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AKTUALITY

POZVÁNKA

RADA SDRUŽENÍ ZVOLILA KONTROLNÍ KOMISI

ČÁSLAV HOSTILA PREMIÉROVÝ ZÁVOD V TARGET 

SPRINTU 

ŽATEC BUDE HOSTIT MS ZÁCHRANNÝCH PSŮ

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ SDRUŽENÍ OBHÁJILI SVÉ 

FUNKCE

Ač většina z  nás vnímá rafting pře-

devším jako letní volnočasovou ak-

tivitu, ve které se snoubí adrenalin, 

týmový duch i láska k divoké příro-

dě, patří toto poměrně mladé spor-

tovní odvětví k těm nejúspěšnějším 

sportům u  nás. Vždyť čeští raftaři 

každoročně vozí desítky medailí ze 

světových i  evropských šampioná-

tů. Jen v roce 2017 přidali raftaři do 

české medailové sbírky 57 cenných 

kovů z mezinárodních závodů…

V  současné době zastřešuje rafting 

u nás Svaz vodáků České republiky, 

z.s. (SVoČR), který je jedním ze zaklá-

dajících svazů Sdružení sportovních 

svazů České republiky, z.s. Kromě raf-

tingu SVoČR sdružuje také zájemce 

a závodníky věnující se klidnějším vo-

dám v  rámci závodů pramic. Obdob-

nou činností se prostřednictvím svých 

klubů zabývá také další členský svaz 

Sdružení, a  to Svaz vodáků Moravy 

a  Slezska, z.s. (SVMS), který se snaží 

do vodáckých aktivit v přírodě zapojit 

co největší množství dětí a mládeže ve 

svém regionu. Kluby SVMS se zabývají 

také raftingem, ale kvůli nedostatku 

raftingových tratí na Moravě, se to-

muto sportovnímu odvětví nemohou 

věnovat naplno.

Jak už bylo napsáno výše, rafting se 

řadí mezi poměrně mladá sportov-

ní odvětví, jako samostatný sport jej 

vnímáme od 90. let 20. století. Jeho his-

torie je však mnohem starší. Počátky 

českého raftingu spadají do období 

50. – 60. let minulého století. V rámci 

několika kanoistických a  turistických 

oddílů se jezdilo na gumových armád-

ních člunech. V  80. letech pak byly 

v  Československu vyvinuty dlouhé ex-

pediční nafukovací čluny „Matylda“, na 

nichž čeští dobrodruzi sjížděli nejen 

divokou vodu v  našich končinách, ale 

také velké řeky v zahraničí (především 

v  zemích bývalého Sovětského sva-

zu) – Jenisej, Katuň, Čuja aj. Při těchto 

výpravách se českým průkopníkům 

raftingu podařilo navázat kontakty se 

zahraničními raftaři a Češi se tak mohli 

po sametové revoluci zúčastnit neo-

fi ciálního MS v raftingu v roce 1990 

v USA i o rok později v Kostarice.

SVoČR však raftové závody u nás začal 

pořádat až v  polovině 90. let. Do té 

doby závody pořádaly Bohemia Raft 

Club ve spolupráci s  ČSK DV (Český 

svaz kanoistiky). V této době, díky roz-

šíření nabídky závodů i  díky obětavé 

práci českých raftařských osobností, 

jako jsou Petr Panenka, Stanislav 

Hájek, Zbyněk Netopil či Robert Ka-

zík, došlo k prudkému nárůstu členské 

základny českého raftingu. Prostřed-

nictvím SVoČR se pak tento dynamic-

ký adrenalinový sport díky soustavné 

práci a  dosahovaným sportovním 

úspěchům dočkal podpory ze strany 

státních orgánů na přípravu mladých 

talentů a reprezentačních posádek.

V roce 1997 byla založena Mezinárod-

ní raftařská federace IRF, jejímž čle-

nem se SVoČR stal o rok později. V roce 

1998 vznikla Evropská raftařská aso-

ciace ERA, která v roce 1999 pověřila 

SVoČR uspořádáním prvního ofi ciál-

ního mistrovství Evropy, které se ko-

nalo v Praze-Troji. O čtyři roky později 

(2003) upořádal SVoČR na základě 

rozhodnutí IRF mistrovství světa, 

které se odehrávalo pod Lipenskou 

přehradou. Zúčastnilo se jej 25 muž-

ských a 11 ženských posádek a jednalo 

se o vůbec první MS v raftingu na ev-

ropském kontinentu. V roce 2012 byl 

SVoČR pořadatelem prvního MS R4 ju-

niorů a veteránů a nedlouho poté v té-

mže roce uspořádal i ME R6 mužů a žen.

