INFORMAČNÍ BULLETIN SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Jsem hrdý na to, že naši
členové rozvíjejí spolkovou
činnost i v současné době
Předseda Sdružení sportovních
svazů České republiky po roce opět
shrnuje, co se ve Sdružení, ale i
ve sportovním prostředí obecně
v roce 2018 podařilo, co je potřeba
do budoucna zlepšit a jaká v tomto
procesu bude úloha Sdružení. Jaký
byl právě končící rok 2018 pohledem předsedy Sdružení, se dozvíte
na následujících řádcích.

Dalším problémem je nedostatek, různá kvalita či rozmístění sportovišť, což
souvisí s neexistencí státní koncepce
výstavby a rozvoje sportovní infrastruktury. Více než polovina malých obcí má
nedostatečnou a zastaralou sportovní
infrastrukturu. Obyvatelé těchto obcí
proto nemohou sportovat v místě bydliště, což může vést až k úplnému
odklonu od sportování. Všechny obce
mají přitom zákonnou povinnost zpracovávat rozvojové plány sportu a jejich
následnou realizací přispívat k větší sounáležitosti obyvatel s místem jejich bydliště, ale od teorie k realizaci je i v tomto
případě hodně daleko. Jsme připraveni
vyvíjet veškeré možné úsilí, aby se „naše
sporty“ v obcích a ve školách udržely.

JAKÝ BYL ROK 2018?
Před rokem jste se na tomto místě
vyjadřoval k nepřehledné situaci v systému financování českého
sportu a volal po jasných pravidlech přidělování dotací. Je dnes
situace lepší?
Financování českého sportu je stále
v procesu realizovaných, probíhajících i plánovaných změn. Ve sportovní
oblasti působí mnoho subjektů, které nikdy nebudou mít na dílčí změny shodný názor. Jde ale o to, aby se
zlepšily podmínky pro většinu sportovního prostředí. Ano, před rokem
jsem na tomto místě požadoval, aby
každý příjemce státních dotací mohl
predikovat, jaká bude výše jemu přidělených finančních prostředků a kdy
je obdrží. A rád konstatuji, že v tomto
směru se začalo blýskat na lepší časy.
V dotačním programu MŠMT „Můj
klub“ na rok 2019 už si mohou žadatelé předběžně spočítat, jaké finanční
prostředky obdrží, což nelze hodnotit
jinak než kladně. Chci proto věřit, že za
rok budu moct stejně pozitivně hodnotit i další úpravy státního systému
financování českého sportu.
Mohl byste přesto z široké sportovní oblasti vybrat nějakou problematiku, která Vám leží nejvíce na srdci?
Stejně jako v celém společenském
dění, tak i ve sportu všechno souvisí
se vším, proto je třeba vždy přemýšlet
v souvislostech a předpovídat dopady
inovací, stejně jako se snažit napravovat negativní trendy. Těch problémů
je celá řada a všechny mě zajímají.
Mám-li přesto některé naznačit, stručně se o to pokusím.
Podle aktuálních průzkumů klesá organizované sportování. Zatímco procento sportujících občanů mírně roste,

dramaticky se navyšuje procento lidí,
kteří opouštějí organizovanou formu
sportování (v klubech, s přáteli, ve
skupinách kamarádů apod.) a sportují převážně individuálně. Budeme-li
spekulovat o příčinách tohoto negativního trendu, nemůžeme vynechat
nerespektování autorit, pokřivenou
variantu vnímání osobní svobody
a svébytnosti, neochotu dodržovat
pravidla a jakkoli se podřizovat a neopomeneme ani vliv sociálních sítí či
jiných elektronických forem komunikace, které jsou dobrým sluhou, ale
špatným pánem. Jsem přesvědčený
o tom, že tento trend souvisí s absencí
tradiční spolkové činnosti, která periodicky provází celou stoletou historii
našeho moderního státu a její význam
pro harmonický vývoj dětí a mládeže
je nezpochybnitelný. Je totiž nenahraditelnou formou socializace, rozvíjí
orientaci mezi vrstevníky i mezigenerační vztahy, přispívá k předávání zkušeností, k spolupráci při řešení problémů. Jsem hrdý na to, že naše Sdružení
se tomuto trendu vymyká a našim
členům se daří spolkovou (klubovou)
činnost dále rozvíjet.

