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AKTUALITY

POZVÁNKA

CACIT V DOBŘÍŠI JIŽ PODESÁTÉ

Ve druhé polovině letních prázdnin 

jste srdečně zváni na 14. ročník Me-

zinárodního šampionátu ve spor-

tovní kynologii podle IGP 3 CACIT 

Dobříš 2019, který se již podesáté 

koná v  malebném středočeském 

městečku Dobříš. Kromě klasické 

sportovní kynologie složené z  pa-

chových prací (stop), poslušnosti 

a  obran se uskuteční Obedience 

Summer Cup III, doprovodný závod 

hoopers, agility Dobříšský trojboj 

a chybět nebude ani Dog Show.

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory MŠMT ČR.

CZECH TARGET SPRINT OPEN V ČÍSLECH

UČÍME DĚTI SPRÁVNĚ PADAT

RADA SDRUŽENÍ JEDNALA NA KOMÁŘÍ LOUCE

Ve školním roce 2018/2019 pořádalo 

Sdružení sportovních svazů České repub-

liky v rámci projektu Czech Target Sprint 

Open sérii školních závodů v Target Sprin-

tu, střelecké disciplíně, která si během 

roku mezi školáky našla oblibu. Školní zá-

vody, kterých se v průběhu školního roku 

zúčastnily bezmála 2000 dětí z 38 základ-

ních škol v Praze a ve Středočeském kraji 

(viz Aktuality na str. 1), vyvrcholily dvěma 

finálovými koly v  Praze a  v  Čáslavi, kte-

rých se zúčastnilo více než 300 závodníků 

z 33 základních škol.

Stejně jako ve školních kolech se závo-

dilo ve čtyřech kategoriích – dívky 7. třída, 

chlapci 7. třída, dívky 8. třída, chlapci 8. tří-

da – a  navíc byla ve finále vyhlášena sou-

těž škol. Do té byly automaticky zařazeny 

všechny školy, které v  každé ze čtyř kate-

gorií nasadily alespoň jednoho závodníka. 

Do soutěže škol se pak v  každé kategorii 

započítával nejrychlejší čas. 

Pražské finále hostil za velmi teplého a slu-

nečného počasí ve čtvrtek 6. června atle-

tický stadion Juliska a soutěžilo zde celkem 

158 žáků ze 17 škol. Vítězkou závodu sedm-

aček se s vynikajícím časem 5:36,325 s sta-

la Michaela Frkalová (ZŠ Velké Popovice), 

druhé místo s časem 5:42,851 s vybojovala 

Kristýna Velebová (ZŠ Preislerova Beroun), 

pro bronz si doběhla v čase 5:43,580 s Vik-

torie Kahounová (2. ZŠ Dobříš).

Kategorii sedmáků ovládl s  časem 

5:00,262 s Petr Kulvajt (ZŠ Chvaletická Pra-

ha). Stříbro s  časem 5:03,750  s vybojoval 

Martin Kříž (ZŠ Semčice), bronzová me-

daile zůstala v Praze zásluhou Jana Kotyze 

(ZŠ Weberova Praha), který závod dokončil 

v čase 5:11,657 s.

Mezi dívkami z 8. tříd byla v Praze nejrych-

lejší Miroslava Červená (ZŠ Dr. E. Bene-

še Mladá Boleslav), která měla v  cíli čas 

5:16,163 s. Druhé místo patří Ivaně Dvořá-

kové (ZŠ Weberova Praha), která cílovou 

pásku proťala v čase 5:25,490 s. Bronz pu-

tuje zásluhou Veroniky Kunzfeldové (ZŠ 

Preislerova) do Berouna. Veronika závod 

dokončila v čase 5:41,343 s.

S nejrychlejším časem dne 4:57,220 s zvítě-

zil mezi osmáky Jonáš Makovec (ZŠ Sem-

čice). Druhou příčku také s časem pod pět 

minut – 4:59,199 s – vybojoval Martin Hošek 

(ZŠ Weberova Praha), bronzovou medaili si 

ze závodů odvezl za výkon 5:00,100  s  Lu-

káš Juraj Koprda (ZŠ Slovenská Praha).

Soutěž škol pak s  celkovým součtem nej-

rychlejších časů 21:31,3 s  ovládla pražská 

ZŠ Weberova.

Atletický stadion Vodranty v  Čáslavi byl 

v  úterý 18. června 2019 dějištěm druhé-

ho finálového klání premiérového ročníku 

školních závodů Czech Target Sprint Open. 