Čeští pořadatelé patří při organizaci 

závodů mezi světovou špičku, stej-

ně jako samotní čeští reprezentanti, 

kteří, nejen na domácích šampioná-

tech, sbírají jednu medaili za druhou. 

Ať už se jedná o čtyřčlenné nebo šesti-

členné posádky, vždy je potřeba s čes-

kými raftaři počítat!

Vrcholné soutěže raftařů (MS a  ME) 

se konají vždy ve dvouletých cyklech. 

V sudých letech se konají šampionáty 

čtyřčlenných posádek, v lichých letech 

mají své světové i evropské vyvrchole-

ní šestičlenné posádky.

Soutěže v raftingu pak probíhají ve čty-

řech disciplínách: SPRINT – posádky 

startují intervalovým startem a  jejich 

cílem je sjet daný úsek řeky v  co nej-

kratším časem; H2H (Head to head)  – 

podle časů dosažených ve sprintu jsou 

posádky nasazeny do postupového 

pavouka a  vždy lepší posádka z  roz-

jížďky postupuje do dalšího kola; SLA-

LOM – jedná se o  klasický slalom na 

divoké vodě, kdy je důležitý nejen čas 

dosažený na předem určeném úseku 

řeky, ale zároveň bezchybné projetí sla-

lomových branek, které tuto trať dělají 

ještě složitější; SJEZD – nejnáročnější 

disciplína, ve které je opět hlavním cí-

lem dosažení nejlepšího času, ovšem 

tentokráte nikoliv v  jednotkách minut, 

ale v desítkách minut (za optimální se 

z  hlediska mezinárodních pravidel po-

važuje náročnost závodu kolem jedné 

hodiny!). Pro raftaře je pak nejcennější 

vítězství v tzv. KOMBINACI, tedy v sou-

čtu bodů za umístění v jednotlivých díl-

čích disciplínách.

Že je rafting opravdu jedním z našich 

nejúspěšnějších sportovních odvět-

ví vůbec, dokazují i výsledky z ME R4, 

které se na počátku července uskuteč-

nilo na Slovensku (viz str. 2). 

Více informací nejen o raftingu se do-

zvíte na webu SVoČR www.kanoe.cz 

a na webu SVMS www.svmis.biz.

Na výjezdním zasedání Rady 
Sdružení, které se 21. – 22. červ-
na 2018 konalo v  rekreačním 
areálu ÚAMK ČR v  Hrdoňově 
u  Lipna, se projednávaly infor-
mace o správě objektů a majet-
ku Sdružení v roce 2017, zprávy 
z  jednání s MŠMT ČR a dalšími 
orgány a  především došlo 
k volbě členů Kontrolní komi-
se Sdružení. Kontrolní komise 
je revizním orgánem Sdružení 
a  jeho členové jsou voleni na 
období pěti let. Činnost v  kon-
trolní komisi ukončila Miluše 
Kadeřávková (Český svaz biat-
lonu), které bychom tímto chtě-
li poděkovat za odvedenou prá-
ci. Do dalšího funkčního období 
byli zvoleni čtyři ze stávajících 
pěti členů, pátý člen nahradí již 
zmíněnou Miluši Kadeřávkovou. 

Nové složení kontrolní komise 
bylo jednomyslně odsouhlase-
no v této podobě – Vilém Liška 
(Svaz potápěčů Moravy a  Slez-
ska), František Němec (Svaz 
branně-technických sportů ČR), 
Svatopluk Senevič (Svaz vojá-
ků v  záloze ČR), Michal Sojka 
(Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska) a  Lubomír Široký 
(Moravskoslezský kynologický 
svaz). Předsedou kontrolní ko-
mise se stal Vilém Liška a místo-
předsedou Lubomír Široký.

Target sprint je mladá sportov-
ní disciplína, která si na české 
scéně odbyla svou premiéru bě-
hem školního závodu Základní 
školy Masarykova v Čáslavi na 
atletickém oválu ve Vodrantech. 
Co je Target Sprint? Jedná se 
o  kombinaci běhu na střední 
vzdálenost (3 × 400 m) a  střel-
by na terč (2 × 5 zasažených 
terčů), přičemž střelecké polož-
ky absolvují závodníci postupně 
po prvním a druhém běžeckém 

okruhu. Historicky první školní 
závod v Target Sprintu na našem 
území uspořádalo Sdružení 
sportovních svazů České re-
publiky, z.s. koncem května pro 
žáky 6. tříd, jehož se zúčastnilo 
37 žáků (22 dívek a 15 chlapců) 
čáslavské školy. Nejlépe z  dívek 
si vedla Andrea Dočekalová 
s časem 6:12,3 s, u chlapců si pro 
vítězství doběhl David Beneš 
s  nejrychlejším časem celého 
závodního dne 5:51,2 s. 

