
ZPRAVODAJ
Český kynologický svaz ve spolupráci 
s městem Roudnice nad Labem uspořá-
dal v termínu 7. – 11. září 2022 Mistrov-
ství světa pracovních psů Mezinárodní 
kynologické federace (FCI). Pod památ-
ný vrchol Říp, do sportovního areálu Pod 
lipou, se sjelo na 150 psovodů a  jejich 
čtyřnohých parťáků z celého světa včet-
ně USA, Kanady, Japonska, Mexika, 
Brazílie či Ázerbajdžánu. Mezi repre-
zentanty z  evropského kontinentu pak 
samozřejmě nemohli chybět zástupci 
z řad českých psovodů. A na světovém 
šampionátu se jim dařilo – svědčí o tom 
i zlatá medaile v týmové soutěži.

Na účastníky mistrovství, na kterém se 
představili především němečtí a  belgič-
tí ovčáci (tedy plemena pro sportovní 
kynologii typická), ale nechyběli ani rot-
vajleři, boxeři, velcí knírači a  raritou byl 
i  holandský ovčák reprezentující české 
barvy, čekaly postupně tři disciplíny. 
Těmi byly poslušnost, obrana a stopa. 

Při poslušnosti, disciplíně, která trvá 12 
minut, pes předvádí např., jak pochoduje 
u nohy svého pána, rychlý běh na povel, 
aport přes překážku, ale také tzv. dlou-
hodobé odložení. To trvá i  několik minut 
a pes při něm musí čekat na svého pána 
a  na další povel. Během odložení nesmí 
pes reagovat na žádné rušivé podněty, 
např. v podobě výstřelu ze signální pistole.

Divácky nejatraktivnější disciplínou je 
obrana. Při ní musí pes dle povelů svého 
psovoda nelézt schovaného figuranta 
a  následně jej i  zadržet. Velmi zajíma-
vým úkolem psa je „zakousnutí do ru-
kávu“, speciální pomůcky, kterou je fi-
gurant vybaven. Z pohledu figurantů se 
jedná o velmi náročnou součást závodu. 

Figurant musí udržet psy vážící i čtyřicet 
kilo a tento úkol si během dne zopakují 
i  čtyřicetkrát. Od figurantů je tak vyža-
dována dobrá fyzická zdatnost a  také 
soustředění. Figurant během plnění 
úkolů samozřejmě nesmí sobě ani psovi 
ublížit, i když se při jeho práci s obuškem 
(navrženým tak, aby psovi neublížil) ob-
čas může zdát, že právě k tomu  na hřišti 
dochází.

Disciplína stopa pak klade vysoké ná-
roky nejen na závodníky s  jejich psími 
svěřenci, ale „zapotí se“ i  samotní po-
řadatelé. Ti musí soutěžícím v  průběhu 
několika závodních dnů zajistit v terénu 
stejné podmínky, ale také musí pro kaž-
dého účastníka soutěže vytyčit přibližně 
1,5 hektaru plochy. Na tomto úkolu pra-
cují kladeči stop i několik dní.

Náročný program světového šampioná-
tu vyvrcholil v neděli 11. září slavnostním 
vyhlášením výsledků. A  čeští reprezen-
tanti z  medailového ceremoniálu neo-
dešli s  prázdnou. Tým České republiky 
vybojoval zlaté medaile! Do týmové sou-

těže se započítávaly tři nejlepší výsledky 
jednotlivců. Zlato českým barvám zajis-
tili Martin Slovák s  belgickým ovčákem 
Cane Codi – Fin (284 b.), kteří v individu-
ální soutěži obsadili nepopulární 4. místo, 
Kateřina Müller s dalším belgickým ovčá-
kem Be Eddy de Fontemordant (279 b.), 
kteří obsadili 11. místo, a Vít Glisník s ně-
meckým ovčákem Wow Vikar (279 b.). 
Ti v individuální soutěži figurovali na 19. 
místě výsledkové listiny. Spolu s  Čechy 
na stupně vítězů vystoupaly týmy Slo-
venska (839 b.) a Finska (829 b.).