Celkem 154 dětí – žáků 7. a 8. tříd z 16 zá-

kladních škol na Kolínsku a  Kutnohorsku 

bojovalo opět ve velmi teplém červnovém 

počasí o medaile a poháry v soutěži jednot-

livců a také o co nejlepší čas v soutěži škol. 

Se součtem nejlepších časů v  každé ka-

tegorii 23:41,5 s ovládla soutěž škol ZŠ Zá-

smuky před domácí ZŠ Masarykova Čá-

slav (24:16,2 s) a ZŠ TGM Velim (24:45,8 s).

A  jak se dařilo závodníkům v  soutěží jed-

notlivců? Vítězkou kategorie dívky ze 7. tříd 

se stala Andrea Dočekalová (ZŠ Masaryko-

va Čáslav), která závod v  náročných pod-

mínkách zvládla nejrychleji ze všech dívek, 

které finále v  Čáslavi absolvovaly. Její čas 

v cíli byl 5:37,167 s. Druhé místo vybojovala 

Kristýna Seifertová (ZŠ Zbraslavice) za čas 

5:59,175 s, pro bronz si na stupně vítězů do-

šla Tereza Knížáková (ZŠ Zásmuky), která 

doběhla v čase 6:06,930 s.

Také v  soutěži sedmáků zvítězil zástupce 

ZŠ Masarykova Čáslav a to František Mali-

na, který stejně jako jeho spolužačka mezi 

dívkami předvedl nejrychlejší čas mezi 

chlapci. Ten měl hodnotu 5:02,511 s. Stříb-

ro mezi sedmáky vybojoval Petr Souček 

(ZŠ Poříčany), který cílem proběhl v  čase 

5:12,390 s. Bronzový byl opět domácí zá-

vodník ZŠ Masarykova Čáslav Matěj Šváb, 

který ve finále zaběhl čas 5:17,171 s.

Soutěž dívek z  8. tříd vyzněla nejlépe pro 

další čáslavskou školu. V  této kategorii se 

z  vítězství radovala Anna Havelková, stu-

dentka Gymnázia Čáslav, s časem 6:14,946 s. 

Stříbro putuje do Malešova (okr. Kutná Hora) 

zásluhou Terezy Strejčovské, která v cíli za-

psala čas 6:15,794 s. Bronz si odváží Nela 

Bížová (ZŠ Starý Kolín) za výkon 6:18,018 s.

Zlato ze závodu osmáků si za čas 5:11,825 

s odnesl Matěj Zelený (ZŠ TGM Velim). Dru-

hé místo obsadil Lukáš Kubín (ZŠ Masary-

kova Čáslav), který doběhl v čase 5:14,264 s. 

Bronzový byl mezi osmáky Martin Profous 

(ZŠ Čáslav náměstí), jehož čas v  cíli byl 

5:15,938 s.

V Praze i v Čáslavi panovaly opravdu těžké 

závodní podmínky. Vysoké teploty a  ce-

lodenní sluneční svit kladly na závodníky 

opravdu vysoké nároky a o to více si nejen 

vítězové, ale všichni účastníci zaslouží po-

chvalu a velký potlesk!

Více informací o  Target Sprintu naleznete 

na www.targetsprint.cz.

Dva finálové závody v Praze a v Čás-

lavi a  závod pro studenty druhých 

ročníků Gymnázia Čáslav zakončily 

premiérový ročník závodů Czech 

Target Sprint Open (CTSO), který 

probíhal od září 2018 do června 2019. 

A na čase je bilancovat… V úvodu je 

třeba podotknout, že se závody ve 

sportovní střelecké disciplíně Tar-

get Sprint setkaly s  velkým ohla-

sem, o  čemž svědčí i  následující 

čísla. Do školních závodů se v  pre-

miérovém ročníku CTSO v  Praze 

a  ve Středočeském kraji zapojilo 

celkem 38 základních škol a téměř 

2000  žáků. Finálových závodů se 

pak zúčastnilo 312 závodníků z  33 

základních škol. Kromě školních 

závodů se v dubnu 2019 uskutečnil 

také závod PALESTRA CUP pro stu-

denty, pedagogy a další zaměstnan-

ce VŠ tělesné výchovy a sportu PA-

LESTRA, kterého se zúčastnila další 

stovka závodníků. Na 500 lidí si Tar-

get Sprint v  jeho zkrácené podobě 

(se 100metrovým okruhem) vyzkou-

šelo v rámci MARATHON EXPA 2019 

v Praze na Výstavišti v Holešovicích, 

které doprovázelo pražský Volks-

wagen maraton. Téměř 1200 závod-

níků pak střelbu z laserových pušek 

po předešlé fyzické zátěži (např. 

běh, ručkování aj.) absolvovalo jako 

překážku v rámci pražských závodů 

Gladiator Race v říjnu 2018. Desítky 

zájemců si střelbu vyzkoušely i  při 

dalších sportovních akcích, jakými 

byly Velvarský maraton či MČR 

dětí v  OCR běhu na podzim 2018. 