Už ve čtvrtek 23. srpna 2018 
bude v  Žatci slavnostně zahá-
jeno 6. Mistrovství světa FCI 

družstev záchranných psů. 
Jeho pořadatelem je již potřetí 
Svaz záchranných brigád ky-
nologů České republiky. Su-
tinový trenažer, simulující stav 
po zemětřesení, les pro plošné 
vyhledávání i  plochy pro sto-
pařskou práci budou pro pso-
vody z celého světa připraveny 
v okolí obce Chbany nedaleko 
Žatce.

Rada Sdružení sportovních 
svazů České republiky, z.s. v  le-
tošním roce poprvé zasedala 
12.  dubna 2018 a  měla před 
sebou důležitý úkol – volbu 
nových místopředsedů Sdru-
žení na další pětileté funkční 
období. Místopředsedové jsou 
společně s  předsedou statutár-
ními zástupci Sdružení a  jsou 
voleni z  členů Rady Sdružení. 
Všichni tři dosavadní místo-

předsedové dostali od přítom-
ných zástupců svazů důvěru 
i pro další pětileté období, a tak 
se staronovými místopředsedy 
Sdružení stali Jaroslav Salivar 
(Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a  Slezska), Oldřich Vaníček 
(Ústřední automotoklub ČR) 
a  Pavel Macura (Svaz českých 
potápěčů). Jednání Rady Sdru-
žení se zúčastnili i náměstek pro 
řízení sekce sportu MŠMT Karel 
Kovář a také vládní zmocněnec 
pro sport a poslanec Milan Hni-
lička, kteří přítomné zástupce 
jednotlivých svazů informova-
li o  aktivitách odboru sportu 
MŠMT s ohledem na současnou 
situaci v českém sportu.

Čeští reprezentanti na evropských 
či světových šampionátech sbírají 
jednu medaili za druhou. Ať už se 
jedná o čtyřčlenné nebo šestičlenné 
posádky, vždy je potřeba s českými 
raftaři počítat!

PŘEDSTAVUJEME

Rafting aneb Jeden 
z nejúspěšnějších sportů u nás
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ZAJÍMAVOSTI

PLOUTVOVÍ PLAVCI SBÍRALI CENNÉ KOVY

RALLYE ČESKÝ KRUMLOV V REŽII JANA 

KOPECKÉHO

Již 46. ročník Rallye Český 
Krumlov uspořádal ve dnech 
18. a  19. května ÚAMK Au-
tomotoklub Rallye Český 
Krumlov spolu s  ČK moto-
sport. Počasí letos prověřilo 
připravenost závodníků, pro-
tože slunečno vystřídal silný 
déšť. Ačkoliv déšť ustal, ovlivnil 
povrch trati, což potvrdil po pá-
teční první etapě i  tovární jez-
dec Škody Jan Kopecký (Fabie 
R5): „Krumlov jsem jel několikrát, 
ale tohle jsem nikdy nezažil. Byla 
bouřka, padaly kroupy a  my 
jsme nemohli jet na prořezaných 
pneumatikách. Lepší by tam bylo 

jet na člunu.“ Kopecký měl po 
první etapě náskok 29 sekund 
před druhým Václavem Pe-
chem (Ford Fiesta R5) a  téměř 
minutu a  půl před třetím Fili-
pem Marešem (Ford Fiesta R5). 
Pozici na čele si Jan Kopecký 
udržel i v sobotní druhé etapě 
a popáté ovládl tradiční jiho-
český závod. Navíc se jednalo 
o  jeho čtvrté vítězství v  řadě 
v  Českém Krumlově a  dvacáté 
vítězství v  řadě na domácích 
tratích. Druhé místo patřilo 
Václavu Pechovi a  na třetí 
příčku se nakonec posunul Jan 
Černý (Ford Fiesta R5).

České posádky ovládly evropský 
šampionát v raftingu
Neuvěřitelných 28 cenných kovů zís-

kaly na mistrovství Evropy v raftingu 

české čtyřčlenné posádky. Posádky 

v  kategorii mužů Open a  Masters 

(veteráni) se navíc staly absolutními 

mistry Evropy. Čeští raftaři si domů 

přivezli 13  zlatých, 6  stříbrných 

a 9 bronzových medailí!