Mistryní světa se v Roudnici nad Labem 
stala reprezentantka Ukrajiny Viktoriia 
Bezusz s  fenkou belgického ovčáka 
Camino Brillante Blicka (288 b.), stříbro 
putuje zásluhou Erica Lapointa a  jeho 
belgického ovčáka Orus des Pas des 
Bêtes (286 b.) do Francie a bronz vybojo-
val slovenský reprezentant Matúš Balun 
s  německým ovčákem Bono Extreme 
Arakon Land (285 b.).

Čeští organizátoři potvrdili, že patří k vy-
hledávaným a  ceněným pořadatelům 
vrcholných mezinárodních akcí spor-
tovní kynologie a čeští psovodi pak po-
tvrdili, že i  v  tomto sportovním odvětví 
se Česká republika právem řadí k  těm 
nejlepším!

POVINNOST ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY 
PRO ZAPSANÉ SPOLKY OD LEDNA 2023
Povinnosti zřízení datových schránek 
s  sebou přinesl zákon č. 261/2021 Sb. 
schválený v  roce 2021. Tímto zákonem 
se mění některé zákony v  souvislosti 
s  další elektronizací postupů orgánů ve-
řejné moci (tzv. DEPO). Počátkem příští-
ho roku tak bude pro podnikající fyzickou 
osobu nebo pro právnickou osobu povin-
né mít a využívat pro komunikaci s orgá-
ny veřejné moci datovou schránku. Tato 
datová schránka bude všem podnikajícím 
fyzickým osobám nebo všem právnickým 
osobám počátkem příštího roku zřízena 
automaticky, nebo si ji mohou zřídit samy 
v  předstihu, což doporučujeme. O  zříze-
ní datové schránky v  případě právnické 
osoby žádá osoba, která je oprávněná 

jménem právnické osoby jednat, tedy 
buď statutární orgán, člen statutárního 
orgánu nebo jiná fyzická osoba, která 
své oprávnění doloží např. plnou mocí, 
jmenovacím dekretem, zápisem z  valné 
hromady apod. Podání žádosti je možné 
buď osobně na pobočkách Czech POINT, 
či písemně v listinné podobě. Podrobnější 
informace naleznete na webu Sdružení.

JAROSLAV SALIVAR ZVOLEN ČLENEM 
RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE
Ing. Jaroslav Salivar, místopředseda 
Sdružení sportovních svazů České re-
publiky a  náměstek starostky Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a  Slezska, byl 
s účinností od 17. srpna 2022 jmenován 
členem Rady vlády pro nestátní nezisko-
vé organizace (RVNNO). Jaroslav Salivar 
působí, kromě výše zmíněného, také 
jako člen správní rady CEVRO Institut, 
z.ú. a od roku 2011 zde působí také jako 
ředitel Centra bezpečnostních studií. Od-
borná specializace Jaroslava Salivara 
spočívá v  komunikaci se státní a  veřej-
nou správou, financování a sportovní čin-
nosti, zaměřuje se také na oblast vnitřní 
bezpečnosti, azylové a  migrační politiky 
a bezpečnostních sborů. Jaroslav Salivar 
uspěl mezi 36 přihlášenými kandidáty 

a  nahradil v  RVNNO předsedu Sdružení 
JUDr. Ing. Zdeňka Ertla. V současné chví-
li má RVNNO celkem 36 členů, z nichž je 
17 expertů z řad nestátních neziskových 
organizací.

RADA SDRUŽENÍ 
SCHVALOVALA VOLEBNÍ 
ŘÁD A VOLEBNÍ KOMISI 
PRO VOLBU PŘEDSEDY
Ve středu 14. září 2022 se v sídle Sdružení 
v Praze Holešovicích uskutečnilo třetí le-
tošní zasedání Rady Sdružení sportovních 
svazů České republiky. Program zasedání 
byl složen z  několika bodů, mezi nimiž 
nechyběla kontrola úkolů vyplývajících 
z  předešlých usnesení Rady Sdružení, 
informace o  průběžném čerpání rozpoč-
tu Sdružení k  30. červnu letošního roku, 
řešila se problematika týkající se nemo-
vitého majetku Sdružení a  nechyběly ani 
informace týkající se NSA a  jejích dotač-
ních výzev či jednání s  dalšími orgány 

státní správy. Zároveň se na tomto jednání 
schvaloval volební řád a  také volební ko-
mise pro volbu předsedy Sdružení, která 
se letos uskuteční na posledním zasedání 
Rady Sdružení ve středu 7. prosince 2022. 
Na volbu budou dohlížet JUDr. Vladimír 
Frič (SBTS ČR, předseda volební komise), 
PaedDr. Ivana Ertlová (ČAATS) a  Libuše 
Kociánová (ČRK). Volební zasedání se 
uskuteční v  prostorách Letenského zá-
mečku a členové Rady Sdružení, tedy zá-
stupci členských svazů, budou volit před-
sedu na následující pětileté období.