Target Sprint tak během premiéro-

vého ročníku CTSO poznaly téměř 

4000 lidí na 4 desítkách akcí. To 

považujeme nejen za velký úspěch, 

ale především za motivaci k  tomu, 

abychom do dalšího ročníku Czech 

Target Sprint Open, který odstartu-

je už v září 2019, zapojili ještě více 

dětí a dospělých sportovců nejen ze 

škol, ale také z řad široké veřejnosti.

K pádům člověka na zem dochází již 

od útlého věku, s narůstající výškou 

a  váhou se zvyšuje riziko zranění, 

zejména páteře, hlavy, kyčlí, paží 

a  zápěstí. Pády jsou příčinou více 

než třetiny zranění při sportu. Vý-

ukou pádové techniky lze zraněním 

zabránit nebo je minimalizovat, a to 

nejen při sportu, ale i  v  běžných 

životních situacích. Na jaře 2019 

proběhla pilotní fáze projektu Ne-

bojme se pádů, který je určený pro 

děti 4. a  5. ročníků základních škol 

a který realizuje Sdružení ve spolu-

práci s odborníky z FTVS UK v Praze. 

Cílem výuky, která probíhá ve třech 

po sobě jdoucích hodinách tělesné 

výchovy, je dojít k  tomu, aby děti 

neměly strach z pádů a zvládly zá-

kladní pádové techniky (pád vpřed, 

pád stranou a  pád vzad) aplikovat 

i  za pohybu při simulované ztrátě 

rovnováhy. Projekt také rozvíjí ko-

ordinaci, obratnost a  prostorovou 

orientaci, má kladný vliv na odvahu 

a rozhodnost. Pilotní fáze se zúčast-

nilo více než 700 dětí ze 7 základ-

ních škol. Reakce dětí i  pedagogů 

jsou jednoznačně pozitivní, proto 

chceme v příštím školním roce pro-

jekt realizovat ve větším rozsahu.

Druhé zasedání Rady Sdružení, ten-

tokráte výjezdní, hostil v  letošním 

roce areál našeho členského svazu 

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě 

na Komáří Louce v Jižních Čechách 

nedaleko Jindřichova Hradce. Ve 

dnech 13. a  14. června zasedali ve 

společenské místnosti nejen čle-

nové Rady, ale také další zástupci 

členských svazů a členové Kontrolní 

komise Sdružení. Náplní programu 

byla kontrola plnění usnesení, vy-

hodnocovala se správa objektů 

Sdružení za rok 2018 a  inventari-

zace majetku a  závazků Sdružení 

za rok 2018. Zúčastnění také dis-

kutovali o  informacích z  jednání 

na MŠMT ČR a  dalších orgánech. 

V  rámci bodu různé došlo k otevře-

né diskuzi týkající se např. dotačních 

programů MŠMT ČR nebo přijetí 

nových přidružených členů. Celé 

zasedání se neslo v příjemné a přá-

telské atmosféře, která ve spojení 

s místem konání uprostřed lesa byla 

pro všechny balzámem na duši. Dal-

ší jednání Rady Sdružení je napláno-

váno na středu 11. září.

V Praze i v Čáslavi panovaly 
opravdu těžké závodní podmínky. 
Všichni účastníci finálových kol si 
za svou snahu zaslouží pochvalu 
a velký potlesk!

FINÁLE CZECH TARGET 
SPRINT OPEN

Do finále Czech Target Sprint Open 
se zapojilo více než 300 školáků!
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ZAJÍMAVOSTIČeští raftaři na mistrovství 
světa opět nezklamali
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 mistrovství světa šes-

tičlenných posádek. To hostila v termínu 

13. – 20. května 2019 Austrálie, konkrétně 

oblast Tropical North Queensland v  re-

gionu Cassowary Coast a  místní divoká 

řeka Tully. Ta pro české reprezentanty 

představovala opravdovou výzvu. Účast-

níkům mistrovství totiž svou divokostí na-

bídla ryze extrémní rafting, se kterým se 

v  českých luzích a  hájích raftaři praktic-

ky nesetkají. Ani to ale nebylo pro české 

posádky překážkou. Vždyť z  peřejí v  da-

leké Austrálii vylovili celkem 18 cenných 

kovů!