Mistrovství Evropy čtyřčlenných po-

sádek v  raftingu hostilo v  termínu 

2. – 7.  července 2018 slovenské Ču-

novo. Soutěže probíhaly ve všech 

čtyřech disciplínách – sprint, H2H, sla-

lom, sjezd – a  v  dunajských peřejích 

se představilo celkem 69 posádek 

z 15 zemí Evropy. Svaz vodáků České 

republiky vyslal do bojů o  evropské 

tituly 13 posádek v kategoriích Open 

(hlavní kategorie - muži, ženy), junioři 

a juniorky do 23 i 19 let a Masters (ve-

teráni – muži). Pro raftaře je nejcenněj-

ším úspěchem vítězství v  kombinaci, 

tedy v součtu bodů za umístění v jed-

notlivých disciplínách. A to se Čechům 

podařilo hned ve dvou kategoriích.

Absolutním mistrem Evropy se stala 

posádka TR HIKO, která během šam-

pionátu nepoznala porážku a  s  nej-

vyšším možným počtem bodů (1000) 

ovládla kombinaci kategorie Open. 

Domů si tak tato posádka odváží 

5  zlatých medailí. Z  vítězství v  kom-

binaci se mohou radovat také veterá-

ni z posádky TR Masters A. Ti kromě 

titulu absolutního mistra Evropy vy-

bojovali  vítězství ve sprintu, slalomu 

i ve sjezdu, bronz si pak odváží ze zá-

vodu H2H, ve kterém se podařilo zví-

tězit druhé české veteránské posádce 

Ježek Team Jihlava. Ta se i díky stříb-

ru ve sjezdu a bronzu ve sprintu a sla-

lomu stala vicemistrem Evropy.

Druhé místo v  celkovém hodnocení 

šampionátu obsadila také posádka ju-

niorek do 19 let Let´s go Rajhrad, která 

ovládla závod ve sprintu i  ve slalomu, 

stříbro vybojovala ve sjezdu a  díky 

bronzu z  H2H zkompletovala svou 

sbírku cenných kovů. Vicemistryně-

mi Evropy jsou také juniorky do 23 let 

z  posádky RK Troja Šelmy. Češky zví-

tězily ve slalomu, druhé byly ve sprintu. 

V H2H i ve sjezdu skončily české závod-

nice čtvrté a i to jim v celkovém hodno-

cení stačilo na medailové umístění.

Do české medailové sbírky patří ješ-

tě dalších pět bronzových medailí. 

O  ty se postaraly posádky HANACE 

rafters ve sjezdu kategorie Open 

mužů, Hodonín seniorky ve slalomu 

žen kategorie Open, TR HANACE ju-

nior ve sprintu a slalomu juniorů do 

23 let a posádka LET-CI Letohrad ve 

slalomu juniorů do 19 let.

Všechny tyto výsledky českých raftařů 

na mistrovství Evropy 2018 potvrzují, 

že český rafting opravdu patří mezi 

naše nejúspěšnější sportovní odvětví.

Během prvních pěti prázdninových 

dní probíhalo v  západočeské me-

tropoli Mistrovství ČR hry Plamen 

a dorostu v požárním sportu, v němž 

bojovali o mistrovské tituly nejlepší 

týmy i  jednotlivci z  celé republiky. 

Slavnostního zahájení šampionátů 

jednotlivých kategorií se zúčastnili 

starosta SH ČMS Karel Richter, ředi-

tel HZS Plzeňského kraje brig. gen. 

František Pavlas, předseda Sdružení 

sportovních svazů České republi-

ky, z.s. Zdeněk Ertl a zástupci města 

Plzně a Plzeňského kraje.

Závodem požárnické všestrannosti 

bylo zahájeno třídenní MČR hry Pla-

men a  hned první vítězství si odnesla 

Střezimíř. Štafetu CTIF ovládl Ma-

nětín, v požárním útoku CTIF vyhrály 

Dolní Měcholupy a  ve štafetě dvojic 

kralovala Oznice. Poslední den se ve 

štafetě 4 × 60 m s překážkami zaskvě-

la Písková Lhota, naopak v  požárním 

útoku Michálkovice. V  celkovém sou-

čtu týmových disciplín si nejlépe vedli 

a  mistry ČR se stali mladí hasiči z  Ma-

nětína, stříbrné medaile si odvezla Oz-

nice a bronzovou příčku obsadili hasiči 

z Bludova. V individuálním závodě na 

60 m s překážkami se mistrem ČR stal 

Petr Loukota (Vědomice) a  mezi dív-

kami vyhrála Libuše Holečková (Dolní 

Dobrouč).