PRAGUE 2022 PARA DANCE SPORT 
EUROPEAN CHAMPIONSHIP
V  termínu 28. – 30. října se v  Clarion 
Congress Hotel uskuteční mistrovství 
Evropy v  tanci na vozíku. Do Prahy se 
sjedou hendikepovaní sportovci z  celé 
Evropy i  Blízkého východu. Mezinárodní 
paralympijský výbor, pod jehož hlavičkou 

se celá akce uskuteční, očekává více než 
120 para sportovců, kteří se utkají o titul 
mistra Evropy. Český paralympijský výbor 
má za to, že se bude jednat o největší pa-
rasportovní akci v České republice v tom-
to roce vůbec.

Zlato z MS v Roudnici nad 
Labem pro české psovody
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ÚAMK Bikrosclub Řepy hostil 2. – 3. čer-
vence 2022 největší domácí akci, a  to 
Mistrovství České republiky BMX 2022. 
Republikový šampionát byl pořádán ve 
všech věkových kategoriích od 6 let až 
po dospělé, hlavními kategoriemi však 
byly Junior Women, Junior Men, Women 
U23, Men U23, Elite Women a Elite Men. 
V sobotu se jely mistrovské závody jed-
notlivců a v neděli o republikové prven-
ství soutěžily kluby. Na start sobotních 
závodů se postavilo téměř 400 závod-
níků, což odpovídá počtům účastníků 
posledního MČR před covidem.

Finále žen ovládla Eliška Bartuňková 
(Bikrosclub Řepy), která se současně 
stala šampionkou v kategorii U23. Titul 
mistryně republiky získala Eliška již po-
třetí za sebou. Druhé místo mezi ženami 
obsadila Sabina Košárková (AMK BMX 
Studénka), která zvítězila v kategorii ju-
niorek a  elitní titul vybojovala Michaela 
Beráková (Foxholeshop.cz), ta v katego-
rii žen uzavřela finálovou osmičku.

Mužské finále se jelo na závěr sobotní-
ho prosluněného dne a nejlépe se v něm 
prezentoval Mikuláš Nevrkla (B4 Team). 
Mistrovský titul získal po roční pauze, 
a to i přes zdravotní komplikace. „Na to, 
jak jsem se tu cítil, tak je to super! O ví-
tězství rozhodlo to, co se dělo na první 
rovince, protože starty mi tady moc ne-
šly. Potom jsem to byl schopný urvat do 
první zatáčky na vnitřku, podařilo se mi 

podjet jednoho z kolegů a dostat se tam,“ 
zhodnotil svou finálovou jízdu Mikuláš 
v  reportáži České televize. Druhý dojel 
Matěj Linhart (Bike Team Uničov), jenž 
byl současně mistrem kategorie U23. 
Třetí závodník mužského finále byl re-
prezentant a  mistr mezi juniory Marek 
Neužil (TK Slovan Bohnice).

Nedělní mistrovství ČR družstev ovlád-
lo kvarteto závodníků reprezentujících 
Team Vyškov A (Dvořák, Frydrych, Hon-
zák, Luska) s  výsledným počtem bodů 
177,2. O  necelý jeden bod v  závěsu za 
vítězi se se ziskem 176,3 bodů na stří-
brné příčce umístil tým TJ Favorit Brno 
I  (Boček, Lux, Novotný, Tománková). 

Na stupních vítězů je doplnil se 167,4 
body třetí tým BMX & 4x Team Olympus 
A (Kalábová, Matějík, Matějík, Mentlík).

