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Univerzitní
sport
vzkvétá
a naši
studenti
jsou
skvělou
investicí
Česká asociace akademických
technických sportů (ČAATS) je jedním ze zakládajících členů Sdružení
sportovních svazů ČR. Svojí členskou základnou se mezi 17 členskými svazy řadí k těm nejmenším.
K 1. lednu 2016 evidovali mezi akademiky 1 677 studentů-sportovců,
kterým učaroval technický sport.
Nejen na úspěšné reprezentanty,
kteří vozí medaile ze světových soutěží, jsme se zeptali PaedDr. Ivany
Ertlové, managera ČAATS.

PTÁME SE
Jakou historii má univerzitní sport
u nás a jaké tu působí organizace,
které se mu věnují?
Univerzitní sport má u nás více než
stoletou historii. V dubnu 1910 v době,
kdy české země byly součástí Rakouska-Uherska, byl na Karlově univerzitě
v Praze založen Františkem Smotlachou
Český vysokoškolský sport. Do této
doby byli studenti-sportovci součástí
Sokolských jednot, ale s rozvojem jednotlivých sportovních disciplín tento
stav přestal vyhovovat a studenti toužili po samostatném sportovním spolku.
Tato myšlenka byla plně realizována
v roce 1910, kdy byl F. Smotlacha jmenován lektorem tělocviku a tělovýchovy na Karlově univerzitě. V současné
době zde máme dvě univerzitní sportovní uskupení. Českou asociaci univerzitního sportu, která sdružuje studenty
provozující sporty České unie sportu
a je členem mezinárodní sportovní studentské federace FISU, a její partnerskou menší organizaci, Českou asociaci
akademických technických sportů, která sdružuje studenty provozující technické sporty a disciplíny.
Členská základna ČAATS činí necelých 1 700 členů. Proč se mezi de-
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Ivana Ertlová, manager České asociace
akademických technických sportů
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AKTUALITY
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČR SE
SPOJILO S ČESKÝM STŘELECKÝM SVAZEM

Předseda Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk
Ertl a prezident Českého
střeleckého svazu Petr Baroch podepsali ve čtvrtek
7. července Memorandum
o dlouhodobé spolupráci.
Budou tak postupovat jednotně směrem k orgánům
státní správy i krajské a obec-

ní samosprávy, spolupracovat v oblasti legislativní,
organizační a metodické, ale
i propagovat a podporovat
zdravý životní styl a nabízet
širší možnosti sportovního
vyžití pro mládež. „Jsme rádi,
že jsme našli společnou řeč
s tradičním a jedním z nejúspěšnějších českých sportovních svazů“, říká Zdeněk Ertl.
„Věřím, že spolupráce s významnou sportovní organizací u nás přispěje k tomu,
že se budou postupně zlepšovat podmínky pro sportování na všech úrovních,“
doplňuje Petr Baroch.

RADA SDRUŽENÍ ZASEDALA NA ZÁMKU

sítkami tisíc studentů nenajde víc
technicky zaměřených sportovců?
Studentů, kteří by si rádi vyzkoušeli
technické disciplíny je opravdu hodně a naše kluby zdaleka neuspokojují
jejich zájem. V oblasti zájmové sportovně technické činnosti tradičně nabízíme svým členům, ale i ostatním
studentům vysokých a středních škol,
možnost zkusit si technicky náročné
a netradiční sportovní disciplíny. Vysoké nároky na psychickou odolnost
a fyzickou připravenost, které jsou
pro naše sporty nezbytné, jsou pro
studenty stejnou devizou jako vědomosti získané studiem. Vše bohužel
limituje finančně náročná technika,
které mají naše kluby nedostatek,
ale také nutnost odborného vedení. Většina univerzit a vysokých škol
nemá ani náležité prostorové vybavení, takže činnost klubů je realizována ve spolupráci s příslušnými
sportovními svazy.

