
POZVÁNKA

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM 
SPORTU A DISCIPLÍNÁCH TFA

Po roční odmlce, zapříčiněné, jak 

jinak, pandemií nemocí covid-19, 

se do Ostravy vrací Akademické 

mistrovství ČR v požárním spor-

tu a disciplínách TFA. V požárním 

sportu se vysokoškoláci utkají ve 

čtvrtek 7. října 2021, disciplíny TFA 

pak budou mít svůj akademický 

šampionát ve středu 17. listopadu.

Zpravodaj
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Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za fi nanční podpory Národní sportovní agentury.

ODLOŽENÉ OSLAVY 30 LET PŮSOBENÍ 
SDRUŽENÍ

ZDENĚK ERTL JMENOVÁN ČLENEM NÁRODNÍ 
RADY PRO SPORT

ZASEDÁNÍ RADY SDRUŽENÍ

Vážení sportovní přátelé, letošní první čís-

lo Zpravodaje Sdružení sportovních sva-

zů České republiky se k Vám dostává až 

v prvním podzimním měsíci. Stejně jako 

v roce 2020 byl, a bohužel i stále je, nejen 

sportovní život v letošním roce po celém 

světě výrazně ovlivněn pokračující pan-

demií nemoci covid-19. Sportovní akce 

byly na významnou část roku úplně po-

zastaveny a s postupným rozvolňováním 

státem nastolených omezení se na konci 

jara pomalu, ale jistě, začala napříč celým 

Českem pořádat sportovní klání nejen 

profesionálních sportovců, ale také těch 

amatérských, mezi které se řadí i sportov-

ci našich členských svazů. Od června 2021 

se mezi tyto sportovce řadí také vyzna-

vači tanečního sportu. Na výjezdním za-

sedání Rady Sdružení (více viz v pravém 

sloupci) byl jako přidružený člen přijat do 

Sdružení Svaz učitelů tance ČR, který se 

Vám představuje na řádcích níže.

Svaz učitelů tance ČR je svazem, který ve 

své činnosti snoubí jak sportovní pohled 

na tanec, tak jeho uměleckou či vzdě-

lávací část. Sdružuje profesionální členy, 

kterými jsou jak profesionální tanečníci, 

tak taneční mistři, spolu s amatérskými 

sportovci věnujícími se tanci na výkon-

nostní úrovni, stejně jako ty, kteří se tanci 

věnují na rekreační úrovni v pravidelných 

intervalech po dlouhá léta.

Tanec není jen umění a zábava. Taneční 

sport zahrnuje například také step, akro-

batický rock and roll, pouliční styly (street 

dance), mažoretky, pole dance, cheerle-

aders a mnoho dalších stylů a tanečních 

technik.

Svaz učitelů tance je nejstarší národ-

ní organizací, která sdružuje jak lektory 

a trenéry, tak tanečníky a tanečnice. Jeho 

kořeny sahají až do roku 1895, kdy byl za-

ložen Klub pražských tanečních mistrů 

a postupně se rozrostl v celostátní orga-

nizaci, která se později etablovala i v rámci 

mezinárodních kruhů. Svaz učitelů tan-

ce je v současné době členem nejstarší 

světové taneční federace World Dance 

Council (založena roku 1950). Ta sdružuje 

celkem 59 členských států. 

Profesionálními členy Svazu učitelů tance 

je v současnosti 150 tanečních mistrů. Ak-

tuálně svaz registruje 5400 sportovců pro 

rekreační a vrcholový sport, ale přede-

vším skrze aktivitu svých členů, tanečních 

mistrů, každoročně vede k pohybu při-

bližně 40.000 účastníků tanečních kurzů. 

Nejen těch klasických středoškolských, 

ale zároveň i ve formě dětských skupin 

a přípravek či naopak aktivit pro dospělé 

zájemce napříč celou populací.

Další informace včetně kontaktů nalezne-

te na www.sut.cz.

V roce 2020 oslavilo Sdružení 

sportovních svazů České republi-

ky, druhá největší střešní sportov-

ní organizace v ČR, 30 let svého 

novodobého působení na české 

sportovní scéně. Plánované oslavy, 

které se měly uskutečnit na podzim 

roku 2020, ale znemožnila celosvě-

tová pandemie nemoci covid-19 

a s ní spojené vládní restrikce a dal-

ší omezení. Oslavy kulatého výročí 

tak byly přesunuty na rok letošní. 