Mistrovství Evropy v BMX probíhalo pou-
hý týden po českém šampionátu 7. – 10. 
července v belgickém městě Dessel. ME 
se zúčastnilo 1770 jezdců z  25 zemí. 
Skvělých výsledků dosáhli čeští závodní-
ci mladších kategorií. Mezi nejmladšími 
bikrosaři do 7 let si pro zlatou medaili 
dojel Max Roškot, bronz ve stejné ka-
tegorii vybojoval Jan Očenášek. Bronz 
přidali i Adam Peterek v kategorii do 11 
let a Josefína Moravcová v kategorii 8+.

V  termínu 16. – 24. července 2022 se 
poprvé v  historii konalo mistrovství 
světa parašutistů v  České republice. 
Konkrétně v  jihočeských Strakonicích. 
Soutěžilo se v přesnosti přistání a indi-
viduální akrobacii. 

Individuální akrobacie se skáče 
z 2200 m a cílem je co nejpřesněji a nej-
rychleji zatočit předem stanovený kom-
plex akrobatických prvků. Mistrem světa 
se stal Elischa Weber z  Německa. Nej-
lepším z našich byl Oldřich Šorf, který se 
umístil na smolném 4. místě, se ztrátou 
pouhých 26 setin sekundy. V první desít-
ce se ještě umístili Jiří Gečnuk na 5., Petr 
Chládek na 7. a Hynek Tábor na 9. místě.

Přesnost přistání se skáče z 1000 m a cí-
lem je se trefit na elektronický disk. Abso-
lutní nula je střed o průměru 2 cm a poté 
se přičítají trestné body po jednom cen-
timetru až do maximálních 16 cm. Češi 
v této disciplíně obhajovali 1. místo z loň-
ského MS. Soutěž byla napínavá až do 
posledního finálového osmého seskoku, 
kdy naši zvítězili o pouhý centimetr před 
Švýcary, a to i přes velmi obtížné termic-
ké podmínky. Nutno ještě podotknout, že 

v této týmové soutěži se jedná již o třetí 
české vítězství v  řadě. Na třetím místě 
skončili shodně Němci, Francouzi a  Ita-
lové. V  následném rozskoku se nejvíce 
zadařilo družstvu Francie.

Individuální přesnost pokračovala semi-
finálovým a  finálovým kolem. Nejlépe 
se opět vedlo Oldřichu Šorfovi, který šel 
do posledního kola dokonce na třetím 
místě se stejným výsledkem spolu s dal-
šími 5 závodníky. Bohužel, v posledním 
kole dal 2 cm a propadl se na konečné 

8. místo. Nejlepší z našich byl nakonec 
Hynek Tábor na 4. místě. Zvítězil Fran-
couz Mathieu Guinde.

Českým reprezentantům se skvěle vedlo 
v kombinaci. Oldřich Šorf 2. (do posled-
ního seskoku dokonce vedl!), Hynek Tá-
bor 4., Petr Chládek 5. a  Jiří Gečnuk 6. 
Díky tomuto pořadí Češi s  obrovským 
náskokem ovládli kombinaci týmů. Dvo-
jité týmové zlato jsme získali již potřetí 
za sebou (a  letos dokonce na domácí 
půdě), což je historicky velmi ojedinělé.

ČESKÝ TÝM KBS ÚAMK UNHOŠŤ VLÁDL 
KLUBŮM NA ŠESTIDENNÍ

Český motocyklový tým KBS ÚAMK 
Unhošť ovládl na prestižní endurové Šes-
tidenní klubovou soutěž. Kryštof Kouble, 
Jakub Hroneš a Jaromír Romančík vedli 

ve Francii pořadí od úterního druhého dne 
a o prvenství už nepřišli ani v závěrečném 
motokrosu. Americká sestava z týmu XC 
Gear v  posledním soutěžním dnu útoči-
la, ale manko pouze snížila ze 42 na 25 
sekund. Český tým slaví triumf v klubové 
soutěži po jedenácti letech. V roce 2011 
to dokázalo trio týmu Husaberg Czech. 
Elitní Světovou trofej, v  níž český moto-
cyklový sport neměl zastoupení, vyhráli 
poprvé v  novodobé historii datované od 
roku 1981 Britové. Předtím jezdci z Britá-
nie zvítězili naposledy v roce 1953 v teh-
dejším Gottwaldově. 