Vysoké nároky na psychickou
odolnost a fyzickou připravenost
jsou pro studenty stejnou devizou,
jako vědomosti získané studiem.
Pro sportovce „nestudenty“ je vrcholem kariéry olympiáda. Jakou
nejvyšší metu mají sportující studenti?
Jejich vrcholným sportovním svátkem je letní a zimní světová univerziáda, pořádaná FISU. Je to soutěž
univerzitních týmů jednotlivých národních federací, kterých je pod FISU
více než 160 a patří k nejsilnějším
sportovním uskupením světa. Univerziády se konají v lichých letech
a v těch sudých je střídají Akademická mistrovství světa. V letošním roce
jich je organizováno 34. A příští rok
bude tzv. univerziádní, bude se konat zimní univerziáda v Rusku a letní

v Číně. Na starém kontinentu se pak
konají Evropská univerzitní mistrovství a Evropské univerzitní hry v obdobném časovém střídání podle lichých a sudých let. Letošní evropské
hry se konají od 12. do 25. července
v Chorvatsku.
Jaké soutěže pořádá ČAATS na domácí půdě?
K nejvýznamnějším domácím akcím
patří bezesporu 60. ročník Sportovních přeborů VŠ a 15. ročník Českých
akademických her (ČAH). Do programu ČAH bylo zařazeno 22 sportů, z toho jedna technická disciplína,
a to plavání s ploutvemi. ČAH pořádala letos na konci června Univerzita
Pardubice, během roku je v plánu
celkem 49 Akademických mistrovství ČR, z toho devět v technických
sportech.
Co patří mezi největší úspěchy
ČAATS a jakou má univerzitní sport
budoucnost?
O úspěších našich sportovců nejlépe
hovoří počet medailí, které z mezinárodních soutěží přivezli. V období
2007 až 2015 jich bylo 34. Dařilo se
nám i zastoupení v univerzitních světových i evropských komisích pro akademický sport FISU a EUSA. Já osobně
věřím, že univerzitnímu sportu bude
v budoucnu věnována zvýšená pozornost a postupně zaujme v rámci našeho sportovního prostředí významnější
pozici, jakou má i v zahraničí. Přece jen
ještě nedosahujeme takového systému sportovní přípravy v univerzitních
kampusech ani sportovního a studijního zázemí jako v jiných zemích. Univerzitní sport a studenti, kteří projdou
našimi sportovními univerzitními kluby, jsou však dobrou investicí. Právě
oni se stanou budoucími lídry společnosti a těmi, kteří budou směrovat vývoj společnosti.
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Ve dnech 16. a 17. června
se do Přibyslavi na Vysočině sjeli zástupci všech svazů
pod Sdružením sportovních
svazů České republiky na
zasedání Rady Sdružení. Kromě důležitých témat, jako
bylo informování o průběhu
projektu Mladý sportovec,
navýšení finančních prostředků na sport v roce 2017
a tedy i navýšení peněz do
programů MŠMT, došlo i na
zábavu. Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska pro
své kolegy připravilo prohlídku Zámku Přibyslav,
jehož součástí je i Centrum

hasičského hnutí. K vidění
zde byly unikátní historické
hasičské vozy nebo uniformy
hasičů z různých koutů světa.
Zasedání si nenechal ujít ani
Drahoslav Ryba, generální
ředitel Hasičského záchranného sboru spolu s Karlem
Richtrem, starostou SH ČMS.

NOVÉ VEDENÍ AEROKLUBU A SVAZU
ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ
V uplynulých měsících se ve
vedení hned dvou svazů pod
Sdružením sportovních svazů
České republiky vystřídali jejich nejvyšší představitelé. Novým prezidentem Aeroklu-

bu ČR se od března 2016 stal
Vladimír Machula, dosavadní
generální sekretář, který ve
funkci vystřídal dlouholetého
předsedu Vlastimila Dvořáka.
Nové vedení má nyní i Svaz
záchranných brigád kynologů ČR, do jehož čela po
Vladimíru Kuchtovi nastoupila
Helena Šabatová (na snímku). Ta je zároveň významnou
zástupkyní SZBK ČR v mezinárodní organizaci záchranných
psů IRO.