Svaz vodáků České republiky vyslal na 

světový šampionát do Austrálie celkem 

pět reprezentačních posádek. V kategorii 

Open (hlavní kategorie) posádku mužů TR 

HIKO a  žen TR OMEGA. Veterány repre-

zentovala posádka mužů TR MASTERS 

a  juniory zastoupily dvě posádky mladých 

raftařů – TR HANACE Junior v kategorii do 

23 let a  YOUNGSTERS YES R6 v  kategorii 

do 19 let. Na všechny účastníky mistrovství 

pak tradičně čekaly čtyři disciplíny – sprint, 

H2H, slalom a  sjezd, pátou medaili mohly 

posádky získat za umístění v  kombinaci – 

celkovém hodnocení.

Čtyři zlaté medaile včetně té za celkové 

umístění a stříbro (slalom) vybojovali u pro-

tinožců čeští junioři do 23 let. Zlato ze sjez-

du a čtyři stříbra z ostatních disciplín i kom-

binace si domů vezou čeští veteráni. Jediná 

česká ženská posádka v  kategorii Open 

do české medailové sbírky přidala dalších 

pět cenných kovů. Všechny měly hodnotu 

bronzu. Tři medaile si vyjela posádka juni-

orů do 19 let – zlato mají čeští mladíci ze 

slalomu, dva bronzy získali ve sprintu a za 

celkové umístění. Bez medaile letos bo-

hužel zůstali muži v  kategorii Open, která 

byla na letošním šampionátu velmi kvalitně 

obsazená. Češi v  ní obsadili celkové páté 

místo a v dílčích disciplínách nebyli daleko 

od medaile – hned dvakrát (slalom a sjezd) 

obsadili nepopulární bramborovou příčku.

Medailová bilance českých raftařů je tak 

i  po letošním světovém šampionátu úcty-

hodná. Češi vybojovali 6 zlatých, 5 stříbr-

ných a 7 bronzových medailí. A to rozhod-

ně není konečná! První týden v  červenci 

budou české šestičlenné posádky bojovat 

o medaile na mistrovství Evropy, které se 

bude konat v Bosně a Herzegovině.

Letošní jaro bylo bohaté na kynologické 

soutěže. Největší z nich se dokonce kona-

ly na našem území – v Horní Bříze a v Pís-

ku, přičemž čeští reprezentanti se na 

těchto velkých akcích rozhodně neztratili. 

V dubnu přivítali organizátoři v Horní Bříze 

účastníky 25. Mistrovství světa ve stopách 

FCI v  kategorii IGP – FH. Na mistrovství 

světa v této královské disciplíně se ukázalo 

48 závodníků z 24 zemí světa. Stopy rozho-

dovali Peter Lengvarský (Slovensko) a Dani-

el Perés (Itálie).

Čeští reprezentanti Petr Zifčák a  Pavel Ka-

lenda se umístili v prostřední části startov-

ního pole. Pavel Kalenda skončil na 21. mís-

tě a Petr Zifčák na 27. příčce. Mistryní světa 

ve stopách se stala dánská reprezentantka 

Liselotte Nielsen a Hedegård‘s Odille se 

ziskem 194 bodů. V závodě družstev získali 

největší počet bodů kynologové z Němec-

ka (384 bodů), tým České republiky skončil 

na konečné desáté příčce. 

V  areálu Městského stadionu v  Písku se 

v květnu konalo 25. Mistrovství světa bel-

gických ovčáků. Do jihočeského města 

zavítalo téměř 600 psovodů se svými psy, 

kteří se zúčastnili soutěží v  šesti sportov-

ních disciplínách – IGP, Agility, Mondioring, 

Obedience, Canicross a Bikejöring. Dalších 

více než 300 účastníků měla Světová vý-

stava belgického ovčáka.

V  disciplíně sportovně všestranných psů 

IGP byl naším nejlepším závodníkem pátý 

Tomáš Louda a Bouí z Údolí Jizery. Disciplína 

agility byla rozdělena na jumping a agility. 

V jumpingu nejlepší český výsledek zazna-

menala desátá Nikola Banotová a  Beneris 

Yabalute. V agility už jsme se dočkali toho 

nejlepšího výsledku pro české barvy, titul 

mistrů světa obdrželi Michal Brych a Cata-

lyn Jankari! V týmové soutěži skončili čeští 

závodníci na čtvrté příčce. 

Mondioring byl rozdělen do třech katego-

rií, přičemž druhou ovládla česká repre-

zentantka Barbora Vilimcová s Torontem! 