Dorostenci a dorostenky zahajovali svá 

soutěžní klání ve středu. Kromě týmo-

vých soutěží měli i individuální soutěže 

rozdělené do tří kategorií podle věku 

(starší, střední, mladší). Prvními disciplí-

nami byly běh na 100 m s překážkami 

a test z požární ochrany. Mezi děvčaty 

si ve starších dorostenkách vedla nejlé-

pe Klára Hulínská (Kvasejovice), střed-

ní kategorii ovládla Lucie Ledvinová 

(Dašenice) a  mezi mladšími zvítězila 

Šárka Hájková (Bystřice nad Úhlavou). 

U  starších dorostenců vyhrál Lukáš 

Míka (Jetřichovec), ve střední katego-

rii Jan Šváb (Dobřany) a  u  mladších 

Martin Šourek (Struhařov). Mezi týmy 

dívek bylo nejlepší družstvo Úněšova 

a  mezi chlapci družstvo Brady-Ryb-

níčku. 

Soutěžní klání družstev končila ve 

čtvrtek dvěma disciplínami. Ve štafetě 

4 × 100 m s překážkami zvítězilo mezi 

dorostenci družstvo Brady-Rybníčku, 

u  dorostenek Úněšov. Požární útok 

dorostenců ovládl Bořitov, u doroste-

nek vyhrály hasičky z Bludova. Posled-

ní individuální soutěží byl dvojboj, 

kde mezi staršími dorostenci zvítězil 

Lukáš Míka (Jetřichovec), u středních 

dorostenců Jan Šváb (Dobřany) a mezi 

mladšími Martin Šourek (Struhařov). 

Mezi dívkami v  dvojboji starších do-

rostenek vyhrála Eva Kašparcová 

(Žernovník), u  středních Lucie Poma-

hačová (Kvasejovice) a  mezi mlad-

šími soutěž ovládla Leona Novotná 

(Skuteč). Celkově se po součtu všech 

čtyřech týmových disciplín staly mist-

ryněmi České republiky hasičky Úně-

šova, stříbro bral Jabloňov a třetí mís-

to obsadila Skuteč. 

Mistrovský titul mezi dorostenci 

a  zlatou medaili vyhrálo družstvo Bra-

dy-Rybníčku, druhá skončila Střezimíř 

a bronz získala Nová Ves. Individuální 

soutěže v kategorii dorostenek ovlád-

ly a mistryněmi se staly u starších Klá-

ra Hulínská (Kvasejovice), středních 

Lucie Ledvinová (Dešenice) a u mlad-

ších Šárka Hájková (Bystřice nad 

Úhlavou). Dorostenci si rozdělili také 

tři mistrovské tituly v  jednotlivých 

kategoriích – starší Lukáš Míka (Jetři-

chovec), střední Jan Šváb (Dobřany) 

a mladší Martin Šourek (Struhařov).

ÚSPĚCH

STALO SE

TŘETÍ KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY 

MLÁDEŽE

V  rámci XIII. ročníku Světové-
ho poháru CMAS (Mezinárodní 
potápěčská federace) v  plout-
vovém plavání hostilo v  břez-
nu 2.  kolo SP italské Lignano. 
Nejúspěšnější byli v  tomto zá-
vodě zástupci novojičínského 
klubu Laguna – Jakub Jarolím 
(2× bronz – 100 RP, 100 BF), Ja-
kub Kovařík (2× zlato – 50 RP 
a  100  RP, 1× stříbro – 100 PP), 
Barbora Svobodová (1× bronz 

– 100 RP), Jakub Klimpar (1× 
zlato – 100 BF, 1× stříbro – 200 
BF) a  mužská štafeta (1× stří-
bro – 4 × 100 PP), která s časem 
2:26,95  min. vylepšila český 
národní rekord. Medaile sbíraly 
i  členky klubu Uhlomost Most 

– Lucie Kolaříková (1× zlato – 
100 RP, 1× stříbro – 100 PP), Da-
niela Uhlířová (1× zlato 50  BF, 
1× bronz 100 BF) a štafeta žen 
(1× stříbro – 4 × 100  PP). Ve 
třech startech posbíral tři me-
daile i  15letý Matyáš Kubíček 
z  Aquaklubu Liberec (1× stříb-
ro  – 200  PP, 2× bronz – 800  PP, 
400 PP). V dubnu pokračoval SP 
3.  kolem v  Německu, odkud 
čeští závodníci přivezli 8 medailí. 