Více než polovina malých obcí má
nedostatečnou a zastaralou sportovní infrastrukturu.
Jedním z neduhů českého sportu je
i nedostatek kvalitních trenérů. I tady
ale můžeme objevit přímou souvislost
s klubovou činností, která je jedním
z významných předpokladů orientace
sportovců na trenérskou činnost.

Byl rok 2018 pro Sdružení úspěšný?
Samozřejmě záleží na tom, co kdo za
úspěch pokládá, ale já jsem si jistý, že
úspěšný byl! Podíváme-li se na výsledky našich reprezentantů, nemůžeme
o tom pochybovat. Dnes již tradiční desítky titulů z mistrovství světa, medailí
z evropských soutěží či světových pohárů jsou jen jasným dokladem toho,
že v našich sportovních svazech kvalitně funguje systém sportovní výchovy
s provázaností od začátků sportování
dětí až po vrcholové výkony dospělých!
Úspěchem také je, že navzdory celospolečenské tendenci ve Sdružení
neklesá, v některých svazech i mírně
roste, členská základna dětí a mládeže.
A to většinou zásluhou dobře organizované spolkové činnosti. Těší mě,
že naše svazy i kluby mají stále díky
provozovaným sportovně branným či
branně technickým disciplínám výjimečné postavení a nabízejí zájemcům
zajímavou přidanou hodnotu.
A co popřejete sportovcům, ale nejen jim, do nového roku 2019?
Už tradičně radostný život, naplněný
zdravím, štěstím, láskou a spokojeností! Sportovcům pak ještě hodně
úspěchů. A také aby stále více lidí zažívalo ten nádherný pocit po dobře
provedené sportovní aktivitě. A nerozlišujme, zda se skvěle cítí čerstvý mistr
světa při naší krásné národní hymně,
nebo školák po pravidelném tréninku.
Obě tyto varianty jsou totiž ze
společenského hlediska srovnatelně
důležité! Příjemný nový rok všem!
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AKTUALITY
RADA SDRUŽENÍ SCHVÁLILA NÁVRH
ROZPOČTU NA ROK 2019
Ve středu 14. listopadu 2018
se v sídle Sdružení uskutečnilo
letošní čtvrté zasedání Rady
Sdružení, našeho nejvyššího orgánu. Jednání se zúčastnili kromě zástupců členských svazů
také hosté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Se zástupci Sdružení přišli diskutovat náměstek ministra pro
řízení sekce sportu Karel Kovář
a ředitelka odboru sportu Petra Vozobulová. Hlavními body
debaty bylo vypsání dotačních
programů pro sportovní prostředí na rok 2019 a také problematika Rejstříku sportovních organizací, sportovců,
trenérů a sportovních zařízení, který má MŠMT v gesci. Poté
následovalo jednání samotné
Rady Sdružení, která schválila návrh rozpočtu Sdružení

na rok 2019, projednala
současnou situaci kolem nemovitého
majetku,
který
Sdružení vlastní a spravuje,
schválila plán práce Kontrolní
komise a sekretariátu Sdružení na další období a v neposlední řadě také plán svého
jednání na příští rok. Rada
Sdružení se v roce 2019 sejde
10. dubna, 11. září a 13. listopadu. Výjezdní zasedání se pak
uskuteční 13. – 14. června i za
účasti dalších funkcionářů členských svazů.