PROJEKT
Sdružení sportovních svazů
ČR ve spolupráci s Českou
unií sportu vyhlásilo na konci května projekt MLADÝ
SPORTOVEC, sportem ke
zvládání krizových situací
a bezpečnému přežití, který má přispět ke zlepšení
branné připravenosti mládeže do 18 let. Děti se budou
atraktivními způsoby učit
zvládat přírodní živly, orientovat se v přírodě nebo
zacházet se zbraněmi. Sportovní kluby a tělovýchovné
jednoty předkládaly do konce června vlastní projekty
a žádaly o finanční příspěvek na jejich realizaci. Řídící

komise nyní posoudí všech
229 přihlášených projektů
a rozhodne o výši finanční
podpory pro ty nejzajímavější. Projekt odstartuje
1. září 2016. Podrobnosti naleznete na www.sporty-cz.cz.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Rozmanitá kynologie – úspěchy
sbírají psi malí, velcí i strakatí
Věnovat se kynologii se opravdu vyplatí. To své pravé ořechové si totiž
najde opravdu každý. Soudě alespoň podle typů plemen psů, jejich
velikosti nebo zaměření. Sportovní
kynologie nabízí opravdu zajímavou
směsici krásných závodů po celé republice. Jaké nejzajímavější akce se
uskutečnily v uplynulém čtvrt roce?

ÚSPĚCHY
Mezi nejnapínavější soutěže patří mondioring, který zahrnuje tři disciplíny –
poslušnost, skoky a obranu. V polovině
dubna se v Mohelnici konaly Mezinárodní závody v mondioringu pořádané Mondioring klubem ČR a členy
týmu Dogexperts. V polovině června
se pak v Bystrovanech konalo Mezinárodní mistrovství ČR v mondioringu,
kterého se zúčastnilo 21 týmů z Česka,
Rakouska a Slovenska. Bojová plemena
se představila i v sobotu 16. dubna se
v Přestavlkách u Hrochova Týnce konalo mistrovství republiky Rottweiler
klubu ČR 2016. Do závodu nastoupilo
18 psů, kteří předvedli stopu, poslušnost a obranu. A o excelentní výkony
rozhodně nebyla nouze.

Bojovat o cenné vítězství se dá i jménem starosty. Jak to? Existuje totiž řada
pohárů starosty. Například Putovní
pohár starosty Únanova, který se konal v sobotu 16. dubna. O pohár starosty se bojuje také v Holešově. Třetí
ročník tohoto stopařského závodu se
konal 9. dubna a nepřekazil ho ani
hustý déšť se silným větrem. Naopak,
fence německého ovčáka Abra Erigo s psovodem Jiřím Basistou ze ZO
KK Šenov se povedl dokonce vítězný
hattrick a jsou tak zatím jedinými šampiony této soutěže v kategorii FPr3.
Zajímavým závodem je také oblíbený
přerovský Agi Cup, který je zároveň
mistrovstvím ČR určeným pouze pro

Své soutěže ovšem mají i menší plemena. Na konci dubna se ve Zbraslavi
u Brna soutěžilo v závodě Jitrnička
2016, který je určen pouze malým
plemenům. Ve všestranné zkoušce
a zkoušce základní ovladatelnosti se
představilo 25 závodníků. Již počtrnácté se na konci května konalo MČR
kníračů stopařů v Českých Budějovicích pro knírače všech velikostí.