Setkání zástupců Sdružení a jeho 

členských svazů, v jehož rámci 

bude vybraným osobnostem z řad 

funkcionářů a sportovců (tyto osob-

nosti na ocenění navrhli zástupci 

členských svazů Sdružení) předáno 

ocenění za odvedenou práci, vy-

nikající sportovní výkony a repre-

zentaci České republiky i našeho 

Sdružení se uskuteční v prostorách 

Letenského zámečku v Praze 7 ve 

čtvrtek 4. listopadu 2021.

Předseda sdružení sportov-

ních svazů České republiky 

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl byl na konci 

června 2021 jmenován předsedou 

Národní sportovní agentury Filipem 

Neuserem do funkce člena Národ-

ní rady pro sport. Národní rada pro 

sport je stálým poradním orgánem 

předsedy Národní sportovní agen-

tury ve smyslu zákona o podpoře 

sportu. Má celkem 27 členů z řad 

zástupců sportovců, šéfů spor-

tovních organizací a dalších od-

borníků na problematiku sportu 

v České republice. Posláním Ná-

rodní rady pro sport je mimo jiné 

posuzovat a předkládat podněty 

k řešení dlouhodobých aktuálních 

problémů ve sportovním prostředí. 

Předsedou této rady je předseda 

Národní sportovní agentury. V sou-

časnosti radu tvoří sedm pracov-

ních skupin – Výchova a prevence, 

Školní a univerzitní sport, Sport 

v klubech, Reprezentace, Infra-

struktura, Právo a fi nance, Organi-

zace a parasport. V každé skupině 

zasednou vždy tří členové Národní 

rady pro sport a doplní je experti na 

danou problematiku,

První letošní zasedání Rady Sdru-

žení sportovních svazů České 

republiky se podařilo uskuteč-

nit v termínu 10. – 11. června 2021

a bylo jím již tradiční červnové 

výjezdní zasedání. Uskutečnilo se 

v rekreačním areálu ZÁLESÁKA Ko-

máří louka na Jindřichohradecku. 

Na programu jednání byla kontrola 

předchozích usnesení Rady Sdru-

žení, vyhodnocení správy objektů 

v majetku Sdružení, inventarizace 

majetku za rok 2020 a také infor-

mace z jednání s Národní spor-

tovní agenturou i dalšími orgány 

státní správy aj. Na zasedání byli 

přítomni také zástupci Svazu uči-

telů tance ČR (SUT), kteří žádali 

o přijetí svazu do Sdružení za 

přidruženého člena. Po předsta-

vení činnosti svazu Rada Sdružení 

této žádosti jednohlasně vyhově-

la. Další jednání Rady Sdružení se 

uskutečnilo ve středu 15. září v síd-

le Sdružení v Praze 7. Mimo jiného 

byla na programu kontrola čerpání 

rozpočtu Sdružení k 30. červnu  

2021 a z a přidruženého člena byla 

na tomto jednání přijata, po svém 

představení a předložení žádosti 

o přijetí, Česká asociace esportu 

(ČAE), která se podrobněji před-

staví v prosincovém čísle našeho 

Zpravodaje.

Svaz učitelů tance ČR je svazem, 
který ve své činnosti snoubí jak 
sportovní pohled na tanec, tak 
jeho uměleckou či vzdělávací část.

Svaz učitelů tance ČR 
rozšířil počet členských 
svazů Sdružení

PŘEDSTAVUJEME
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AKADEMICKÁ MISTROVSTVÍ ČRPloutvaři vezou ze světových 
šampionátů medaile, národní 
i osobní rekordy

Čeští ploutvoví plavci – junioři i senioři – 

absolvovali v  červnu a v červenci své 

světové šampionáty. Junioři od 14. do 

18. června 2021 bojovali o cenné kovy 

v italském Lignanu, seniorští ploutvaři 

absolvovali světový šampionát v ruském 

Tomsku v termínu 5. – 8. července.

Na světový šampionát juniorů odjelo pod 

vedením reprezentačního trenéra Vladimí-

ra Beneše a jeho asistenta Romana Padalí-

ka osm závodníků – pět chlapců a tři dívky. 