DO CZECH TARGET SPRINT OPEN SE ZAPOJILO
VÍCE NEŽ 1100 DĚTÍ

Od 6. září do 1. listopadu 2018
probíhala podzimní část školních závodů seriálu Czech Target Sprint Open, který jsme
Vám představili v minulém čísle
našeho Zpravodaje a jehož pořadatelem je právě naše Sdružení (více o projektu naleznete na
webu www.targetsprint.cz). Během dvou podzimních měsíců
se do projektu zapojilo celkem
23 základních škol z Prahy

a Středočeského kraje a novou
střelecko-běžeckou disciplínu
Target Sprint si s námi vyzkoušelo 1112 dívek a chlapců ze 7.
a 8. tříd těchto základních škol.
Ale nesoustředili jsme se jen na
školáky. Střelba z laserových pušek (po předchozí fyzické zátěži
v podobě běhu, zvedání plného
barelu a ručkování) byla také
součástí závodů Gladiator Race
(20. – 21. října) v Praze, kterých se
zúčastnilo cca 1200 běžců z celé
České republiky. Další stovky
dětí i dospělých si Target Sprint
nebo střelbu z laserových pušek
vyzkoušely v rámci doprovodného programu Gladiator Race i při
Otevřeném MČR dětí v OCR
běhu v Kladně (6. října) či Velvarském maratonu (6. října).

VZPOMÍNÁME
Po nečekaném úmrtí starosty
SH ČMS Karla Richtera v srpnu 2018 se Sdružení muselo
v krátké době rozloučit s dalšími, bývalými, sportovními
funkcionáři. V pondělí 1. října
2018 zemřel ve věku nedožitých 88 let Zdeněk Kašper,
významná osobnost ve světě
biatlonového sportu a dlouholetý člen našeho Sdružení, kde
mimo jiné zastával funkci člena Dozorčí komise. Jako člen
Technické komise Mezinárodní
unie moderního pětiboje a biatlonu se zasloužil o zavedení malorážné formy biatlonu
a stál u zrodu biatlonu ženského. Navíc biatlon objevil pro
tehdejší Československo. Jen
o dva dny později, ve středu 3.
října 2018, zasáhla stejně smut-

Zdeněk
Kašper

Ferdinand
Ritter

ná zpráva svět kynologie. Ve
věku 86 let zemřel Ferdinand
Ritter, dlouholetý funkcionář –
od ZKO přes okresní, krajské
i republikové orgány v oblasti
kynologie, které se věnoval
od roku 1945. Uplatnění našel
i v nejvyšších orgánech ČKS
a ČMKU. Byl mimo jiné dlouholetým mezinárodním rozhodčím ve výkonu i zástupce ČR
v komisi pro pracovní psi FCI.
Čest jejich památce!

PF 2019

Telefon: 266 722 111

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.
Vám přeje úspěšný rok 2018.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Mistrovství světa v režii
českých posádek
V termínu 4. – 10. listopadu 2018
hostila daleká argentinská Patagonie, konkrétně provincie Neuquén
a horské řeky Aluminé a Ruca Choroy, mistrovství světa čtyřčlenných
posádek v raftingu. Svaz vodáků
České republiky vyslal do Argentiny sedm reprezentačních posádek
v sedmi (z osmi) kategoriích: juniorky do 19 let LET´S GO RAJHRAD,
junioři do 19 let LET-CI Letohrad,
juniorky do 23 let RK TROJA Šelmy,
junioři do 23 let TR HANACE junior,
Open ženy TR OMEGA, Open muži
TR HIKO a Masters muži TR Masters
A. Všechny české posádky vybojovaly na šampionátu cenné kovy, čtyři české týmy pak ovládly absolutní
pořadí šampionátu, čímž se postaraly o historický úspěch českých
raftařů. Češi se radují z celkem 33
medailí (14 – 9 – 10).

HISTORICKÝ ÚSPĚCH
Absolutními mistry světa jsou obě
české posádky, tedy muži i ženy, v kategorii Open, hlavní kategorii. Mužská
posádka TR HIKO to dokázala díky
vítězství ve slalomu, druhým místům
ve sjezdu a v H2H i třetí příčce v úvodním sprintu. Ženy z posádky TR OMEGA skončily v úvodním sprintu čtvrté.
Bronz vybojovaly v H2H, stříbro ve
sjezdu a zlato z celkového pořadí doplnily o zlato ze slalomu.