Pro změnu všechna plemena se
7. května sjela do Tišnova na závod
Grádo 2016. K vidění byla plemena
chodský pes, labrador, briard, kelpie,
borderkolie, dlouhosrstá kolie, německý ovčák či fenka labradoodla. Brno
pak bylo 12. června svědkem sportovního klání 75 týmů na republikovém
šampionátu v agility belgických
a australských ovčáků.
Podrobné reportáže z těchto a dalších
kynologických závodů naleznete na
www.sporty-cz.cz.

STALO SE
V rámci závodu mladých psovodů se
podařilo obhájit vítězství z loňského

roku Natálii Malé, která si oproti loňsku vylepšila svůj výkon o pět bodů
a jasně zvítězila s celkovým počtem
188 bodů (96 poslušnost + 82 vyhledávání) před druhou Kateřinou Kalašovou, která získala 166 bodů (77 + 89).
Třetí příčku obsadila Veronika Bolfíková, která získala 143 bodů (73 + 70)
a která jako jediná z účastnic Junior
Cupu místo vyhledávání nastoupila na
disciplínu stopa. Junior Cup se tradičně konal dle mezinárodních pravidel
IRO (International Rescue Dog Organisation), jehož je SZBK členem.
Současně s Junior Cupem odstartoval
i Pohár prezidenta (od letoška vlast-

ZAJÍMAVOSTI
BILANCE RAFTAŘŮ NA ME - 28 CENNÝCH KOVŮ
V termínu 16. – 22. května hostilo slovinské město
Tacen a tamější řeka Krka
mistrovství Evropy raftařů, konkrétně čtyřčlenných posádek. Pod českou
vlajkou vyslal Svaz vodáků
České republiky do bojů
o medaile posádky ve všech
vypsaných kategoriích –
muži, ženy (hlavní kategorie),
junioři a juniorky do 19 i do
23 let a veteráni – masters
(vedlejší kategorie). Na raftaře čekaly disciplíny sprint,
slalom, H2H a samozřejmě sjezd. Výsledky dílčích
disciplín se pak promítly do

konečného pořadí posádek.
Hlavní mužská posádka,
stejně jako hlavní ženská
posádka, obsadila v celkovém hodnocení bronzovou
příčku, druhé posádky mužů
a žen obsadily taktéž shodně
šesté místo. Junioři i juniorky
do 23 let brali celkově stříbro, bronz získaly juniorky
do 19 let, zatímco junioři
byli šestí. Veteránské posádky vybojovaly celkově zlato
a bronz. Celkem čeští raftaři
přivezli ze Slovinska 28 medailí (5-12-11) a potvrdili,
že se i v této disciplíně řadí
mezi světovou elitu.

české strakaté psy. Těch se na letošní 6. ročník v sobotu 30. dubna sjelo
90, a to nejen z Česka, ale i Slovenska
a Polska. V Přerově se však konaly i důležité kvalifikační závody za účasti 350
týmů, díky nimž si ty nejúspěšnější
mohly zajistit vstupenku na vrcholné
mezinárodní soutěže, jako je IMCA
(Mistrovství světa pro psy bez PP),
PAWC (paraagility), Mistrovství České
republiky a samozřejmě Mistrovství
světa FCI, EO (European Open), které
se letos uskuteční ve Španělsku.