Zdroj:sport.cz.

SEDMNÁCTÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽE CACIT DOBŘÍŠ
Víkend 29. – 31. července 2022 patřil 
v  Dobříši již tradičnímu Mezinárodní-
mu kynologickému festivalu Dobříš 
2022, v  rámci kterého se uskutečnil 
i  17. ročník Mezinárodního šampioná-
tu ve sportovní kynologii CACIT Dobříš 
2022 a  nechybělo ani Dětské odpole-
dne „O psech a se psy“ v  rámci dopro-
vodného programu. Hlavním lákadlem 
sportovně-kynologického víkendu byl 
samotný šampionát CACIT, v  němž 
se závodí podle nejvyšší mezinárodní 
zkoušky z výkonu IGP 3. Jedná se o nej-
náročnější kynologický sport, který je 
komplexní, všestranný a vynikne v něm 
dokonalá souhra psa s  psovodem. Za-
hrnuje totiž tři disciplín: pachové práce 
(stopy), poslušnost a  obranu (více viz 
str. 1). Šampionátu se zúčastnilo cel-
kem 57 závodníků se svými čtyřnohý-
mi parťáky ze sedmi evropských zemí. 
Vítězem CACIT Dobříš 2022 se stal se 
ziskem 283 bodů německý závodník 

Mathias Dögel se psem Working-dog 
Esh (BOM), který mimo jiné získal plný 
počet 100 bodů a tím pádem i nejlepší 
výkon na stopách. Svou zástupkyni na 
stupních vítězů měla i ČR zásluhou třetí 
Michaely Krupkové se psem Aston Mar-
tin Is Always Crazy (BOM), která získala 
277 bodů. Český tým Clever Fox zvítězil 
v soutěži družstev ve složení Michaela 
Kuncová, Lenka Fresserová a  Vědunka 
Kopečná.

VYVRCHOLENÍ FESTIVALU TANEČNÍHO 
MLÁDÍ 2022
O víkendu 11. – 12. června 2022 vyvrcho-
lila celorepubliková série soutěží Festi-
val tanečního mládí. Soutěže probíhaly 
na Královských Vinohradech v  Praze po 
oba dva víkendové dny. Z uskutečněných 
regionálních kol – severomoravského, ji-
homoravského, východočeského, severo-
českého, středočeského, západočeského 
a  jihočeského – se nominovalo na mist-
rovství ČR celkem 1662 soutěžících, 34 
souborů a 117 vystoupení. O titul mistra 
ČR se soutěžící utkali v následujících ka-
tegoriích: art dance, show dance forma-
ce, seniorské formace, miniděti formace, 
latino ladies formace, disco dance, street 
dance formace, pódiové mažoretky. Po 
covidové odmlce je to velmi nadějný 
návrat k  číslům z  let předchozích, kdy 
v  roce 2019 prošlo regionálními soutě-
žemi Festivalu tanečního mládí na 8000 
sportovců.

V rámci celé akce byl vyhlášen i nejúspěš-
nější tým, který získal nejvíce medailo-
vých umístění. Stal se jím soubor TSKH 
Most Kamily Hlaváčikové, jejíž svěřenci 
vybojovali 6 medailových pozic. Odmě-
nou pro nejlepší soubor byly prize money 
v hodnotě 10 tisíc korun.

20 Dvacet cenných kovů vybojovali čeští orientační potápěči na evropském 
šampionátu v Maďarsku. Více o tomto skvělém úspěchu naleznete na 
straně 3.

Domácí šampionát v BMX přilákal 
téměř 400 závodníků, na ME 
sbírali mladí jezdci medaile

Strakonice hostily světový šampionát parašutistů. 
Češi ovládli dvě týmové soutěže
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ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ



V posledním srpnovém týdnu se konalo Mistrovství Evropy v orientačním potápění ve známém maďarském středisku Gyeke-
nyés. Vzhledem ke špatným finančním podmínkám, se kterými se letos musela reprezentace vypořádat, byla výprava mnohem 
menší než v předchozích letech. Tvořilo ji pouze 8 závodníků – z libereckého Aqua klubu Zuzana Dvořáková, Dominika Bene-
šová, Barbora Svobodová (juniorka), Jakub Valníček a Jakub Němeček, z Modré Hvězdy Praha Martin Šmejkal a Tomáš Pilný 
(junior) a z Pardubic Kristýna Janoušková.