Ziskem titulu absolutních světových šampionů napodobili mužské
a ženské posádky junioři do 23 let
z posádky TR HANACE junior. Ti získali další zlaté medaile ve sjezdu, ve slalomu i v H2H, bronz přidali ve sprintu.
Juniorky do 23 let RK TROJA Šelmy se
staly vicemistryněmi světa a na šampionátu si navíc dojely pro zlato ve
slalomu, stříbro ve sjezdu a bronzové
medaile ve sprintu a v H2H.
I juniorky do 19 let jsou vicemistryněmi světa. Posádka LET´S GO RAJ-

HRAD obsadila dvakrát stříbrnou
příčku (slalom a sjezd) a dvakrát byla
bronzová (sprint a H2H). Junioři do 19
let LET-CI Letohrad byli celkově klasifikováni na třetím místě, k čemuž jim
pomohlo stříbro z H2H, bronz ve sjezdu a ve slalomu i nepopulární „brambora“ ve sprintu.

Čtvrtý titul absolutních mistrů světa přidali čeští veteráni TR Masters A,
kteří ve čtyřech dílčích disciplínách nepoznali porážku a Argentinu opouští
se ziskem pěti zlatých medailí!
Češi opět potvrdili, že v tomto sportu
se řadí na absolutní světový vrchol
a že rafting se může směle řadit k těm
nejúspěšnějším sportům u nás.

STALO SE

krátkých sprinterských a středních vytrvalostních tratích i v dovednostních
disciplínách s tlakovou láhví. Součástí
finále jsou i divácky velmi atraktivní
štafety, které navíc díky dvojnásobnému bodovému ohodnocení mohou
zamíchat celkovým pořadím týmů.
Letošní Finále ligy mládeže i díky 8 zlatým, 9 stříbrným a 8 bronzovým medailím ovládli domácí závodníci klubu
Laguna Nový Jičín, kteří vybojovali
2739 bodů a obhájili loňské prvenství.
Druhé místo patří Aquaklubu Libe-

4/2018

ZAJÍMAVOSTI
ROČENKA SDRUŽENÍ 2018

Již tradičně v polovině posledního měsíce v roce vydává
Sdružení svou ročenku. Letošní Ročenka 2018 je jubilejní
dvacátá. Opět se v ní dočtete
o sportovních úspěších reprezentantů našich členských
svazů, ale nejen to. Tradiční
shrnutí právě končícího roku
2018 pohledem jednotlivých
členských svazů Sdružení je
doplněno o bohatý fotografický materiál, který Vám přiblíží jejich každodenní činnost
i činnost samotného Sdružení.
Tak například jen do října 2018

naši reprezentanti vybojovali úctyhodných 259 medailí
na mezinárodních akcích
(MS a ME), Sdružení již třetím
rokem pokračovalo ve snaze
o sportovní a technický rozvoj mladé generace a to prostřednictvím projektu Mladý
sportovec a nově zahájilo projet Czech Target Sprint Open,
ÚAMK ČR se věnuje nejen motorovému a nemotorovému
sportu, ale jednou z jeho priorit je i bezpečnost silničního
provozu… To a mnohem více
se dočtete v naší Ročence 2018.

PÁTÉ AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ V TFA

Při pohledu na výsledky našich juniorů se český raftařský sport o svou budoucnost rozhodně nemusí obávat!

Finále ligy mládeže opět ovládli novojičínští ploutvaři
V Novém Jičíně se o víkendu
17. – 18. listopadu 2018 uskutečnilo
Finále ligy mládeže v ploutvovém
plavání, které je tradičním vyvrcholením domácích závodů mladých
ploutvařů. Finálovému klání předcházela kvalifikační kola České a Moravskoslezské ligy mládeže, která se
uskutečnila v první polovině letošního roku. Z těchto závodů se do finále
probojovaly vždy tři týmy s nejvyšším bodovým ziskem.
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rec (2300 bodů), bronzovou příčku obsadili závodníci Čochtanklubu Žďár
nad Sázavou (2250 bodů).
Mezi jednotlivci pak zvítězili Jakub
Mizera (Laguna Nový Jičín, 1049 bodů)
a Lucie Gašperiková (Laguna Nový Jičín,
1281 bodů) v kategorii E; Jiří Kubíček
(KPM Pulec Praha, 1550 bodů) a Jolana
Hnáthová (KSP Olomouc, 2247 bodů)
v kategorii D; Matyáš Kubíček (Aquaklub Liberec, 2922 bodů) a Štěpánka Kolářová (Aquaklub Liberec, 2394 bodů)
pak v závodní kategorii C.