I  v  soutěži obedience se závody uskuteč-

nily ve třech třídách a právě v té třetí obsa-

dily krásnou třetí příčku Hana Vymazalová 

s  Niki z  Hückelovy vily. V  disciplínách ca-

nicross a bikejöring získali čeští závodníci 

dalších devět medailí v šesti věkových ka-

tegoriích. Zlaté medaile vybojovaly Nicole 

Vošvrdová a Be My Perfect Barathea v ca-

nicrossu a  Kateřina Neumanová a  Aristo-

kracie Vilerrah v bikejöringu. 

ÚSPĚCHY

MISTROVSTVÍ SVĚTA

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Celkem 18krát si české posádky došly na stupně 

vítězů pro medaile na nedávno skončeném mis-

trovství světa šestičlenných posádek v  raftingu. 

Z daleké Austrálie si Češi domů přivezli 6 zlatých, 

5 stříbrných a 7 bronzových medailí.18

Česká republika hostila dvě mistrovství 
světa ve sportovní kynologii

DRUHÉ KOLO STŘEDOEVROPSKÉHO POHÁRU 
MLADÝCH PLOUTVAŘŮ

POHÁR PREZIDENTA SZBK ČR OVLÁDLA EVA 
KLEMŠOVÁ

HASIČI I HASIČKY POSOUVAJÍ HRANICE 
NÁRODNÍCH REKORDŮ

Celkem 123 závodníků z  6 klubů 

ze Slovenska, z Polska a České re-

publiky závodilo v  sobotu 4. květ-

na 2019 ve slovenském Zvolenu, 

kde se konalo 2. kolo Středoev-

ropského poháru mládeže 2019 

v ploutvovém plavání. Závodilo se 

v trojboji v kategoriích E0, E (50 BF, 

50 PP, 100 PP), D, C, a B+A  (50 BF, 

50 PP, 400 PP) a  i  na těchto mezi-

národních závodech sbírali čeští 

reprezentanti medaile. V  nejstarší 

kategorii A+B se na prvních dvou 

místech mezi dívkami umístily zá-

vodnice z  SP Laguna Nový Jičín 

Johanka Chovancová a  Klára No-

votná. Kategorii C ovládla Lucie 

Hrubá ze Skorpenu Přerov, třetí 

příčku vybojovala její klubová kole-

gyně Klára Vránová. Mezi chlapci 

se z vítězství radoval Antonín Piňos 

z Fast Fins CZ, stříbro vybojoval Ja-

kub Mizera z SP Laguna Nový Jičín. 

V kategorii E se čeští závodníci mezi 

dívkami i chlapci umístili shodně na 

prvním a třetím místě – zvítězili Ka-

teřina Sudolská (SP Laguna Nový 

Jičín) a Lukáš Mlýnek (NEMO Zlín), 

bronz získali novojičínští Sandra 

Hrabovská a Adolf Chovanec. Stří-

bro a bronz si závodníci z Nového 

Jičína odvezli i ze závodů kategorie 

E0 – stříbrný byl mezi chlapci To-

máš Wilder, bronz vybojovala mezi 

dívkami Zita Barošová.

V sobotu 25. května 2019 hostilo ky-

nologické cvičiště v Žatci a sutinový 

trenažer v  nedalekých Chbanech 

tradiční závody záchranných psů 

Pohár prezidenta SZBK ČR. V rám-

ci těchto závodů absolvují psovodi 

se svými psími společníky sutinové 

vyhledávání ve dvou různých te-

rénech a také poslušnost. Letošní 

ročník Poháru prezidenta, kterého 

se zúčastnilo celkem 11 psovodů, 

vyšel nejlépe Evě Klemšové s fen-

kou Briou Hradní sklep se součtem 

247 bodů (87 poslušnost, 64 sutino-

vý speciál 1, 96 sutinový speciál 2). 

Eva Klemšová je členkou pražské 

záchranné brigády. Stříbrnou pozici 

za součet 244 bodů (76 poslušnost. 

89 sutinový speciál 1, 79 sutinový 

speciál 2) obsadila Lenka Knolo-

vá s  fenkou Bailey Alebasi Jílové 

ze záchranné brigády Ústeckého 

kraje. Třetí místo v  letošním roč-

níku Poháru prezidenta SZBK ČR 

patří Janu Klepáčovi a  jeho psovi 

Espero Coro Angelo z  jihočeské 

záchranné brigády, kteří získali 

celkem 226  bodů (53  poslušnost, 

84 sutinový speciál 1, 79  sutinový 

speciál 2).