Reprezentační tým tvořili Adéla Zapletalo-

vá a Antonín Piňos z klubu Fast Fins Pře-

rov, Tomáš Pilný a Nela Dušková z Modré 

Hvězdy Praha, Matěj Novotný a Klára Ma-

zalová ze Subaquaklub Delfín Tábor, Dani-

el Cimburek z KP Pardubice a Jiří Kubíček

z klubu Pulec Praha.

I když příprava na šampionát neprobíhala 

v těch nejideálnějších podmínkách, kvůli 

vládním opatřením a omezením z důvodu 

pandemie nemoci covid-19, patřili češ-

tí reprezentanti k těm, v jejichž zemi byla 

nejpřísnější a nejdelší opatření (zejména 

dlouhodobé uzavření nejen bazénů ale 

i ostatních sportovišť), podařilo se jí nako-

nec uskutečnit a Češi se na šampionátu 

předvedli v tom nejlepším světle a domů 

se nevraceli s prázdnou!

O tři medaile se postarali dva závodníci. 

Daniel Cimburek získal dvě stříbrné me-

daile na tratích 100 RP a 400 RP. Na delší 

z obou tratí pak dokonce překonal i český 

juniorský rekord. Bronz vybojoval ve vy-

lepšeném osobním rekordu (o téměř 2,5 s!) 

Tomáš Pilný na trati 200 PP.

I další čeští závodníci se mohli na mist-

rovství světa radovat ze skvělých umís-

tění. Matěj Novotný obsadil 6. místo na 

trati 400 RP, 10. místo na distanci 800 PP 

a na poloviční trati 400 PP doplaval jako 

11. v pořadí. Nela Dušková se může rado-

vat ze 7. místa, které jí patří na trati 400 RP. 

Mezi nejlepších 20 juniorských ploutvařů 

na světě se probojovali i Jiří Kubíček, kte-

rý obsadil 13. místo v závodech 200 BF 

a 400 BF, Adéla Zapletalová a Antonín 

Piňos, kteří shodně doplavali na 14. mís-

tě na trati 400 BF, i Klára Mazalová, která 

skončila na trati 800 PP na 17. místě. Štafe-

ta chlapců na 4 × 200 PP (Daniel Cimburek, 

Matěj Novotný, Jiří Kubíček, Tomáš Pilný) 

pak obsadila krásné 6. místo.

Od pondělí 5. do čtvrtka 8. července 2021 

hostilo ruské město Tomsk, nejstarší vzdě-

lávací a vědecké centrum Sibiře, mistrov-

ství světa seniorů v ploutvovém plavání. 

Českou reprezentaci tvořilo celkem sedm 

ploutvařů (4 ženy a 3 muži) – Adéla Švo-

mová, Barbora Sládečková, Alžběta 

Hnáthová, Zuzana Svozilová, David Musil, 

Filip Látal a Matyáš Kubíček.

Senioři nenapodobili české juniory, kteří 

na MS v Itálii vybojovali tři cenné kovy, ale 

domů se mohli vrátit se vztyčenou hlavou. 

Na šampionátu v Rusku si čeští závodní-

ci vylepšovali své osobní rekordy a pře-

pisovali také tabulky národních rekordů. 

A českým barvám se nevyhnula ani fi nálo-

vá účast.

Tu si zajistil David Musil, který v rozplav-

bě na trati 400 BF vylepšil český rekord

na hodnotu 3:35,56 s a do fi nále postoupil 

s pátým nejlepším časem. Ve fi nálovém 

klání nakonec obsadil výtečné 7. místo, kte-

ré bylo nejlepším individuálním umístěním 

českých ploutvařů na MS. Na trati 100 BF si 

David Musil navíc vylepšil osobní rekord

na čas 46,07 s a obsadil s ním 26. místo. 

Další osobák si vylepšil na dvojnásobné 

trati 200 BF, kde mu za čas 1:40,14 s patří 

17. místo.