Na závodech v Lipsku se blýskl 
závodník Aquaklubu Liberec 
Matyáš Kubíček (2× stříbro – 
400 PP, 200 PP, 1× bronz 800 PP) 
a z žen byly úspěšné závodnice 
Uhlomostu Most Lucie Kolaří-
ková (2× bronz 50 RP, 100 RP) 
a  Daniela Uhlířová (1× stříb-
ro – 50 BF, 1× bronz – 100 BF), 
ve štafetě žen pak vybojovaly 
bronzovou medaili (4 × 100 PP). 
Celkem už čeští ploutvoví plavci 
nasbírali letos ve světovém po-
háru 33 medailí (8 Eger, 17 Lig-
nano, 8 Lipsko).

Novojičínský klub Laguna 
uspořádal 21. dubna 3. kolo 
Moravskoslezské ligy mládeže 
v  ploutvovém plavání a  rych-
lostním potápění kategorií E 
(11 let a mladší), D (12 – 13 let) 
a C (14 – 15 let). Mezi nejmlad-
šími vynikali reprezentanti do-
mácího klubu. René Novotný 
si odnesl čtyři medaile (3-1-0). 
Tři zlata vybojovala Patricie 
Chalupová a  kompletní sadu 
medailí získala Zuzana Fabíko-
vá. V  kategorii D zvítězil Kryš-
tof Bursa (Nemo Zlín) na třech 
tratích, ke kterým přidal bronz 
se smíšenou štafetou. Mezi 
dívkami byla se čtyřmi medai-
lemi nejúspěšnější členka KSP 

Olomouc Jolana Hnáthová 
(2-1-1). V  nejstarší kategorii 
svedli souboj o  nejlepšího zá-
vodníka Jan Janásek (Nemo 
Zlín) a  Vojtěch Zedník (Čo-
chtanklub Žďár nad Sázavou). 
Oba získali dvě zlaté a  dvě 
stříbrné medaile, Zedník přidal 
do své sbírky navíc zlato ze šta-
fety. Z dívek v kategorii C byla 
nejlepší Kateřina Padalíková 
(FAST FINS Přerov), ta si dopla-
vala pro čtyři medaile (3-1-0). 
Třetí kolo v  celkovém součtu 
ovládl domácí klub Laguna 
Nový Jičín (2355 b.), druhý 
skončil Čochtanklub Žďár nad 
Sázavou (1901 b.) těsně před 
třetím KSP Olomouc (1897 b.).

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Celkem 28 medailí, z  nichž hned 
13 bylo ze zlata, vybojovaly české čtyř-
členné posádky raftařů na ME ve slo-
venském Čunovu. K  13 zlatým přidali 
čeští raftaři 6 stříbrných a 9 bronzových 
medailí.28

MČR hry 
Plamen 
a dorostu 
v požárním 
sportu v Plzni
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ZAJÍMAVOSTI

V Žatci se bojovalo o Pohár 
prezidenta i Junior Cup

V sobotu 26. května 2018 uspořádal 

Svaz záchranných brigád kynologů 

České republiky dva své již tradič-

ní závody záchranných psů, který-

mi jsou Pohár prezidenta a  Junior 

Cup pro mladé psovody. Psovodi 

se svými psími svěřenci plnili opět 

dvě soutěžní disciplíny – sutinové 

vyhledávání a  poslušnost. Závod 

o  Pohár prezidenta byl mimo jiné 

součástí kvalifi kačních závodů na 

Mistrovství SZBK ČR, které bude le-

tos na začátku října hostit Spáleniš-

tě v jižních Čechách.

Celkem devět psovodů se představi-

lo v závodě o Pohár prezidenta. Ne-

jenže se museli vypořádat se dvěma 

náročnými terény sutinového vyhle-

dávání, závody navíc doprovázelo 

velmi teplé a slunečné počasí. V su-

tinách cvičení psi vyhledávají vzorky 

pachů i živé fi guranty. Na každý terén 

mají psovodi vždy 30minutový časo-

vý limit a  dopředu samozřejmě neví, 

jaký počet nálezů se v sutinách ukrý-

vá. I  to činí Pohár prezidenta jedním 

z  nejnáročnějších závodů záchranář-

ských psů u nás.

S  náročnými podmínkami se nejlépe 

vypořádal Petr Katrev, který zvítězil se 

ziskem 228 bodů (89 sutinový speciál 

A, 63 speciál B, 76 poslušnost). Druhé 

místo obsadila Lenka Knolová, která 

se svým psem vybojovala 219 bodů 

(80 speciál A, 61 speciál B, 78 posluš-

nost). Třetí místo získal Miroslav Bur-

da, jehož bodový zisk na konci dne byl 

214 bodů (78 speciál A, 59  speciál B, 

77 poslušnost).