První disciplínou byl MONK, což je závod 
dvojic, kdy závodníci dostanou mapu 
trati až na startu a vše si musí zaměřit 
po zanoření pod vodu. Zde se podařilo 
našim závodníkům získat kompletní me-
dailovou sbírku. Muži ve složení Jakub 
Němeček a  Martin Šmejkal zaplavali 
výborný závod a  získali titul mistrů Ev-
ropy. Ženy, Zuzana Dvořáková a Kristýna 

Janoušková, získaly v napínavém závo-
dě stříbro. Juniorská dvojice Barbora 
Svobodová a Tomáš Pilný, po chybě na 
úvodní tyči vyplavala nakonec bronzo-
vou medaili.

V  disciplíně Hvězda se naplno rozhořel 
souboj mezi maďarskými a  českými 
seniorskými závodníky a  závodnicemi. 
V  mužích zvítězil maďarský závodník 
Péter Balázs, před druhým Martinem 
Šmejkalem. Zuzana Dvořáková předved-
la v ženách strhující souboj s domácí Ka-
talin Hatházi, ale odešla těsně poražena 
a získala stříbrnou medaili. V juniorkách 
získala s velkou převahou Barbora Svo-
bodová zlatou medaili a Tomáš Pilný byl 
těsně o 5 sekund čtvrtý.

Ve středu byl na tyčích viděn další nád-
herný souboj mezi Zuzanou Dvořákovou 
a Katalin Hatházi, kdy se rozhodovalo až 
do posledních metrů. Nakonec se o prv-
ní místo podělily se stejným časem. 
V  mužích se o  dvojnásobnou medailo-
vou radost postarali Jakub Němeček 
a  Martin Šmejkal, kdy obsadili druhou 

a  třetí pozici. Barbora Svobodová za-
plavala také výborný závod a  získala 
druhou zlatou medaili. V těsném souboji 
juniorů měl tentokrát Tomáš Pilný větší 
štěstí a doplaval na třetím místě.

M kurz přinesl dva seniorské tituly pro 
Jakuba Němečka a  pro Zuzanu Dvo-
řákovou, kdy oba doplavali do středu 
cílového pásma a  v  součtu s  časem 
porazili zbytek startovního pole. Jaku-
ba Němečka na stupních vítězů doplnil 

Martin Šmejkal, který měl stejný cílový 
čas, ale jeho odchylka dva metry ho od-
sunula na třetí místo. Těsně pod stupni 
vítězů skončili Kristýna Janoušková i Ja-
kub Valníček. V juniorkách odchylka dva 
metry odsunula Barboru Svobodovou na 
druhé místo, ačkoliv měla nejrychlejší 
čas. Tomáš Pilný získal v juniorech svou 
další bronzovou medaili i přes velkou od-
chylku v cílovém pásmu.

Páteční paralelní slalom je složen z do-
polední kvalifikace, kterou úspěšně 
prošli všichni závodníci, kromě Kristýny 
Janouškové. V  odpolední vyřazovací 
části už se našim barvám tolik nedařilo. 
Výsledky českého týmu zachránily Do-
minika Benešová a Barbora Svobodová, 
které vyhrály své kategorie a získaly titu-
ly mistryň Evropy.

Závěrečnou disciplínou je tradičně sjíž-
dění družstev, kde naše seniory doplnili 
Barbora Svobodová s  Tomášem Pil-
ným. První na start se postavili muži 
a  v  napínavém závodu obhájili loňské 
zlaté medaile před týmy z  Maďarska 
a  Německa. Ženy svedly souboj s  ně-
meckým týmem, těsně prohrály a  zís-
kaly stříbrné medaile před bronzovými 
ženami z Chorvatska.

Na letošním šampionátu jsme získali 
rekordní počet dvaceti medailí, z  toho 
třináct seniorských a sedm juniorských. 
Byli jsme svědky spousty krásných a na-
pínavých soubojů, zvlášť mezi zkuše-
nými závodníky, mladí se mají stále co 
naučit od svých starších kolegů. Barbo-
ra Svobodová zakončila své působení 
v  juniorské kategorii ziskem medailí ve 
všech svých startech, včetně tří titulů 
mistryně Evropy, a příští rok už bude bo-
jovat o medaile v kategorii žen.