Z pohledu českých rekordů se v tom nej-

lepším možném světle v Tomsku předsta-

vil Filip Látal. Ten se totiž postaral hned 

o tři nové národní rekordy! Rekordní 

čas 1:22,49 s na trati 200 PP mu stačil na 

9. místo celkově. Na trati 800 PP zapla-

val Filip Látal další český rekord 6:40,11 s 

a vybojoval s ním celkové 10. místo. O tře-

tí rekordní zápis do českých tabulek nej-

lepších časů se Filip Látal postaral na trati 

400 PP. Zaplaval čas 3:05,15 s, za který mu 

v celkovém hodnocení patří 14. příčka.

Další čeští závodníci sice nepřekonali 

české rekordy, ale na nejdůležitější mezi-

národní akci roku předvedli, že i v těžkých 

podmínkách, které v ČR pro trénink repre-

zentantů v jarních měsících panovaly, jsou 

schopni se připravit na té nejlepší úrovni 

a překonávat svá osobní maxima.

Dva nové osobní rekordy si ze Sibiře odvá-

ží Adéla Švomová, která si osobní maxima 

vylepšila na tratích 200 BF (čas 1:52,58 s; 

12. místo) a 50 PP (18,78 s; 14. místo), a také 

Alžběta Hnáthová, která se zlepšila na tra-

tích 1500 PP (14:45,65 s; 11. místo) a 800 PP 

(7:30,00 s; 14. místo).

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

AKADEMICI STÍHAJÍ JEDEN ŠAMPIONÁT ZA 
DRUHÝM

V termínu 10. – 13. června 2021 hos-

til Most Mistrovství České republi-

ky v přesném létání. V jeho rámci 

se tradičně konalo i Akademické 

mistrovství ČR. Šampionátu přálo 

počasí, a tak se podařilo odlétat 

všechny 3 naplánované etapy. Prv-

ní páteční etapa vedla z mostec-

kého letiště do Krušných hor až 

nad Klínovec. V pátek odpoledne 

byla na programu disciplína přes-

nost přistání, která umí pořádně 

zamíchat pořadím. Druhá etapa

vedla závodníky směrem na jih nad 

rovinatý terén, třetí etapa pak ved-

la východním směrem do oblasti 

Litoměřic. Mistrovství České re-

publiky v přesném létání se zúčast-

nilo celkem 17 závodníků a hned 

8 z nich pak bylo klasifi kováno ve 

výsledkové listině akademického 

šampionátu. Akademickým mis-

trem ČR v přesném létání se pro 

rok 2021 stal Marek Velát (student 

ČVUT a člen aeroklubu z Havlíč-

kova Brodu, 470 b.), který v pátek 

ovládl první leteckou etapu. Druhé 

místo vybojoval Lukáš Běhounek

(VŠE; Slaný; 1436 b.), třetí příčka pa-

tří loňskému akademickému mis-

trovi Karlovi Mündelovi (ČVUT-FD; 

LC ČR; 1507 b.).

Poslední červnový víkend, 

26. – 27. června 2021, hostila Bystři-

ce pod Hostýnem ve Zlínském kraji 

Mistrovství ČR v letním biatlonu, 

jehož součástí byl také akademic-

ký šampionát. Do klání o titul aka-

demického mistra / akademické 

mistryně se přihlásilo 27 závodní-

ků – 20 žen a 7 mužů. Jako první byl 

na programu sobotní závod s hro-

madným startem. Ten mezi muži 

ovládl student ČVUT David Tolar. 

Na druhém místě byl v cíli další ze 

studentů ČVUT Hynek Škrabal, 

bronz zásluhou Josefa Zátka pu-

tovat „do sbírky“ Univerzity Karlovy. 

Mezi ženami byla nejrychlejší zá-

vodnicí opět studentka ČVUT Kris-

týna Otcovská. Druhá doběhla do 

cíle studentka Technické univerzity 

v Liberci Sabina Hrušková a třetí 

místo si zajistila Emma Franzová

z Mendelovy univerzity. Nedělní 

sprinty se opět nejvíce vydařily Da-

vidu Tolarovi a Kristýně Otcovské. 

Druhou příčku mezi muži vybojoval 

Václav Hrouda (UK), mezi ženami 

Emma Franzová, bronzové medaile 

ve sprintu získali Josef Zátka a Dag-

mar Dvořáková (VUT).

