarky 
z  týmu Hungary Elite Woman, 
druhé byly Němky z týmu Ger-
man Ladies, bronz vybojoval 
polský tým Poland ladies. Češ-
ky skončily čtvrté.

Čeští ploutvoví plavci absol-
vovali na jaře řadu zajímavých 
akcí. V  dubnu se v  Olomouci 
konal jubilejní 50. ročník Po-
tápěčské ligy – MČR družstev. 
Zde byla premiérově zařazena 
kategorie 400 m BF, která je ofi-
ciální disciplínou teprve od za-
čátku roku 2017. Uskutečnilo 
se také třetí kolo České a Mo-
ravskoslezské ligy mládeže. 
V  květnu se v  Novém Jičíně 
konal Modrý mítink, otevřený 
mezinárodní plavecký víceboj, 
kterého se zúčastnilo 772 plav-
ců z ČR, Slovenska i Polska. Nej-
více vítězství si připsal domácí 
tým Laguna Nový Jičín, který 
triumfoval šestnáctkrát. Jen 
o pár dní později se nejen čes-

ká, ale i evropská a světová pla-
vecká špička sjela do Pardubic 
na 5. ročník Velké ceny města 
Pardubic, který byl zároveň 3. 
kolem Českého poháru Arena 
Cup. Zúčastnilo se 515 plavců 
z 80 oddílů ve 13 státech a šlo 
tak o letos jednoznačně nejob-
sazovanější závod domácího 
poháru. Zlín se na konci května 
stal pro změnu dějištěm Mist-
rovství ČR v ploutvovém pla-
vání a  rychlostním potápění. 
Do závodních drah se postavi-
lo přes 1 000 plavců ze třinácti 
klubů. Nejúspěšnější účastnicí 
se stala Hana Švandová z KSP 
JU České Budějovice, která zví-
tězila v  sedmi individuálních 
disciplínách.

Členské svazy Sdružení se 
10. června zapojily do akce Den 
sportu, který pořádalo měs-
to Příbram. Návštěvníci spor-
tovního dne, především z  řad 
dětí, měli možnost vyzkoušet 
si hned několik sportovních 
disciplín, které se v  našich 
svazech provozují. Byla zde 
stanoviště biatlonu, potápě-
čů, Zálesáka, dobro vol ných 
hasičů, ÚAMK, modelářů i ky-
nologů. Další ze sportovních  

akcí pro děti, kde se naše člen-
ské svazy podílely na zajiště-
ní doprovodného programu, 
byla Fotbalmánie, která se 
uskutečnila v  neděli 28. květ-
na. Svaz branně-technických 
sportů připravil pro malé fot-
balisty střelbu z  laserových 
zbraní, ÚAMK zajistil autotre-
nažer, u dobrovolných hasičů 
si děti mohly prohlédnout vy-
bavené hasičské auto a shlédli 
i vystoupení v dog dancingu.

http://www.zachranari.cz
http://www.sporty-cz.cz
http://www.aecr.cz