Nejlepší závodníci v běhu na 100 m 

s překážkami nechyběli na 33. roč-

níku Jablonecké haly. Tato halová 

soutěž se konala v neděli 7. dubna 

2019 a  zúčastnilo se jí 25 profesio-

nálních hasičů v  kategorii HZS, 116 

dobrovolných hasičů v  kategorii 

muži SDH a 141 závodnic v katego-

rii žen. Na závodech se ve skvělém 

světle ukázali dva nejlepší závod-

níci současnosti – Daniel Klvaňa 

a Šárka Jiroušová, kteří pokořili hod-

noty národních halových rekordů. 

V  kategorii muži SDH posunul ná-

rodní rekord nadvakrát Daniel Kl-

vaňa (SDH Oznice) na výsledný čas 

14,81  s! Královna požárního sportu 

Šárka Jiroušová (SDH Poniklá) svým 

druhým pokusem v  ženské kate-

gorii ustanovila novou hodnotu ná-

rodního rekordu na 15,92 s! V kate-

gorii profesionálních hasičů zvítězil 

v  Jablonci nad Nisou Pavel Krpec 

(HZS MSK Ostrava) v  čase 15,07 s. 

Hodnota mužského národního re-

kordu v  běhu na 100 m však nevy-

držela ani měsíc. Hned na začátku 

května na Třebíčských stovkách 

posunul jeho hodnotu Daniel Klva-

ňa na 14,64 s! Gratulujeme!
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Modeláři sbírali tituly od mistrů 
republiky až po mistry světa

Kde jinde začít než od toho největšího 

mezinárodního úspěchu. Toho dosáhli 

naši automodeláři na Mistrovství světa 

dráhových modelů automobilů katego-

rie Wing, které se konalo ve White House 

Tennessee ve Spojených státech americ-

kých. Mistrem světa v  kategorii G27L se 

stal český reprezentant Zdeněk Beneš, 

kategorii G27Pro ovládl Petr Krčil. Českou 

republiku zde dále reprezentovali Jiří Mí-

ček a Jan Gotthardt (junior).

V rámci odbornosti automodelářů se konalo 

hned několik dalších akcí na našem území. 

Největší akcí pro mládež, která se uskuteč-

nila první květnový víkend, bylo Mistrovství 

České republiky mládeže 2019. Tři desítky 

mladých závodníků soutěžilo ve věkových 

kategoriích mladší žáci, starší žáci a  junioři. 

Mistrovské závody proběhly ve čtyřech zá-

vodních třídách – JPR/32, JPR/24, Produc-

tion 1/24 a JGT3 Am. Síly porovnali všichni zá-

vodníci společně vždy v rámci jednotlivých 

tříd. Nejlepším závodníkem mezi mladými 

automodeláři a  čtyřnásobným mistrem 

České republiky mládeže se stal Jiří Hába. 

Dvakrát druhou příčku (JPR/32 a  JPR/24) 

a  jednu třetí příčku (Production PR/24) ob-

sadil Filip Kroc. Dvakrát bronz získal Michal 

Hlaváč (JPR/32 a JPR/24). Ve třídě Produc-

tion PR/24 si pro stříbro dojel Daniel Kadlec, 

druhé a třetí místo v závodní třídě JGT3 Am 

obsadili David Vavřinec a Tomáš Antoško.

Reprezentační výprava Svazu stavitelů 

plastikových modelů IPMS Czech Republic 

SM ČR vyjela do Maďarska na Mosonshow 

2019. Tato významná evropská dvouden-

ní soutěž představuje patrně největší akci 

svého druhu v kontinentální Evropě, o čemž 

svědčí i  účast modelářů ze 40  zemí svě-

ta. Počet vystavených modelů se přiblížil 

číslovce 2400, přičemž modely byly rozdě-

lené do dvou kategorií – Hobby a Masters. 

Mládež byla rozdělena na nejmladší děti 

do 12 let, dospívající do 15 let a juniorů do 

17 let. Druhově jednotlivé kategorie obsa-

hovaly plnou škálu statického modelářství 

od letadel přes bojovou techniku, lodě, di-

orámy, figury, až k papírovým modelům, či 

speciální kategorii modelů natíraných štět-

cem. Naši reprezentanti vybojovali v  silné 

konkurenci šest ocenění. Dvě zlatá oceně-

ní získal se dvěma modely František Pavel 

Vintrlík, stříbrné a bronzové ocenění obdr-

žel Marek Ninger, stříbro přidal ještě Kryš-

tof Kanda a bronz Jan Koprnický.