O víkendu 14. – 15. srpna 2021 sou-

těžilo celkem 51 závodníků a zá-

vodnic z 19 vysokých a vyšších 

odborných škol o tituly akademic-

kých mistrů a mistryň ve sportovní 

střelbě. Nejúspěšnějším závod-

níkem sportovně-střeleckého ví-

kendu v Plzni se stal Jiří Přívratský 

(Práv. F ZČU), účastník olympiády 

v Tokiu, na níž vybojoval 14. místo 

(VzPu 60) a 16. místo (puška 50 m 

tři polohy). Na akademickém mis-

trovství ČR zvítězil v disciplínách 

vzduchová puška 60 ran, libovolná 

malorážka 3 × 20 ran a libovolná 

malorážka 60 ran (vleže). Stal se 

tak hned trojnásobným akademic-

kým mistrem ČR pro rok 2021. Dvě 

vítězství si z Plzně odváží Anna 

Dědová (FF UK), která ovládla dis-

ciplíny vzduchová pistole 60 ran 

a sportovní pistole 30 + 30 ran. Ze 

dvou zlatých medailí se radovala 

i Sabina Thurnwaldová (FF ZČU), 

která zvítězila v disciplínách spor-

tovní malorážka 3 × 20 ran a spor-

tovní malorážka 60 ran (vleže). 

Dvojnásobným akademickým šam-

pionem se letos stal i student FAV 

ZČU Matěj Rampula, který nenašel 

přemožitele v disciplínách sportov-

ní pistole 30 + 30 ran a rychlopalná 

pistole 2 × 30 ran. V disciplíně vzdu-

chová pistole 60 ran se mezi muži 

z vítězství radoval Pavel Schejbal 

(FEL ZČU). Akademickým mistrem 

v disciplíně libovolná pistole 60 ran 

se stal Jakub Sochor (FJFI ČVUT). 

Karolína Brabcová (VOŠ ZMVS Pl-

zeň) pak zvítězila v disciplíně vzdu-

chová puška 60 ran mezi ženami.

4
Tolik národních rekordů pokořili čeští 

ploutvaři na mistrovství světa v ploutvovém 

plavání v Ruském Tomsku.

MISTROVSTVÍ SVĚTA



1/2021INFORMAČNÍ BULLETIN SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY  WWW.SPORTY-CZ.CZ

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

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za fi nanční podpory Národní sportovní agentury.

Ohlušující výbuch, všude zmatek, hromady 

suti a betonu. Továrna, která v Chbanech 

nedaleko Žatce vyrábí betonové prefabri-

káty, je v troskách. Exploze ji zcela zničila. 

Šest lidí se pohřešuje… Naštěstí jen jako! 

K žádné katastrofě tam nedošlo, to si jen 

na tamním trenažeru dali dostaveníčko psí 

záchranáři speciálně cvičení na vyhledá-

vání lidí zavalených v sutinách. V sobotu 

5. června tam změřili síly při Poháru prezi-

denta – memoriálu Vladimíra Kuchty.

Všude hromady cihel, kusy betonu, polo-

rozbořené domy… Čtyřnohé záchranáře to 

ale nezastaví, každou chvíli se ozve ště-

kot označující naději – nález člověka. Le-

tos se prestižního klání zúčastnilo celkem 

dvanáct týmů z celé republiky.

„Haf, haf, haf, haf,“ spustila po chvíli hledání 

April. Fenka Nikoly Skokanové tak ozna-

čila svůj první nález živého člověka v suti-

nách. Za chvíli se štěkot ozve znovu. A zno-

vu. Čtyřnohá parťačka umí svůj čumák 

využívat skvěle, tým z pražské záchranné 

brigády je nakonec nejúspěšnější a ze 

Žatce a z Chban si odváží cennou trofej.

Za vítěznou Nikolou Skokanovou skonči-

la na druhém místě Kristina Cibochová 

a její parťák Calippo van de Huszarstate. 

Pro domácí zástupce Záchranné brigády 

kynologů Ústeckého kraje je to úspěch 

o to větší, že šlo o jejich první velké závo-

dy. „Pořád tomu nemůžu uvěřit. Bylo to pro 

nás obrovsky náročné. Já jsem byla dost 

nervózní, pro psy bylo zase velmi obtížné 

počasí, bylo ohromné vedro a dusno. Moc 

si toho krásného umístění vážím,“ řekla po 

závodě šťastná Kristina Cibochová. Bron-

zová pozice patří Renatě Klusáčkové

a její čtyřnohé záchranářce Abby Hradní 

sklep.