Z České ligy mládeže do finále postoupily kluby Aquaklub Liberec, Modrá
Hvězda Praha a KPM Pulec Praha.
Moravu a Slezsko ve finále reprezentovali zástupci pořadatele závodů z klubu Laguna Nový Jičín a závodníci KSP
Olomouc a Čochtanklub Žďár nad
Sázavou. V lize mladých ploutvařů se
závodí v kategoriích E (11 let a méně),
D (12 – 13 let) a C (14 – 15 let). Na finále
pak každý klub nominuje určitý počet
závodníků v každé z uvedených kategorií (v kategoriích E a D tři dívky a tři
chlapce, v kategorii D dvě dívky a dva
chlapce).
Závodníci, kterých v Novém Jičíně startovalo 94, absolvovali závody v průběhu dvou závodních půldnů a to na
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První říjnový čtvrtek (letos 4. října) opět ožil areál kolejí VŠB – TU
Ostrava v Porubě souboji o nejtvrdšího hasiče mezi akademiky.
Akademické mistrovství ČR
v disciplíně TFA se letos konalo popáté a zúčastnilo se ho
80 závodníků nejen z českých
vysokých a středních škol, ale
také ze Slovenska (TU vo Zvoleně, Žilinská univerzita). Na účastníky AMČR opět čekaly čtyři
náročné úseky s několika dílčími disciplínami, které zakončil
tradiční výběh do 13. patra budovy zdejších kolejí. Soutěžilo
se v kategoriích muži, ženy a ve
štafetách. Soutěž mužů ovládl
domácí závodník Dominik Příhoda (VŠB – TU Ostrava) s ča-

sem 4:16,60 min. Druhý skončil
obhájce loňského prvenství
Petr Miřátský (UK Praha), který
za vítězem zaostal o pouhých 17
setin sekundy. Bronz putuje na
Slovensko zásluhou Ladislava
Babinského (TU vo Zvolene;
4:29,30 min). Mezi ženami zvítězila Kateřina Vodičková (VŠB –
TU Ostrava) za 5:26,52 min, druhé místo obsadila obhájkyně
vítězství Denisa Vápeníková
(VŠB – TU Ostrava; 5:41,43 min),
třetí byla Tereza Tmejová (VUT
v Brně; 5:52,18 min). Také souboj
štafet ovládli domácí z VŠB – TU
Ostrava (4:34,09 min) před závodníky z Žilinské univerzity
(SVK, 4:55,71 min) a třetím VUT
v Brně (5:05,75 min).

AKADEMIČTÍ MISTŘI V RADIOVÉM ORIENTAČNÍM
BĚHU

V termínu 20. – 21. října proběhlo Akademické mistrovství ČR v radiovém orientačním běhu a to v netradičních,
„ROBem“ nepolíbených, končinách. Necelá třicítka závodníků se sjela do sokolovny v obci
Sentice nedaleko Tišnova.
Chvilku po obědě bylo již třeba vystoupat na kopec za obcí
na start „dvoumetru“, závodu,
ve kterém vysílače vysílají signál s vlnovou délkou zhruba
dva metry. Přestože dámy vynechávaly jednu z pěti kontrol
určených pro pány, byly obě
tratě překvapivě podobné,