Mladí psovodi v  rámci Junior Cupu 

absolvují jedno sutinové vyhledávání. 

V sutinách pak vyhledávají jednoho ži-

vého fi guranta. Již počtvrté za sebou 

zvítězila v  Žatci Natálie Malá, která 

získala 183 bodů (95 speciál, 88  po-

slušnost). Druhé místo si ze Žatce od-

váží další „stálice“ Junior Cupu Veroni-

ka Bolfíková, která získala 159  bodů 

(85 speciál, 74 poslušnost). Třetí mís-

to vybojovala Kamila Weberová za 

157  bodů (72 speciál, 85 poslušnost). 

Čtvrtý byl v  Žatci jediný mužský zá-

stupce v závodě Jan Baxa, který získal 

138 bodů (76 speciál, 62 poslušnost).

Junior Cup i  Pohár prezidenta se do 

Žatce a jeho okolí vrátí opět za rok na 

jaře. Už v srpnu se zde ale představí ti 

nejlepší psí záchranáři a psovodi z ce-

lého světa v rámci 6. Mistrovství svě-

ta FCI družstev záchranných psů, na 

které jste srdečně zváni.

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

Pod záštitou hejtmana Libereckého 

kraje Martina Půty a  za účasti sta-

rostky Leny Mlejnkové se ve čtvrtek 

26. dubna 2018 v Semilech uskuteč-

nil již 11. ročník oblíbené střelecké 

soutěže, která nese název Memoriál 

ppor. Petra Šimonky. Soutěž, kterou 

každoročně pořádá Liberecká kraj-

ská organizace Sdružení válečných 

veteránů ve spolupráci se Svazem 

vojáků v  záloze, je připomínkou 

účasti českých vojáků v  zahranič-

ních misích i  poctou těm vojákům 

české armády, kteří při plnění úkolů 

v  zahraničních misích přišli o  život. 

Kromě českých závodníků se v  Se-

milech představili také střelci z  ně-

mecké Žitavy.

Samotná střelecká soutěž probíha-

la dle pravidel SVZ ČR a  střílelo se 

z  pistole a  samopalu. Z  pistole se 

střílelo vestoje bez opory na dva ter-

če vzdálené 25 metrů. Ze samopalu 

se také střílelo vestoje bez opory ov-

šem na jeden terč vzdálený 50 metrů 

ve stanovených časových limitech. 

I když počasí střelcům v Semilech pří-

liš nepřálo, byly k vidění výborné stře-

lecké výsledky.

Soutěž družstev ovládl tým KVZ Trut-

nov (Aleš Novák, Kamil Bošanský, Jan 

Herber), který získal 863 bodů, a  ze 

semilské střelnice si po zásluze odvezl 

putovní pohár Válečných veteránů 

Liberec. Na druhém místě skončilo 

družstvo obhájců vítězství z roku 2017 

KVZ KŽ Králův Dvůr, které získalo 

842 bodů. Třetí příčku za zisk 832 bodů 

získalo družstvo KVZ Liberec 2.

Soutěžilo se také v  jednotlivcích. V  in-

dividuální soutěži zvítězil liberecký Ka-

rel Trost, který získal 290 bodů a  od-

nesl si i  hlavní cenu soutěže pistoli 

CZ-P 10. Druhou příčku obsadil Aleš 

Novák (Trutnov), který za vítězem za-

ostal o pouhý jeden bod. O další bod 

zpět zůstal Kamil Bošanský (Trutnov), 

který po vítězství v družstvech obsadil 

třetí příčku v individuální soutěži.

Oceněn byl také nejlepší střelec mezi 

válečnými veterány. Tím byl Petr Hro-

zínek (družstvo 312. prrchbo Liberec), 

který získal 282 bodů.

BYLI JSME PŘI TOM

POCTA VOJÁKŮM

Nejen střelci si připomněli české 
vojáky v zahraničních misích

MEZINÁRODNÍ TURNAJ V PODVODNÍM HOKEJI 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JEŽEK NA DOMÁCÍ TRATI NEBODOVAL