Letošní Pohár prezidenta, poprvé kona-

ný také jako Memoriál Vladimíra Kuchty, 

jednoho ze zakladatelů záchranářské ky-

nologie u nás, který zemřel ve čtvrtek 21. 

ledna 2021 ve věku 83 let, opět provázelo 

extrémně horké počasí - na poslušnosti, 

ale hlavně ve dvou sutinových terénech, 

ve kterých se hledá nedlouho po sobě. 

Legendárního Vladimíra Kuchtu uctili 

všichni účastníci při zahájení minutou ti-

cha, prohlédnout si mohli také jeho „síň 

slávy“, a tak se nejen soutěžilo, ale i hod-

ně vzpomínalo. Čest jeho památce!

Hynek Dlouhý, SZBK ČR

V úterý 10. srpna 2021 spolupořádal Svaz 

vojáků v záloze ČR s libereckými válečný-

mi veterány a Krajským vojenským veli-

telstvím Liberec za podpory Libereckého 

kraje, statutárního města Liberec a České 

střelecké nadace již 14. ročník Memoriálu 

ppor. Petra Šimonky.

Oblíbenou střeleckou soutěž pravidelně 

pořádá Liberecká krajská organizace Sdru-

žení válečných veteránů ČR k připomenutí 

účasti našich vojáků v zahraničních mi-

sích a na počest vojáků naší armády, kteří 

při plnění úkolů v zahraničních mírových 

misích a vojenských operacích přišli o ži-

vot. Účastníci memoriálu uctili památku 

těchto padlých vojáků minutou ticha. Nad 

touto akcí již tradičně převzal záštitu hejt-

man Libereckého kraje Martin Půta.

Memoriálu se zúčastnilo na 100 střelců 

nejen z Libereckého kraje, ale také ze 

vzdálenějších končin naší republiky - např. 

z Tachova, Chomutova, Berouna, Pardubic, 

Prahy a dalších. Soutěže se zúčastnili kro-

mě dvou desítek válečných veteránů také 

vojáci z Krajského vojenského velitelství Li-

berec, vojáci v záloze, aktivní zálohy, členo-

vé různých střeleckých klubů, klubů vojáků 

v záloze, sponzorů a další.

Vlastní střelecká soutěž tříčlenných druž-

stev a jednotlivců z pistole ráže 9 mm 

a samopalu Sa-vz.58 proběhla standard-

ním způsobem. Střelecké disciplíny byly 

stejné jako v předchozích letech a soutě-

žilo se podle pravidel sportovní střelecké 

činnosti Svazu vojáků v záloze ČR. Z pisto-

le se střílelo vstoje bez opory na dva terče 

(nekrytě ležící fi gura s kruhy a mezinárodní 

pistolový terč) ve vzdálenosti 25 metrů, ze 

samopalu opět vstoje bez opory na redu-

kovaný terč nekrytě ležící fi gury s kruhy na 

vzdálenost 50 metrů ve stanovených časo-

vých lhůtách.

Ve střelecké soutěži si v silné konkurenci 

mnoha vynikajících střelců nejlépe vedlo 

a zaslouženě získalo kromě jiných cen také 

putovní pohár Válečných veteránů Liberec 

družstvo KVZ Tachov ve složení Juraj Go-

molák, Josef Kočí a Miroslav Plaňanský

se ziskem 811 bodů. Na druhém místě bylo 

se ztrátou 17 bodů družstvo KVZ Beroun

a jako třetí se umístilo družstvo KVZ Libe-

rec-1 se 757 body.

Celkově nejlepším jednotlivcem se stal vá-

lečný veterán Ing. Karel Krátký z družstva 

Váleční veteráni Liberec-1 s 276 body a zís-

kal tak kromě diplomu, medaile a poháru 

také hlavní cenu soutěže – slavný samopal 

vz.61 Škorpion ráže 7,65 mm. O dva body 

méně měli na druhém a třetím místě Jo-

sef Kočí z KVZ Tachov a Stanislav Voříšek

z družstva KVZ Beroun.