Pohár prezidenta i Junior Cup už znají své vítěze
Již tradičně se ke konci května v Žatci
uskutečnily dva významné závody
psích záchranářů, které pořádá Svaz
záchranných brigád kynologů. V sobotu 28. května se do Žatce sjelo
14 dospělých psovodů, kteří změřili
síly v závodě o Pohár prezidenta, a tři
junioři, kteří se utkali o Junior Cup.
Závodníci museli v průběhu jednoho
soutěžního dne zvládnout disciplíny
poslušnost a sutinové vyhledávání.
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ně už „Pohár prezidentky“ – viz str. 1
Zpravodaje). I na dospělé závodníky
čekala disciplína poslušnost a také sutinové vyhledávání. To ovšem probíhá
zcela odlišně než u mladých závodníků. Dospělí se svými psy hledají vzorky pachů a živé figuranty ve dvou
typech terénu, na každý mají časový
limit 30 minut. Počet figurantů ani
vzorků dopředu samozřejmě neznají.
Junioři v jednodušším terénu hledají
pouze jednoho živého figuranta.
Letošní boj o Pohár prezidenta byl
velmi vyrovnaný. První místo obsadila Lenka Knolová, která získala 239
bodů (89 poslušnost + 70 vyhledávání
A + 80 vyhledávání B) stejně jako druhý v pořadí Petr Katrev (85 + 61 + 93).
Třetí skončila Eva Klemšová, která nasbírala 238 bodů (86 + 71 + 81).
Členové SZBK mají před sebou ještě
velmi nabitý program akcí, který vyvrcholí mistrovstvím FCI družstev
v Rumunsku (srpen 2016), mistrovstvím světa IRO v Itálii (září 2016) a na
domácí scéně přijde pro závodníky
vrchol 1. října, kdy se uskuteční republikové mistrovství. Podrobnosti
z dění v SZBK a termínový kalendář
naleznete na www.zachranari.cz nebo
na www.sporty-cz.cz.
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SETKÁNÍ AUTOMOBILOVÝCH LEGEND JIŽ POŠESTÉ
historických klenotů letos
přilákala 152 posádek. Úroveň celé akce i její průběh si
pochvaloval prezident ÚAMK.
„Jsem přesvědčen, že akce
splnila svůj účel, prezentovala nejen schopnost našich
Od pátku 8. do neděle organizátorů uspořádat takto
10. dubna patřila trať mezi velkou motoristickou akci na
Prahou a severními Čechami požadované úrovni, ale prolegendárním vozidlům. Usku- kázala i nemalou službu v obtečnil se zde totiž již šestý lasti prezentace naší krásné
ročník setkání automobi- země, tentokrát hlavně v selových legend Rallye Praha verních Čechách,“ prohlásil
Revival. Atraktivní přehlídka Oldřich Vaníček.

POTÁPĚČI A PODVODNÍ RAGBISTÉ BODUJÍ
NA SVĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

Na české reprezentanty v potápění čekalo před začátkem
léta hned několik důležitých
mezinárodních soutěží. Zatímco seniorské kategorie
bojovaly ve dnech 22. až
28. června na mistrovství
světa v plavání s ploutvemi v řeckém Volosu, junioři
zamíří do Annemasse ve
Francii, kde se mistrovství
světa v PP a DPP uskutečnilo od 4. do 11. července.
Řecký Volos si přitom od
potápěčů jen tak neod-

dychl, hned po skončení MS
uspořádal od 27. června
do 1. července Univerzitní
hry. Reportáže a úspěchy
z těchto akcí zveřejníme na
www.sporty-cz.cz. Významného úspěchu v polovině
června dosáhli také mladí
podvodní ragbisté. Čeští
junioři hned na svém prvním světovém šampionátu dosáhli na medaili, a to
bronzovou. Nestačili pouze
na vítěze z Německa a stříbrný výběr z Turecka.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ
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Tolik medailí přivezli čeští sportovní střelci
z pěti Akademických mistrovství světa
a třech Letních světových univerziád
v letech 2007–2015 (11-9-14).
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Páté akademické mistrovství
v požárním sportu hostila Ostrava

Již popáté se do Ostravy Poruby do
sportovního areálu HZS Moravskoslezského kraje sjeli ti nejlepší sportovci v požárním sportu mezi akademiky. Akademické mistrovství
České republiky v požárním sportu
je co do počtu účastníků jedním
z největších akademických mistrovství u nás. Celkem 237 závodníků
bojovalo v Ostravě o vítězství v termínu 27. – 28. dubna 2016.