Lodní modeláři pořádali XII. ročník Evrop-

ského poháru NAVIGA F-NSS na vodní ná-

drži Kristýna u  Hrádku nad Nisou, kde se 

v květnu proháněly rádiem řízené modely 

historických plachetnic v rámci tří různých 

závodů – Zlatá plachta Kristýny, Pohár 

Trojmezí a  Regata Modrá stuha. Součet 

výsledků prvních dvou závodů rozhodoval 

o pořadí v rámci Evropského poháru NAVI-

GA F-NSS. Závody se jely v několika třídách, 

přičemž třídu NSS-A seniorů i  juniorů a tří-

du NSS-C vyhráli reprezentanti z  Ruska  – 

jmenovitě závodnice Raisa Basina, dále Fe-

dor Gerachenko a Alexandr Grashchenkov, 

v  třídě NSS-B si pro prvenství doplachtil 

polský modelář Marek Kolaczyk a  pro ra-

dost domácího publika i organizátorů si pro 

vítězství v  třídě NSS-D dojel český závod-

ník Jindřich Culek.

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete  

na www.sporty-cz.cz. 

Sezóna ploutvového plavání je v  plném 

proudu a  čeští závodníci mají na progra-

mu nejen domácí závody, ale také ty mezi-

národní. Mezi nejprestižnější mezinárodní 

závody se řadí Světový pohár CMAS (Me-

zinárodní potápěčská asociace). Během 

dubna a  května 2019 měl Světový pohár 

na programu další dvě kola. Jedno hostila 

v  termínu 20. – 21. dubna Francie, na za-

čátku května (3. – 5. května) se ploutvaři 

vydali až do USA. A  z  obou podniků se 

Češi vraceli s cennými kovy.

Do francouzského města Aix en Provan-

ce se o  cenné kovy vydalo bojovat sedm 

českých závodníků – Jakub Kovařík, Jakub 

Klimpar, Barbora Svobodová, Hana Rosová 

a Marie Chovancová z SP Laguna Nový Ji-

čín, Kristýna Cimrtová z KP Česká Lípa a Da-

niel Polášek z klubu NEMO Zlín.

Jednoznačně nejúspěšnějším českým zá-

vodníkem byl ve Francii Jakub Kovařík, 

který se zasloužil o  všechny cenné kovy 

české výpravy (celkem byly čtyři). Dvě zlaté 

medaile vybojoval na tratích 50 RP a 100 RP. 

Pro stříbro si spolu s Jakubem Klimparem, 

Barborou Svobodovou a  Marií Chovanco-

vou doplaval v mix štafetě 4 × 100 PP a svou 

medailovou sbírku zkompletoval bronzem 

ze závodu 100 PP.

Hned jedenáct českých reprezentan-

tů se vydalo závodit do amerického 

Coral Springs na Floridě. Z  klubu Fast 

Fins CZ Přerov to byly Kateřina Padalíková  

a  Adéla Zapletalová, Aquaklub Liberec 

vyslal za „velkou louži“ Nikolu Krausovou, 

Štěpánku Kolářovou, Markétu Musilovou, 

Natálii Musilovou, Dominiku Benešovou, 

Matěje Hrušku, Olivera Bendu, Matyáše Ku-

bíčka a Josefa Najmana.

A posledně jmenovaný v Americe zažil do-

slova bronzové žně – čtyři bronzy (50 RP, 

50 PP, 100 PP, štafeta 4 × 100 PP – Hruška, 

Najman, Benda, Kubíček) doplnil o zlato ze 

štafety 4 × 100 BF mix (Najman, M. Musilová, 

N. Musilová, Kubíček). Matyáš Kubíček ke 

zlatu a  bronzu ze štafet přidal do své me-

dailové sbírky dvě individuální zlata (800 PP, 

200 PP) a stříbro (400 PP).

Celkem tři cenné kovy si domů přivezly 

přerovské závodnice. Kateřina Padalíková 

se blýskla dvěma zlatými (200 PP, 400 PP) 

a stříbrem (100 PP), Adéla Zapletalová dvě 

svá zlata (100 BF, 200 BF) doplnila bronzem 

(50 BF). Ke zlaté ze štafety přidala Markéta 

Musilová individuální bronz (100 BF), Ni-

kola Krausová vybojovala stříbro (400 PP), 

Štěpánka Kolářová přispěla do české me-

dailové sbírky dalším bronzem (50 RP).

Ve Spojených státech vybojovali Češi hned 

17 medailí a předvedli, že se právem řadí 

mezi světovou ploutvařskou elitu. O  tom 

svědčí i  to, že Aquaklub Liberec obsadil 

v USA druhé místo mezi kluby.