s tím, že dámská nepřipouštěla
jiné pořadí kontrol. Stejně jako
před rokem se Ondra Šimáček
nenechal zmást a se svým bratrem Martinem suverénně opanovali první místa. Bratry dělily
dvě minuty, ale zlatou Báru
Matouškovou a stříbrnou
Šárku Jelínkovou dělily jen
dvě vteřiny. Po večeři a vyhlášení nechybělo společné posezení u sklenky místního sentického piva. Na nedělní ráno
byla přichystána „osmdesátka“
(tj. vysílače vysílají vlny s vlnovou délkou zhruba osmdesát
metrů) na stejné mapě, cesta
na start ovšem vedla na druhou stranu než předchozí den.
Znalost terénu jistě pomohla,
na druhou stranu již všichni
věděli, co je čeká. Dámská trať
opět nebyla nijak zásadně kratší než trať pánská a výsledné
časy byly opět velice vyrovnané. V pánech si bratři Šimáčkové vyměnili místa, dámám
dominovala Míša Marečková.
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To je počet medailí, které čeští raftaři vybojovali
na letošním mistrovství světa čtyřčlenných posádek v Argentině. Češi se mohou pochlubit ziskem
14 zlatých, 9 stříbrných a 10 bronzových medailí.
Hned čtyřikrát se pak Češi stali absolutními mistry světa v celkovém hodnocení šampionátu.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Modelářský podzim ve znamení úspěšného
mistrovství světa automodelářů, mezinárodních
soutěží plastiků i výstavy Model Hobby
Jelikož modelářské soutěže probíhají celoročně, tak ani v tomto
období nebyla nouze o zajímavé
akce. Na své si přišli příznivci všech
odborností, například na výstavě
Model Hobby, avšak vrchol sezóny
v podobě mistrovství světa čekal
automodeláře. Plastikoví modeláři
si z významných soutěží s mezinárodní účastí přivezli mnoho ocenění.

ÚSPĚCHY MODELÁŘŮ
Automodeláři mají každoročně v říjnu na programu Mistrovství světa
v dráhových modelech aut v kategoriích Scale. Také letos odjížděli do
finského města Vaasa jako favorité na
zisk předních umístění. V konkurenci
138 soutěžících z 16 zemí tří kontinentů se českým reprezentantům
dařilo. Největším úspěchem byla zlatá medaile z královské a nejrychlejší
třídy modelů kategorie ES/24, kterou získal po vyrovnaném boji Antonín Vojtík před stříbrným Vladimírem
Horkým. Pátým místem podpořil dominanci českých závodníků Jaroslav
Reček. Další titul mistra světa si vybojoval v kategorii ES/32 Jaroslav
Reček, druhý skončil Vladimír Horký
a páté místo přidal Antonín Vojtík.
V hodinovém závodě týmové kategorie PR/24 si nejúspěšnější český
tým Reček – Horký dojel pro sedmou
příčku. O úspěšnosti našich modelářů
svědčí i pohled na světový žebříček,
kde první tři místa patří reprezen-

tantům České republiky v pořadí Jaroslav Reček, Vladimír Horký a Antonín Vojtík.
Plastikoví modeláři porovnávali svůj
um na konci září nejprve na české
půdě. Mistrovství republiky seniorů Svazu modelářů České republiky,
které je již několik let spojeno s modelářskou akcí E DAY, se konalo na
výstavišti v Lysé nad Labem. K vidění
bylo přes 2000 modelů a samotného
mistrovství se zúčastnilo v bodovací
soutěži kategorií „Masters“ 65 modelů a v porovnávací soutěži „Hobby“
kategorií dalších 1129 modelů. Na
klubových stolech bylo více než 800
modelů a v juniorských kategoriích se
představilo 185 modelů.
Scale ModelWorld je tradiční a největší modelářská akce na světě, která
se od roku 1998 koná v anglickém
Telfordu. V listopadu se na Britské ostrovy vydala výprava čítající 17 reprezentantů Klubu stavitelů plastikových modelů Svazu modelářů České
republiky. Naši modeláři se na soutěž
nominovali na mistrovství republiky
mládeže a seniorů v Lysé nad Labem.
Ve výstavním centru si připravili expozici čítající zhruba padesát modelů
letadel, která byla koncipována v duchu výročí založení Československa
a 100 let českého a slovenského
letectva. Výprava České republiky
na tomto Mistrovství Spojeného království pro rok 2018 získala celkem
15 zlatých, 13 stříbrných a 13 bron-