BYLI JSME PŘI TOM
Závodníci z řad vysokoškolských, ale
i středoškolských studentů, kteří se
kromě studia zvládnou naplno věnovat i požárnímu sportu (ten rozhodně nepatří mezi nenáročná sportovní
odvětví) se utkali ve čtyřech disciplínách. Těmi byly výstup na cvičnou
věž, běh na 100 m s překážkami,
štafeta na 4x100 m s překážkami
a požární útok. První tři disciplíny se
odehrály za chladného a deštivého

počasí ve středu 27. dubna. Apríl si
s účastníky akademického mistrovství
pěkně pohrál, a tak poslední soutěžní
disciplína, kterou je tradičně požární
útok a která byla na programu ve čtvrtek 28. dubna, již proběhla za pěkného
slunečného počasí.
Dvoudenního sportovního klání se
zúčastnilo více než 230 závodníků
a závodnic z 21 středních a vysokých
škol. Čeští reprezentanti se v Ostravě
mohli porovnávat i se zahraniční
konkurencí. Konkrétně se Slováky
a Bulhary. Slováky reprezentovaly tři
výpravy z Bratislavy, Zvolenu a ze Žiliny, Bulhaři vyslali do bojů týmy z Varny
a ze Sofie. Zahraniční týmy se českého
akademického mistrovství mohly zúčastnit díky souběžně pořádanému
Evropskému akademickému poháru. Letošní novinkou bylo, že se soutěž
v Ostravě vyhodnocovala poprvé přesně dle schválených pravidel požárního sportu a při požárním útoku mohli
závodníci využít nový typ čerpadel.

Páté Akademické mistrovství v požárním sportu v Ostravě vyšlo skvěle domácím závodníkům. Celkovými
vítězi Akademického mistrovství se
totiž stali jak muži, tak ženy reprezentující Vysokou školu báňskou
– Technickou univerzitu Ostrava.
Muži vítězili i v jednotlivých dílčích
disciplínách. Prvenství jim patřilo ve
štafetě, výstupu na věž i v běhu na
100 s překážkami. Jen v požárním útoku se jim „nedařilo“ a obsadili čtvrté
místo. Celkové vítězství ale brali zcela
zaslouženě. Stříbrnou příčku obsadili
muži z Univerzity Karlovy, bronz patří reprezentantům Vysokého učení
technického v Brně. Muži VŠB – TU
Ostrava pak další vítězství přidali
i v rámci Evropského akademického poháru. A napodobily je i jejich
ženské kolegyně. V Ostravě zůstal
titul akademických mistryň i titul
z Evropského akademického poháru. V rámci Akademického mistrovství doprovodily domácí závodnice
na stupně vítězů závodnice z Univerzity Karlovy a SPŠCH Pardubice.
I v jednotlivcích se dařilo domácím.
Za všechny jmenujme např. Davida
Dopiráka, který s časem 15,44 s zvítězil v disciplíně výstup na cvičnou
zeď. Jeho čas byl nejlepší i v rámci
Evropského akademického poháru, a tak v Ostravě vybojoval cenný
double.

BYLI JSME PŘI TOM
Čím byl letošní ročník akademického mistrovství zajímavý?
Poprvé se soutěž vyhodnocovala přesně dle schválených pravidel požárního
sportu. V Ostravě soutěžilo pět týmů
ze zahraničí (Zvolen, Žilina, Bratislava,
Varna, Sofia). O stupně vítězů soupeřili
vysokoškoláci společně se středoškoláky a poslední novinkou letošního
ročníku bylo použití nového typu čerpadla při disciplíně požární útok.