Zanedlouho už nás čeká příprava na 
příští sezónu, v níž budeme chtít letošní 
úspěchy zopakovat!

Jakub Němeček

BRONZ Z ME PRO NELU DUŠKOVOU A TŘI 
REKORDY KLÁRY MAZALOVÉ NAVRCH
Od 20. do 26. června 2022 probíhalo 
v  historickém polském městě Poznani 
mistrovství Evropy juniorů v  ploutvovém 
plavání. Sedmičlenná česká výprava pod 
vedením trenérů Vladimíra Beneše a Jo-
sefa Cimburka zaznamenala tři juniorské 
rekordy, několik osobních rekordů a také 
jeden cenný kov. První úspěch úvodního 
dne mistrovství zaznamenala Klára Ma-
zalová, když na trati 400 PP zaplavala 
v rozplavbě první český juniorský rekord 
(3:28,76 s). Druhý závodní den zaplava-
la na trati 1500 PP opět Klára Mazalová 
další český juniorský rekord, a  to s  ča-
sem 14:23,17 s. Třetí den už to v Polsku 
cinkalo i pro české barvy. Nela Dušková 
vybojovala krásné třetí místo na trati 400 
RP s časem 3:27,57 s. Poslední finálový 
blok mistrovství Evropy juniorů ozdobila 
Klára Mazalová novým juniorským rekor-
dem na 800 PP, tedy časem 7:23,47, který 
stačil na 5. místo. 

15. ROČNÍK MEMORIÁLU  
PPOR. PETRA ŠIMONKY
V úterý 7. června 2022 se uskutečnil na 
semilské střelnici již 15. ročník oblíbené 
střelecké soutěže Memoriál ppor. Petra 
Šimonky. Tento memoriál každoročně 
pořádá Liberecká krajská organizace 
Sdružení válečných veteránů ČR, mimo 
jiné i  ve spolupráci se Svazem vojáků 
v  záloze ČR, k  připomenutí účasti na-
šich vojáků v zahraničních misích a na 
počest vojáků naší armády, kteří při 
plnění úkolů v  zahraničních mírových 
misích a  vojenských operacích přišli 
o život. Memoriálu se zúčastnilo na 100 
střelců nejen z Libereckého kraje. Vlast-
ní střelecká soutěž tříčlenných družstev 

a  jednotlivců ve střelbě z  pistole ráže 
9  mm a  samopalu Sa-vz.58 proběhla 
dle pravidel sportovní střelecké činnosti 
Svazu vojáků v záloze ČR. Ve střelecké 
soutěži si v  silné konkurenci mnoha 
vynikajících střelců nejlépe vedlo a  za-
slouženě získalo kromě jiných cen také 
putovní pohár Válečných veteránů Libe-
rec družstvo KVZ Králův Dvůr se ziskem 
827 bodů, celkově nejlepším jednotliv-
cem se stal Pavel Černohorský (KVZ 
Králův Dvůr) s 281 body a získal tak kro-
mě diplomu a medaile také hlavní cenu 
soutěže – proslavený samopal vz.61 
„Škorpion“ ráže 7,65 mm. 

LETNÍ SVĚTOVÉ UNIVERZITNÍ HRY MAJÍ 
NOVÝ TERMÍN
Výkonný výbor FISU na svém červno-
vém jednání v  Brazílii rozhodl o  novém 
termínu konání Letních světových uni-
verzitních her v  čínském Chengdu. Hry 
se uskuteční v termínu 28. července – 8. 
srpna 2023. Hry byly původně plánovány 
na rok 2021. Přeloženy však byly na rok 
2022 kvůli posunu olympijských her v To-
kiu na rok 2021, který zapříčinila celosvě-
tová pandemie nemoci covid-19. Letos 
byly hry opět přeloženy z  důvodu stále 
složité situace v  Číně a  přetrvávajících 
obav účastnických delegací.

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

Rekordní zisk 20 medailí 
na mistrovství Evropy
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MEDAILOVÉ ŽNĚ