Zakončení soutěže, vyhlášení výsledků 

s dekorováním vítězů a předání množství 

hodnotných cen se uskutečnilo přímo na 

střelnici za osobní účasti čestného předse-

dy soutěže – ředitele Krajského vojenského 

velitelství Liberec plk. gšt. Ing. Miroslava 

Brázdy. Opět bylo kladně hodnoceno, že le-

tošní 14. ročník memoriálu se i přes všechny 

překážky uskutečnil a nebyla tak přerušena 

dosavadní tradice tohoto memoriálu.

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete 

na www.sporty-cz.cz. 

NOVÉ VEDENÍ SVAZŮ

PĚT ČLENSKÝCH SVAZŮ SDRUŽENÍ SI ZVOLILO 
NOVÉ VEDENÍ
Sportovní klání byla sice i letos v první polovině roku výrazně omezena, 

administrativní činnost v našich členských svazech ale utlumena neby-

la. Hned v pěti svazech došlo ke změnám v jejich vedení. 

Už v listopadu 2020 byl novým předsedou 

Svazu vojáků v záloze České republiky zvo-

len Ing. Oldřich Přecechtěl, který ve funkci 

nahradil Ing. Svatopluka Seneviče. Oldřich 

Přecechtěl jako voják z povolání prošel funk-

cemi od základních u útvaru až po generální 

štáb a je také válečným veteránem z několika 

zahraničních misí. Je ale také sportovním střel-

cem. Střelbě z velkorážové pistole se věnuje 

už od roku 1993 v KVZ Prostějov a pravidelně 

se účastní soutěží u nás i v zahraničí. Od roku 

2016 pracoval v komisích Ústřední rady Svazu vojáků v záloze ČR.

Do funkce předsedy České asociace parkouru, jednoho z přidružených 

členů našeho Sdružení, byl na začátku roku 2021 zvolen Mgr. Michal Fi-

lipin, který do té doby působil na pozici místopředsedy asociace. Michal 

Filipin se začal parkouru věnovat během studia učitelství BI-TV na Pedf UK 

v Praze. Absolvoval mimo jiné také studium v Dánsku na Gerlev Idrætshøj-

skole. Působí jako trenér dětí, mládeže i dospělých v Prague Parkour PK1 

a školí také budoucí instruktory.

Novou předsedkyní Moravskoslezského kynologického svazu byla na 

jaře 2021 zvolena Ing. Bc. Edita Jelínková Hrdličková, MBA, která v této 

funkci vystřídala Jiřího Hammera. Brněnská rodačka se v profesním životě 

věnuje ekonomické a daňové problematice. Do MSKS nastoupila v roce 

2012 jako ekonomka. Už 26 let vlastní chovatelskou stanici, 18 let je člen-

kou chovatelského klubu Mollos Club CZ, 6 let pak poradkyní chovu a je 

i mezinárodní rozhodčí FCI. V neposlední řadě je hrdou majitelkou 4 psů 

plemene Cane corso. Jejím cílem na pozici předsedkyně svazu je dokázat, 

že svaz může být v této nelehké době i po ní funkční, ekonomicky stabilní 

a soběstačný.

V červnu 2021 své vedené volili také zástupci Svazu 

záchranných brigád kynologů ČR. Po Ing. Heleně 

Šabatové funkci prezidenta svazu převzal Bc. Vilém 

Babička, který je zároveň předsedou výcvikové ko-

mise svazu. Vilém Babička je kromě rozhodčího SZBK 

ČR také mezinárodním rozhodčím FCI a komisařem 

SZBK ČR. Jeho domácí brigádou je Záchranná brigá-

da kynologů Ústeckého kraje.

Na VI. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska si novou starostku 

zvolili také dobrovolní hasiči. Ty nově od července 2021 vede Ing. Monika 

Němečková, která se stala první ženou ve vedení největší zájmové orga-

nizace v ČR. Nová starostka dobrovolných hasičů je členkou SDH Písková 

Lhota. Na úseku mládeže sdružení hasičů pracovala od roku 1997 a v roce 

2005 byla zvolena náměstkyní starosty SH ČMS a vedla úsek mládeže.

MEMORIÁL

MEMORIÁL

Vybuchla továrna! Jako… Psí záchranáři 
se utkali na memoriálu Vladimíra Kuchty

XIV. ročník střelecké soutěže 
nejen pro vojáky v záloze