21 medailí „vylovili“ čeští 
ploutvaři ze dvou kol 
Světového poháru CMAS

ZAJÍMAVOSTI

ZBÝŠOV HOSTIL TŘETÍ KOLO EXTRALIGY 
REPIKO 2019

MEZINÁRODNÍ STŘELECKÁ SOUTĚŽ REZERVA 
SE LETOS KONALA JIŽ POSEDMÉ

ČESKÝ POHÁR RAFTŮ MÁ ZA SEBOU TŘI 
ZÁVODY VE SJEZDU

KVZ Střelci Zbýšov ve spolupráci 

se Společností českých střelců 

pořádali v  sobotu 11. května 2019 

3.  kolo  Extraligy REPIKO 2019, 

které se uskutečnilo na střelni-

ci ve  Zbýšově  u  Rosic. Jedná se 

o  seriál  Mistrovství ČR v  kolektiv-

ní střelbě z  velkorážové pistole 

nebo revolveru. Třetího kola se zú-

častnilo celkem 10 družstev. Soutěž 

se skládala z těchto disciplín – čtyři 

sestavy 30x kov + P77, D2, P77, D2. 

Střílelo se z pistole nebo revolveru 

ráže 7,65 – 12 mm. Nejlepší výsle-

dek během sobotního závodu za-

znamenalo družstvo KVZ Vyškov I., 

které dosáhlo součtu 275,12 bodů 

za čtyři stanoviště. Druhá příčka 

patřila Moravským Ogarům a to za 

zisk 248,28 bodů. Třetí místo brali 

zástupci KVZ Mokrá C, ti si vystříleli 

celkem 233,56 bodů.

Celkem 44 tříčlenných družstev 

přijelo v sobotu 18. května 2019 na 

sportovní střelnici Velcí v  Brdech, 

kde se uskutečnil v  pořadí již sed-

mý ročníky mezinárodní střelecké 

soutěž REZERVA 2019, kterou ve 

spolupráci se Svazem vojáků v zá-

loze ČR pořádalo Krajské vojenské 

velitelství hlavního města Prahy 

a aktivní zálohy. Soutěže se zúčast-

nila družstva v  České republiky, 

Německa, Rakouska i ze Slovenska. 

Závodilo se v  disciplínách útočná 

puška (samopal) vz. 58 a  pistole 

vz. 82. V  soutěži družstev se nej-

více dařilo týmu Pěší rota AZ KVV 

Pardubice, který získal 438,7 bodů. 

Nejlepším střelcem z pistole vz. 82 

byl se ziskem 94 bodů rtn. Martin 

Koubek (Pěší rota AZ KVV Čes-

ké Budějovice), nejlepší výkon ve 

střelbě ze samopalu předvedl rtn. 

Petr Nakládal (Pěší rota AZ KVV 

Olomouc), který získal 76,79 bodů. 

V  součtu s  výkonem v  pistolové 

části získal Petr Nakládal dohroma-

dy 163 bodů a stal se tak nejlepším 

střelcem letošní REZERVY.

První ze závodů Českého poháru 

čtyřčlenných posádek raftů (ČP R4) 

se jel na Sázavě začátkem dubna. 

Další dva závody se konaly v průbě-

hu velikonočního víkendu na řece 

Kamenici. V  sobotním závodě na 

Kamenici se navíc posádky utkaly 

o tituly mistrů České republiky ve 

sjezdu. Mistrovský titul a  dominan-

ci v ČP si zajistila mužská posádka 

PRŠI Team z klubu KV Viking Mladá 

Boleslav vítězstvím ve všech třech 

závodech. Stejně úspěšné byly 

i  ženy z posádky TR Omega Tygří-

ci, které se staly nejen mistryněmi 

republiky, ale průběžně vedou i po-

řadí ČP R4. Mezi veterány zvítězili 

ve všech třech závodech prostějov-

ští raftaři TR Masters A a na vlnách 

divoké Kamenice se navíc před-

stavila jediná posádka veteránek 

Kočičky Letohrad. V  juniorské ka-

tegorii do 23 let se mistry republiky 

ve sjezdu stala posádka AC Rafting 

Team Bula, která ovládla oba zá-

vody. Na Sázavě naopak uspěl raft 

LET-GUN Letohrad. V  kategorii ju-

niorek U23 zvítězila na Kamenici je-

diná smíšená posádka třech oddílů 

TR  RAJ-LET HANACE, která brala 

první místo i  na Sázavě. Další dva 

závody ČP ve slalomu a sprintu se 

konaly v pražské Troji po uzávěrce 

tohoto čísla Zpravodaje

ÚSPĚCHY

BYLI JSME PŘI TOM