MČR V PLOUTVOVÉM PLAVÁNÍ A RYCHLOSTNÍM 

POTÁPĚNÍ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Jedenáctý ročník mezinárodní-
ho turnaje v podvodním hokeji 
BUD PIG CUP 2018 se konal 
5.  května 2018 v  Českých Bu-
dějovicích, přičemž organizace 
turnaje pro 19 týmů z  celé 
Evropy se chopil domácí klub 
podvodního hokeje Serrasal-
mus. Již tradičně byly týmy roz-
děleny do třech kategorií – Elite, 
Sub-Elite a  Ladies. V  kategorii 
Elite zvítězil maďarský tým Egy-
szusz (15 b.), druhé místo obsa-
dil tým PH Ljubljana ze Slovin-
ska (13 b.) a třetí skončil britský 
tým Pandaemonium (10 b.). 
Domácí tým Serrasalmus 
o bod nestačil na Brity a turnaj 

zakončil na čtvrté příčce. Kate-
gorii Sub-Elite ovládli němečtí 
podvodní hokejisté z týmu Mu-
nich Marlins (10 b.), druzí byli 
jejich krajané Sporttaucher 
Berlin (8 b.) a  na třetím místě 
skončil smíšený tým ze Švý-
carska Swiss Mix (6 b.). Český 
smíšený tým Serrasalmus mix 
nebodoval a  skončil na šestém 
místě. V  ženské kategorii obdr-
želi zlaté medaile hráčky Ger-
man Ladies z  Německa (12 b.), 
se ztrátou čtyř bodů skončil stří-
brný maďarský tým Hun Ladies 
(8 b.) a  české reprezentantky 
Czech ladies zakončily turnaj 
na bronzové příčce.

Na Masarykův okruh v  Brně 
se po šesti letech (9. – 10. červ-
na 2018) vrátil druhý nejpres-
tižnější motocyklový seriál 
závodů – MS Superbiků. Jedi-
ným českým jezdcem ve star-
tovním poli byl brněnský rodák 
Ondřej Ježek. Ani v  jednom 
ze dvou víkendových závodů 
se mu bohužel nepodařilo 
bodovat. V  sobotním závodě 
jezdce potrápila technika na 
okruhu, startovat se muselo tři-
krát a  až  potřetí proběhlo vše 
bez problémů a  závod byl do-

končen. Ježek první den zakon-
čil na 17. místě. Nedělní warm 
up přinesl Ježkovi nejlepší čas 
víkendu, v  první měřené jízdě 
zajel 2:01,074, což mu vynes-
lo 16.  místo. V  cíli po druhém 
závodě patřila Ondřeji Ježkovi 
nakonec 18. příčka . Výbornou 
atmosféru celého závodu do-
tvářeli čeští fanoušci, kterým 
Ježek od srdce děkoval: „Vel-
ké díky všem, kteří za námi do 
Brna na okruh přišli a  vytvořili 
tak parádní atmosféru, hlavně 
v paddocku a na céčku. Takové 
diváky jinde na světě nenajdu.“ 
Český jezdec bohužel nezažívá 
povedenou sezónu. Nejen že 
se trápil se svou motorkou, po 
brněnských závodech skon-
čilo dokonce jeho působení 
v  italském týmu Guandalini 
Racing.

Liberec přivítal 216 závod-
níků ze 14 českých a  morav-
ských klubů, kteří se v termínu 
1. – 3. června 2018 v kategoriích 
A, B, C, D a  E utkali o  mistrov-
ské tituly v  ploutvovém pla-
vání a  rychlostním potápění. 
Disciplínu 400 RP zařadili pořa-
datelé mistrovství do programu 
jako memoriál Emila Špidlena. 
Kategorii A  mezi muži ovládl 
Jakub Jarolím (Laguna N. Ji-
čín) a stal se mistrem ČR pro rok 
2018, navíc zvítězil i v disciplíně 
400 RP (memoriál Emila Špidle-
na). V kategorii B vyhrál Jakub 
Klimpar (Laguna N. Jičín), ka-
tegorii C ovládl domácí Matyáš 
Kubíček (Aqua Klub Liberec). 
V  kategorii D doplaval pro zla-

to Kryštof Bursa (NEMO Zlín) 
a mezi nejmladšími v kategorii 
E se stal mistrem ČR Jakub Mi-
zera (Laguna N. Jičín). Absolut-
ní vítězkou kategorie A  žen se 
stala Zuzana Svozilová (KSP 
Olomouc), mistryní ČR v  ka-
tegorii B je Lucie Kolaříková 
(UHLOMOST Most). V  katego-
rii C zvítězila domácí závodnice 
Natálie Musilová (Aqua klub 
Liberec), zlatou medaili za ví-
tězství v kategorii D si odnesla 
Klára Mazalová (Subaqua 
klub Delfín Tábor) a  kategorii 
E ovládla Patricie Chalupová 
(Laguna N. Jičín). V závodě žen 
na 400 RP memoriálu Emila 
Špidlena vyhrála Karolína Žiž-
ková (UHLOMOST Most).