BYLI JSME PŘI TOM
Začátkem října se konalo v dánském
městě Randers Mistrovství světa
německých ovčáků WUSV World
Championship IPO & Agility 2018.
Česká republika měla zástupce pouze v mistrovské soutěži zakončené

zkouškou sportovní kynologie IPO 3.
Česká výprava čítala pět závodníků
se psy a rozhodně se v mezinárodním měřítku neztratila. V konkurenci
118 závodníků z 33 zemí světa dosáhl skvělého výsledku Václav Ouška se svým čtyřnohým parťákem německým ovčákem Qvidem Vepeden.
Díky svým výkonům ohodnoceným
285 body a známkou velmi dobře se
stala tato dvojice mistry světa. Podařilo se jim navíc získat i titul Nejlepší stopa s 98 body. Bronz do sbírky české reprezentace přidal Martin
Matoušek a Vicky Favory Cross, kteří
jen o jeden bod zaostali za druhým
místem. Ani v týmové soutěži nenašli
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ZAJÍMAVOSTI
BRONZOVÝ ŠAMPIONÁT DOROSTU
V POŽÁRNÍM SPORTU

zových medailí, dále 17 ocenění Commended a 6 speciálních Trophy.
Další soutěž plastikových modelářů
hostil nizozemský Veldhoven, a to
jedenáctý ročník Scale Model Challenge. Jedná se o jednu z největších
evropských soutěží srovnatelnou
s výše uvedenou britskou soutěží Scale ModelWorld. V soutěži bylo k vidění
1831 modelů a figur, které si prohlédlo přes 4000 návštěvníků. Nakonec se
čeští modeláři radovali ze tří zlatých,
jedné stříbrné a dvou bronzových
medailí za modely letadel a bojové
techniky v juniorské kategorii a v kategorii letadla v měřítku 1/72 a menší.
Svaz modelářů České republiky se
na konci října prezentoval na veletrhu
Model Hobby 2018, který se uskutečnil v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech. K vidění byla velká
expozice modelů všech odborností
SM ČR, jejíž součástí byla i výstava
leteckých modelů mistrů světa kategorií F4H, F3D a F5D, sešly se zde
také čtyři putovní poháry pro mistry
světa a návštěvníci si mohli vyzkoušet
stavbu vlastního modelu letadla. Za
podpory našeho Sdružení zorganizovali modeláři unikátní závod dronů Rotorama Open Model Hobby,
v němž se střetlo 24 profesionálních
i amatérských pilotů, kteří proháněli
své drony osvětlenou dráhou. Bránou
veletrhu prošlo zhruba 50 tisíc návštěvníků, kterým veletrh nabídl dozajista zajímavou podívanou.

Čeští kynologové sbírali tituly mistrů světa
Hned dvě mistrovství světa ve sportovní kynologii přinesla ty nejlepší
výsledky pro české barvy. Václav
Ouška se svým německým ovčákem
ovládli MS v Dánsku a David Indráček s fenkou francouzského ovčáka
přivezli zlato z MS ve Francii!
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Češi mezi 16 reprezentačními týmy
přemožitele a odvezli si nejcennější
kov za celkové první místo na MS německých ovčáků.
Francouzské město Drusenheim hostilo na začátku listopadu 15. ročník Mistrovství světa FCI IPO – Obedience
francouzský ovčáků a flanderských
bouvierů. I na tomto MS jsme měli zástupce pouze v soutěži IPO, kde bylo
přihlášeno 18 párů. Českou republiku
reprezentovalo šest párů – po dvou
v kategoriích IPO 1 a IPO 2, tři páry byly
v kategorii IPO 3. V kategorii IPO 1 dosáhl na stříbrnou příčku Michal Pecina
a Jack Sparrow Bar-Bar Beskydy s nejlepší obranou celého mistrovství (96
bodů). Na nejvyšší příčku v kategorii
IPO 2 vystoupali Petr Sluka a Hadrian
z Ajysyt s nejlepším předvedeným výkonem na stopách (95 bodů), na stupních vítězů doplnila vítěze bronzová
dvojice Andrea Baláková a Coree Avec
la Force de I’Ours. Nejcennější medaili
přivezla česká výprava ze soutěže IPO
3, kde nejvyšší mezinárodní zkoušku
z výkonu a titul mistra světa obdržel
David Indráček s fenkou francouzského ovčáka Diablesse I’Ami Noir. Tento pár pomohl českým barvám k titulu
nejlepší poslušnosti na MS (95 bodů)
a celkem získal 281 bodů. Třetí místo
v kategorii IPO 3 vybojovala Radmila
Šedivá s fenkou Britney Fanneli.
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Od 24. do 30. září probíhal
v bulharské Varně světový
šampionát mladých hasičů
v požárním sportu a o českých reprezentantech bylo od
počátku mistrovství hodně slyšet. V první disciplíně, kterou
byl výstup na cvičnou věž, si
čeští dorostenci i dorostenky
vylepšovali svá osobní maxima, což vedlo k zisku dvou
bronzových medailí v týmové soutěži chlapců i dívek. Dorostenky získaly bronz i v běhu
na 100 m s překážkami a ze
stejného kovu se v individuální soutěži radovala také starší

dorostenka Klára Hulínská.
Bronzoví byli v týmové soutěži i dorostenci. Ti ve štafetě
na 4 × 100 m s překážkami přidali do české medailové sbírky
stříbro, zatímco dorostenky
získaly další cenný bronz.
Stříbro česká děvčata vybojovala v poslední disciplíně šampionátu, kterým byl požární
útok. V celkovém součtu všech
disciplín pak Češky obsadily
výtečné třetí místo. Stejně se
vedlo i chlapcům. Z požárního
útoku si z Varny odváží stříbro, bronz jim patří v celkovém
hodnocení.

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK RALLYE JESENÍKY

V sobotu 15. září se ve Šternberku a jeho blízkém okolí
uskutečnil jubilejní desátý
ročník Rallye Jeseníky, která v letošním roce zažila svou
obnovenou premiéru. O vítězi
nebylo jasno ani před poslední
rychlostní zkouškou. Před tou
dělilo druhého Martina Vlčka
s Fordem Fiesta R5 pouhých
devět desetin sekundy od vedoucího Romana Odložílka,
který taktéž pilotoval Fiestu
R5 od Fordu. O vítězi, kterým
se nakonec stal Roman Odložílek spolu s navigátorem
Martinem Turečkem, rozhodlo lepší obutí Odložílkova

vozu. „Věděl jsem, že Martin
má hodně rozbité gumy, takže jsem věřil ve zdárný konec
v náš prospěch. Přesto jsem se
snažil jet rychle, ale bez větších
chyb a vyšlo to nakonec na výbornou. Je to pro nás takové
zadostiučinění po nevydařené
Barumce. Soutěž byla skvěle
připravená, tratě parádní a počasí se nakonec po předchozí
průtrži mračen taky umoudřilo,
takže jsme opravdu spokojeni.
Martinu Vlčkovi musím poděkovat za nádherný souboj. Jel
opravdu skvěle,“ shrnul po závodě letošní vítěz Roman Odložílek.

SOUBOJOVÉ HRY JEDNOTLIVCŮ A DVOJIC

V Lounech Chlumu se 6. října
2018 uskutečnil XIII. ročník
Soubojových her České republiky neboli Mistrovství
České republiky ve střeleckém
souboji dvojic a jednotlivců
z velkorážové pistole a revolveru. Tuto akci spolupořádaly
Svaz branně technických
sportů České republiky, Českomoravská střelecká jednota,
Společnost českých střelců
Louny a Technické sporty Lučan. Střílelo se na sestavu terčů
Pepper Popper 2 × 5 se startem z palebné čáry s tasením

zbraně. Aby bylo hodnocení
naprosto přesné, všechny souboje byly snímány na video.
Celkem 30 střelců se zúčastnilo
soubojů dvojic, kde se střílelo
systémem každý s každým. Titul mistrů republiky si z letošních soubojových her odnesla
dvojice Zdeněk Balej a Jerzy
Wojda (KVZ Střelci Zbýšov).
Mezi jednotlivci se ve střeleckém souboji z velkorážové
pistole a revolveru utkalo 27
závodníků, přičemž mistrem
republiky se stal Ladislav Hodinka (KVZ Most).

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