Jak náročné je uspořádat závody na
vrcholné úrovni pro tak velký počet
závodníků?
Velmi náročné. Ale pokud máte
kolem sebe tým schopných lidí, je
práce náročná daleko méně. Naše
začátky, když jsme před šesti lety
s pořádáním AMČR začínali, byly do-

VÍTE, ŽE...
Česká asociace akademických technických sportů (ČAATS)
patří co do počtu členů mezi nejmenší členské svazy Sdružení
(1 677 členů k 1. 1. 2016). Ani to ale nebrání našim „akademikům“ být v jednotlivých sportovních odvětvích mezi světovou špičkou…

...V rámci ČAATS se studenti vysokých a středních škol věnují
celkem 11 sportovním odvětvím. Jsou jimi:
sportovní střelba

letní biatlon

zimní biatlon

potápění

radiový orientační běh

požární sport

letecké sporty

paragliding

letecké modelářství

kynologie

plavání s ploutvemi
...V roce 2003 uspořádala
ČR historicky první akademické mistrovství světa ve
sportovní střelbě, které se
uskutečnilo v Plzni a které
slavilo velký pořadatelský
úspěch. Na tom se samozřejmě podílela i ČAATS.
...V roce 1997 získali čeští univerzitní biatlonisté rekordní
4 medaile (1-0-3) na jedné Zimní světové univerziádě,
která se uskutečnila v Koreji. Tento rekord se biatlonistům
podařilo vyrovnat na Zimní světové univerziádě v Trentinu
v roce 2013 (1-0-3).

Kompletní výsledky z letošního ročníku Akademického mistrovství ČR
v požárním sportu naleznete na
http://www.hasicivsb.cz/vysledky/. Již
v říjnu se opět v Ostravě uskuteční další „hasičské“ Akademické mistrovství
ČR, tentokrát v disciplíně TFA.

Bude z Akademického mistrovství
evropský šampionát?
V Ostravě se na konci dubna 2016
uskutečnilo již páté Akademické
mistrovství ČR v požárním sportu.
Co do počtu závodníků se jedná
o jedno z největších akademických
mistrovství u nás. Závodů se zúčastnilo celkem 21 vysokých a středních
škol z ČR, Slovenska a Bulharska,
celkem 237 účastníků. Tři otázky
jsme položili zástupci hlavního organizátora předsedovi SKPS Jiřímu
Friedelovi.

2/2016

sti krušné, ale teď už se vše obejde
téměř bez problému. Nejvíce nás
trápí fluktuace v našem organizačním týmu, protože to jsou převážně
se studenti VŠB-TU Ostrava, kteří se
dříve či později vrací z vysokoškolských studií zpět domů nebo stěhují
za prací. Na druhou stranu s novými
studenty přichází noví a nadšení pořadatelé a organizátoři.
Co vás čeká v nejbližší době?
Nejdřív se zaměříme na podzimní
AMČR v disciplíně TFA a až to bude za
námi, vrhneme se na přípravy šestého Akademického mistrovství. Tuto
soutěž jsem totiž vymyslel. Než jsem
se stal příslušníkem HZS, pracoval
jsem šest let na VŠB-TU Ostrava jako
odborný asistent na Katedře tělesné
výchovy a sportu. Požární sport v té
době nebyl akademickým sportem,
proto jsme spojili síly s ČAATS a splnili požadavky na jeho uznání. A teď
bychom rádi z našeho AM rádi udělali Evropské akademické mistrovství.
Čeká nás spousta práce.

Sdružení sportovních svazů ČR, z.s., U Pergamenky 1511/3, Praha 7

Telefon: 266 722 111

...Adéla Bruns (roz. Sýkorová, sportovní střelba – na
snímku vlevo), Kateřina
Emmons (roz. Kůrková,
sportovní střelba) a Jaroslav Soukup (biatlon) byli
v minulosti reprezentanty
ČAATS a jsou držiteli cenných kovů nejen ze světových akademických šampionátů či univerziád, ale
jsou medailisty i z olympijských her.

...V rámci Českých akademických her, jejichž 15. ročník
letos proběhl v termínu 26. 6. – 1. 7. v Pardubicích, závodí
sportovci také v ploutvovém plavání, které se v akademické rovině řadí mezi sporty provozované v ČAATS.
Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete
na www.sporty-cz.cz.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz

