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ZDENĚK ERTL BYL 
POČTVRTÉ ZVOLEN 

PŘEDSEDOU SDRUŽENÍ

Předsedou Sdružení sportovních 
svazů České republiky, z.s. byl opět 
zvolen  Zdeněk Ertl. Na svém čtvr-
tém letošním zasedání, které se usku-

tečnilo ve středu 15.  listopadu 2017 
v  prostorách Letenského zámečku, 
o  tom jednohlasně rozhodla Rada 
Sdružení. Zdeněk Ertl tak bude pokra-
čovat v čele druhé největší sportovní 
organizace v  zemi, jejíž součástí je 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slez-
ska a  jejíž členská základna čítá více 
než 611 000 sportovců, již ve čtvrtém 
funkčním období. „Když jsem byl před 
patnácti lety zvolen poprvé, doba byla 
úplně jiná. Současná situace ve spor-
tovním prostředí je velice nepřehledná 
a problémy se bohužel prohlubují. Dou-
fám, že se nám podaří v  následujících 
týdnech a  měsících vyřešit složitou 
situaci ve fi nancování českého sportu 
a  že Sdružení bude i  v mém následují-
cím pětiletém funkčním období silným 

a  jednotným sportovním uskupením,“ 
prohlásil po svém znovuzvolení Zde-
něk Ertl.

MEZINÁRODNÍ 
HISTORICKÉ ROZHOVORY

V  říjnu se v  Centru hasičského hnutí 
v  Přibyslavi uskutečnil již 25.  ročník 
Mezinárodních rozhovorů pracovní 
skupiny pro dějiny hasičství. Na akci 
zavítalo na 80  účastníků z  deseti ev-

ropských zemí – Rakouska, Německa, 
Francie, Nizozemska, Polska, Sloven-
ska, Slovinska, Chorvatska, Maďarska 
a České republiky. Tématem letošního 
jednání byly hasičské sportovní soutě-
že. Jeden den patřil i výletu do Kutné 
Hory. Příští rozhovory se uskuteční 
v říjnu 2018 v německém Celle a té-
matem bude Personální vývoj hasič-
ských sborů. Do Přibyslavi se historici 
opět vrátí v roce 2020.

PARTNERSTVÍ MŠMT 
A NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ

Dne 18.  října podepsal ministr škol-
ství, mládeže a  tělovýchovy Stanislav 
Štech smlouvy o dlouhodobé spolu-

práci s 18 vybranými strategickými 
partnery z  řad nestátních nezisko-
vých organizací. A to konkrétně s těmi, 
které dlouhodobě a  kvalitně pracují 
s  dětmi a  mládeží a  přispívají k  napl-
ňování Koncepce podpory mládeže 
na období 2014 až 2020. Smlouva 
byla podepsána také se Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Ve dnech 25.  září až 1.  října 

se v  krásném tureckém městě 

Izmir uskutečnilo VIII.  Mistrov-

ství světa v  požárním sportu 

mužů a  IV.  Mistrovství světa 

v  požárním sportu žen. Česká 

republika vyslala týmy do obou 

soutěží. A  výprava to byla více 

než úspěšná. Mistryněmi světa 

pro letošní rok se totiž staly prá-

vě české reprezentantky!

Výprava se po příjezdu ubytovala 

ve velmi příjemném hotelu vzdá-

leném hodinu a půl cesty od spor-

tovišť. Ačkoli tak sportovci museli 

strávit denně tři hodiny na cestách, 

neztráceli dobrou náladu. Oba 

týmy v  autobuse denně zpívaly 

a přátelsky se povzbuzovaly. První 

den patřil tréninku všech disciplín, 

o den později se již začalo závodit. 

První soutěžní disciplínou byl vý-

stup na cvičnou věž. Sportovalo 

se v  příjemném prostředí Kultur 

Parku v  centru města. Nejlepší 

z  českých závodnic byly Markéta 

Marková a  Adriana Janíčková se 

shodným časem 7,86 s. Celkově se 

české ženy umístily na 4. místě. Dis-

ciplínu ve večerním fi nále ovládla 

Anna Starodymova z Ruska (7,24 s). 

Muži vystupující do 4. podlaží cvič-

né věže zahájili závod v  poledne. 

Nejlepším Čechem se stal Kamil 

Bezruč, který se časem 13,56 s pro-

bojoval do semifi nále. Do fi nále 

však již nepostoupil. Mistrem světa 

se stal Stanislav Titotrenko s časem 

13,45  s. Mužská reprezentace Čes-

ké republiky obsadila celkově rov-

něž čtvrté místo.

Ve středu se všechny výpravy sešly 

na desetitisícovém, avšak prázd-

ném, stadionu Atatürk Statyum. 

V běhu na 100 metrů s překážka-

mi si české týmy dělaly velké naděje. 

A  právem! V  dopoledním  závodu 

žen postoupily do semifi nále hned 

čtyři Češky – Veronika Krpcová, Lu-

cie Hirmerová (v novém osobním 

rekordu 16,83  s), Markéta Marková 

a Šárka Jiroušová. Pro účast ve fi nále 

si doběhly Markéta a Šárka a v něm 

svými výkony (16,74 s a 15,95 s) bra-

ly hned dvě medaile. Markéta Mar-

ková časem 16,48  s bronz a  Šárka 

Jiroušová se díky času 16,00 s sta-

la mistryní světa!!! Tým pak obsadil 

druhé místo v celkovém hodnocení.

Také v  odpolední soutěži mužů 

se Češi neztratili. Skvělé časy čes-

kého rekordmana Daniela Klvani 

(15,23  s), Lukáše Kroupy (15,42  s), 

Martina Lidmily (15,65  s), Václa-

va Divoše (16,03  s), Pavla Krpce 

(16,30  s) a  Václava Novotného 

(17,03  s) zajistily národní repre-

zentaci druhé místo do celkového 

hodnocení. Celý den vyvrcholil 

semifi nálovými běhy, do nichž 

nastoupili Klvaňa a  Kroupa. Ve fi -

nále pak Daniel Klvaňa předvedl 

úžasný výkon – díky času 14,97 s 

porazil hvězdu požární sportu Vla-

dimira Sidorenka z Ruska a stal se 

mistrem světa v běhu na 100 me-

trů s překážkami! 

Cenné kovy vybojovaly oba čes-

ké týmy také v páteční štafetě na 

4 × 100 metrů s překážkami. Jako 

každý den začaly soutěž ženy. Prv-

ní česká štafeta ve složení Martina 

Pekrová, Lucie Hirmerová, Kamila 

Bartošková a Veronika Krejčí zaběh-

la čas 63,87  s. Čtveřice Petra Cho-

vancová, Šárka Jiroušová, Markéta 

Marešová a Karolína Witoszová pak 

svoji štafetu zaběhla v čase 62,47 s. 

V tu chvíli Češky držely třetí a druhé 

místo. V  posledním rozběhu však 

kazašský tým časem 63,31  s odsu-

nul jednu z  českých štafet na ne-

populární čtvrté místo. Vyhrál tým 

Ruska časem 59,23 s. Stejně tak od-

polední závod mužů byl pro český 

tým napínavý až do samého konce. 

Naší první štafetě ve složení Kamil 

Bezruč, Milan Netrval, Lukáš Krou-

pa a  Václav Novotný byl zapsán 

čas 63,50  s. Ve druhé české čtyřce 

nastoupili Daniel Klvaňa, Václav 

Divoš, Martin Lidmila a Pavel Krpec 

a  časomíra se zastavila na druhé 

nejlepší hodnotě 54,55  s. Opět až 

poslední pokus Rusů české chlapce 

posunul na třetí místo. Vyhrálo Bě-

lorusko časem 54,06 s.

Poslední den mistrovství patřil tra-

dičně požárním útokům. Český 

ženský tým byl před poslední disci-

plínou na průběžném druhém místě 

a ztrácel na vedoucí Rusko 5 bodů. 

Dívky startovaly jako čtvrté a hned 

prvním pokusem se vyšplhaly na 

první místo v disciplíně a jejich čas 

už do konce závodu nikdo nepřeko-

nal. S přičtením 4. místa z výstupu 

na cvičnou věž, 2.  místa ze stovek, 

2. místa ze štafety 4 × 100 metrů zís-

kal tým celkový součet 9 bodů, a to 

znamenalo mistrovský titul! Na 

druhém místě skončily Rusky a  na 

třetím Kazašky. V  průběžném pořa-

dí v kategorii mužů se Češi drželi na 

třetím místě za Rusy a Bělorusy. Ani 

jeden ze dvou pokusů však nebyl 

stoprocentní a  českému reprezen-

tačnímu týmu se nepodařilo bron-

zovou příčku udržet. Celkově tak 

brali 4. místo (výstup na cvičnou věž 

4. místo, běh na 100 metrů s překáž-

kami 2. místo, štafeta na 4 × 100 me-

trů 3. místo, požární útok 6. místo). 

Mistry světa se stali Bělorusové, 

druzí byli Rusové a třetí Ukrajinci.

Celková bilance české výpravy je 

i  tak skvostná. Týmy dovezly dvě 

zlaté a jednu bronzovou medaili 

v individuálních soutěžích, zlato, 

stříbro a  bronz z  kolektivních 

disciplín a jednu zlatou za celko-

vé hodnocení. Gratulujeme!

KRÁLOVNAMI POŽÁRNÍHO SPORTU 
SE V TURECKU STALY ČEŠKY

IZMIR – SPORT

NOVINKY
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Druhý zářijový víkend se v  No-

vém Městě na Moravě konalo 

čtvrté Mistrovství České republi-

ky jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí ve vyprošťování zra-

něných osob z  havarovaných 

vozidel. Historicky poprvé se 

zúčastnily všechny kraje České 

republiky. 

Mistrovství bylo zahájeno za účas-

ti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího 

Běhounka, generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR 

genmjr. Drahoslava Ryby, senátora 

Zdeňka Nytry, ředitele Hasičského 

záchranného sboru Kraje Vysočina 

plk. Petra Beneše, náměstků sta-

rosty Sdružení hasičů Čech, Mora-

vy a Slezska Jana Slámečky a Lubo-

míra Janeby a představitelů místní 

samosprávy. 

Pro každé družstvo byla připrave-

na modelová situace – havarova-

né vozidlo s  jedním fi gurantem 

bylo na kolech, na boku, na střeše 

a často bylo doplněno o další vozi-

dlo nebo jinou překážku. Soutěžící 

byli do poslední chvíle izolováni ve 

zvláštních stanech, aby svoji mo-

delovou situaci neznali. Družstva 

ve složení velitel a tři hasiči měla za 

úkol bezpečné a  efektivní vyproš-

tění zraněné osoby z  havarova-

ného vozidla. Součástí vyproštění 

bylo také poskytnutí první před 

lékařské pomoci vyprošťovanému 

odpovídající jeho zranění a násled-

ný transport na místo simulující 

vozidlo zdravotnické záchranné 

služby. Základní časový limit pro 

zvládnutí situace byl 15 minut. Za 

každých započatých 20  sekund 

nad časový limit se z  celkového 

hodnocení odečetly tři body. Prů-

běh soutěže byly velmi dramatický 

a  byl to až úplně poslední pokus, 

který vyjasnil situaci na medailo-

vých postech. Zvítězil Rumburk 

před Blovicemi a Přerovem.

Celkem 13  družstev v  sobotu 

23.  září soutěžilo na Letním sta-

dionu ve Dvoře Králové nad La-

bem o  tituly mistrů republiky 

v  klasických disciplínách CTIF 

pro rok 2017. Ve štafetě a  požár-

ním útoku CTIF závodilo celkem 

pět družstev žen a  osm družstev 

mužů včetně hostů ze Slovenska 

a  Německa. Družstva se také roz-

lišují podle věku do kategorie A/B, 

přičemž pro zařazení družstva do 

„béčka“ musí být všem členům 

týmu nad 30 let. Soutěž byla hod-

nocena podle soutěžního řádu 

mezinárodní hasičské soutěže, 

kde je ukotven základní princip 

provedení disciplín CTIF – každý 

člen týmu má přesně předepsané 

úkony, které provádí. Takže nejde 

v první řadě o rychlost provedení, 

ale o preciznost. 

Vítězi se stali závodníci ze SDH 

Zibohlavy (muži A), HZS Králové-

hradeckého kraje (muži B), SDH 

Velké Meziříčí (ženy A), SDH Ska-

lice (ženy B). 

Součástí akce bylo také vyhlášení 

výsledků Ligy CTIF 2017, série šes-

ti závodů, které se postupně usku-

tečnily v  Hradci Králové, Ostravě, 

Vlčnově, Bludově, Praze a  Velkém 

Meziříčí. Tým Hasičského záchran-

ného sboru Královéhradeckého 

kraje nakonec zvítězil před borci 

z  Frýdku a  Ostravy-Michálkovic. 

V  kategorii žen se vítězkami staly 

závodnice z SDH Skalice před týmy 

z Bludova a Pískové Lhoty.

Vítězka Českého poháru v běhu 

na 100 m a členka týmu mistryň 

světa je studentkou Fakulty che-

micko-technologické v  Pardu-

bicích. Kromě požárního sportu 

ráda jezdí na in-line bruslích, má 

ráda dlouhé procházky se psem, 

přes zimu hraje fl orbal nebo si 

občas jde zaběhat. 

Letošní sezóna se ti vydařila. 

Z  jakého úspěchu jsi měla nej-

větší radost?

Za největší úspěch letos jednoznač-

ně považuji MS v  Izmiru. Zvítězit 

v  tak obrovské konkurenci nebylo 

vůbec jednoduché, obzvlášť když 

nás provázely zdravotní problémy. 

Jak ses za tak krásnou sezónu 

odměnila?

Mojí odměnou byl odpočinek. Se-

zóna byla dost dlouhá, takže jsem 

se těšila na volné víkendy bez zá-

vodů a soustředění. Plánujeme ješ-

tě s děvčaty z reprezentace nějaké 

posezení, kde bychom ten úspěch 

rády oslavily.

Co tvoje okolí – vnímají lidé tvůj 

úspěch?

Někdo ano, někdo ne. Někteří do-

konce sledují moje závody, což 

mě občas překvapuje, že mě lidé 

zde na vesnici osloví a pogratulují 

k úspěchu.

Neseš si nějaké poučení do další-

ho sportování?

Nesu si do dalších let hlavně to, že 

nic není nemožné  I když jsme se 

s  děvčaty bály před poslední disci-

plínou, abychom vůbec na tu pomy-

slnou bednu vystoupaly, nečekaly 

jsme, že by se to mohlo vyvinout 

takto. Přes všechnu smůlu, která nás 

celý týden provázela, se nám to po-

slední den vrátilo. V tomto sportu je 

to obzvlášť nevyzpytatelné a vše se 

může během vteřiny otočit.

Jak se budeš připravovat na dal-

ší sezónu?

Příprava probíhá přes zimu hlavně 

v  tělocvičně, v atletickém tunelu – 

pokud jsem v Pardubicích, kde na 

to mám lepší podmínky. Doma si 

občas zacvičím, nebo si jdu zabě-

hat do přírody. Jakmile to počasí 

dovolí a  oteplí se, tak se přesunu 

ven. V  Pardubicích chodím tréno-

vat na střední školu, která má pro 

tento sport perfektní zázemí. Mám 

tam vše, co potřebuji. 

ZÁŘÍ PATŘILO NĚKOLIKA MISTROVSTVÍM ČR

ZLATÁ 
SEZÓNA 
MARKÉTY 
MARKOVÉ

STALO SE

ROZHOVOR

UDÁLOSTI

MISTROVST VÍ PSOVODŮ 
SE KONALO V PR AZE

Třináctý ročník Mistrovství ČR pso-
vodů a psů IZS se uskutečnil druhý 
zářijový víkend v Praze. Psovodi SH 
ČMS vyslali na tuto soutěž vítěze Zá-
vodu záchranných psů SH ČMS 2017. 
Ve velké konkurenci toto družstvo 
obsadilo třetí místo. V  sutinách se 

představila Martina Taterová s  Jac-
kem z  SDH Rynholec a  na plochách 
Zuzana Hrubešová s  Leoshem z  SDH 
Liteň. Obsahem soutěže, která byla 
rozdělena na plošné a sutinové vyhle-
dání osob, byla celkem čtyři nasazení 
psovodů. Ta probíhala jako dvě noční 
a  dvě denní práce, přičemž psovodi 
jednoho družstva byli nasazeni ve 
stejném čase. Při nočním pátrání se 
pohřešovalo celkem osm osob (čtyři 
na ploše a čtyři v sutinách), stejné po-
čty pak čekaly psovody i ve dne. Děv-
čata se svými parťáky v denní i noční 
části našly tři osoby. Zvítězil tým Měst-
ské policie Praha.

NÁRODNÍ REKORD 
DVAKR ÁT V YLEPŠEN

Na hasičském sportovišti v  Pískové 
Lhotě se 10. září uskutečnil XIII. ročník 
Polabského stovkování – předpo-

slední závod Českého poháru v běhu 
na 100 metrů s pře kážkami 2017. V ka-
tegorii mužů dvakrát padl národní re-
kord! Nejprve platnou hodnotu 15,09 s 
překonal Lukáš Kroupa  (15,07  s), ví-
těz stovek z hasičské olympiády v Ra-
kousku a  absolutní mistr republiky 
v  běhu na 100  metrů s  překážkami 
pro rok 2017. O  několik minut poz-
ději však hodnotu rekordu na 14,81 s 
posunul skvělým výkonem  Daniel Kl-
vaňa. Je tak prvním 
mužem, který u nás 
pokořil patnácti-
vteřinovou hranici. 
Český pohár 2017 
měl své fi nále o dva 
týdny později v Par-
dubicích. V dospělé 
kategorii své vítěz-
ství obhájil Daniel 
Klvaňa z  Oznice 
a mezi ženami se na 

první příčku vrátila Markéta Marková 
z Dolní Čermné. V dorosteneckých ka-
tegoriích zvítězili Lukáš Míka, Kateřina 
Borovičková, Martin Holčák a  Lucie 
Pomahačová.

ŠUMPERSK Ý SOPTÍK JIŽ 
PO DEVATENÁCTÉ

V  sobotu 7.  října se na atletické drá-
ze Tyršova stadionu v Šumperku sešlo 
381 mladých hasičů, kteří v kategoriích 
mladší a  starší družstva nebo mladší/
starší dívky či chlapci a  přípravka zá-
vodili v běhu na 60 metrů s překážka-
mi na již XIX. ročníku Šumperského 
soptíka. Nejlepší součty časů mělo 
družstvo mladších z Kojetic a družstvo 
starších z Oznice.

V  kategorii přípravky byl nejrychlej-
ší Ondřej Prokop z  Nového Malína. 
V mladších pak Magdalena Štinčíková 

ze slovenského DHZ Svit a  Adam Svo-
boda z Kojetic. Mezi nejstaršími závod-
níky si prvenství vybojovali oznický 
Martin Holčák a  bludovská Vendula 
Čermáková. 

V běhu na 60 metrů s překážkami se 
u nás závodí také v rámci Českého ha-
lového poháru. Ten má v  roce 2017 
čtyři kola – jarní Jabloneckou a Ostrav-
skou halu mladých hasičů, listopado-
vý Memoriál Marty Habadové v Praze 
a Ostravsko-beskydské šedesátky.
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V  sezóně 2017 jste na mnoha 

akcích mohli potkat některého 

z našich fotografů a zde přináší-

me jejich zhodnocení uplynulé-

ho roku. Ondřej Vojta (SDH Dol-

ní Měcholupy) studuje Střední 

průmyslovou školu sdělovací 

techniky v  Praze a  Irena Špač-

ková učí na Vyšší odborné škole 

publicistiky v Praze. 

Jak jste se dostali k focení hasič-

ského sportu? 

OV: Hasičině se věnuji odmala 

a bylo logické, že mé první foto po-

kusy budou spojeny s  tímto pro-

středím. První fotky z  hasičského 

sportu vznikly asi čtyři roky nazpět, 

když jsem se připravoval na studi-

um na SPŠ sdělovací techniky, kde 

je znalost ovládání fotoaparátu 

podmínkou. 

IŠ: K  focení hasičského sportu 

jsem se dostala přes svoji nejlep-

ší kamarádku Jarku Čečrdlovou. 

Celá vysokoškolská studia jsem 

poslouchala historky a  zážitky 

z  hasičských soutěží a  akcí. Nut-

no říct, že na své první akci v  Os-

travě 2016 jsem byla neskutečně 

překvapená z  toho, jakou energii 

a úsilí všichni do hasičského spor-

tu vkládají. 

Jaká byla vaše hasičská sezóna? 

OV: Náročná, ale nádherná. Jako 

fotograf jsem za celý rok absol-

voval 3  závody ČHP v  šedesát-

kách, 5  závodů Českého poháru 

ve stovkování, 2 závody Ligy CTIF, 

byl jsem na středoškolském MČR 

v  PS, Visegradském poháru, MČR 

ve Zlíně a v neposlední řadě jsem 

se zúčastnil olympiády ve Villachu. 

Díky přátelům kolem sebe jsem si 

užil každý závod, na který jsem le-

tos zavítal, ať už jsem fotil nebo ne. 

IŠ: Hasičská sezóna byla náročná, 

už jenom proto, že to byla moje 

první kompletní sezóna. Každá 

soutěž v  jiném městě, každá jiná, 

ale na každé jsem měla možnost 

poznat spoustu skvělých lidí.

Máte nějaké zásadní profesní po-

znání? 

OV: Nenazval bych to ani tolik 

poznáním, ale spíše utvrzením se 

v názoru, že ty nejhezčí fotografi e 

netvoří fotograf, ale lidé na nich 

svými emocemi – radostí, zklamá-

ním, soustředěním. 

IŠ: Fotografování sportu je obecně 

královská disciplína, naučit se ho 

kvalitně fotit stojí velké úsilí a řád-

ku trpělivosti. Ne každý je ochoten 

se to učit. Mně se to daří střídavě, 

uvidíme, snad se to bude jenom 

zlepšovat.

Jaká byla vaše nejzajímavější fo-

tografi e? 

OV: Já si ke každé pěkné fotce vy-

tvářím určitý vztah, takže je  těžké 

vybrat jednu konkrétní. Nicméně 

nejpovedenější soubor fotografi í 

vznikl asi při ZPV na MČR ve Zlíně. 

Za letošní nejpovedenější fotky 

považuji zachycení pádu závodní-

ka z věže při Ostravském dvojboji 

a  fotku pískovolhotské závodnice 

na  žebříkové stěně z  mládežnic-

ké části Olympiády CTIF. Nicméně 

věřím, že to „životní“ zmáčknutí 

spouště teprve přijde :-) 

IŠ: Jednu jedinou také nevybe-

ru, ale asi nejspíš by to byla ně-

jaká z  mistrovství z  Ostravy 2016. 

Úspěchy českých týmů vyvolaly 

řadu dojemných momentů a mně 

se podařilo některé z nich zachytit.

Tradiční slavnostní Gala odpole-

dne hasičských sportů připadlo 

v letošním roce na sobotu 18. lis-

topadu. V pražském Divadle pod 

Palmovkou se sešli ti nejlepší 

z hasičských sportů. 

Vedle nejvyšších představitelů 

SH  ČMS se zúčastnili také význam-

ní hosté, např. zástupkyně minis-

terstva školství, mládeže a  tělový-

chovy Helena Knappová, předseda 

Sdružení sportovních svazů ČR Zde-

něk Ertl nebo Lumír Hyneček, ředi-

tel pivovaru Litovel, který se stal 

hlavním partnerem hasič ské ho 

sportu. 

Programem provedli Jarka 

Čečrdlová a  Pavel Čapek. Nejpr-

ve byl připomenut Český halový 

pohár 2016 (ročník 2017 končil až 

o dva týdny později). Následovalo 

vyhlášení Českého poháru v běhu 

na 100  metrů s  překážkami 2017 

a  Českého poháru ve dvojboji. 

V  první polovině večera se před-

vedla s  pěveckým vystoupením 

Michaela Blechová, muži z  SDH 

Bludov pak publikum uchvátili 

parádním tancem na téma Labutí 

jezero.

Druhou část večera otevřelo emo-

tivní vystoupení mladých hasičů 

z Bludova, Nové Vsi, Pískové Lhoty 

a  Zádveřic. Přenesli tak přítomné 

zpět na velký sportovní svátek – 

hasičskou olympiádu. Na jeviště 

pak postupně vystoupali zástupci 

všech mužských i  ženských týmů 

soutěžících v  klasických disciplí-

nách CTIF. Nechybělo připomenutí 

zlatých úspěchů výpravy požární-

ho sportu. Další krásné pěvecké 

vystoupení předvedli Michaela 

Blechová a  Matyáš Kalferst z  hu-

debního souboru Kvítek v  Podě-

bradech. 

Vrcholem večera pak bylo ocenění 

účastníků Mistrovství světa v  po-

žárním sportu 2017. V  tureckém 

Izmiru se totiž české reprezentant-

ky staly královnami světového po-

žárního sportu, a  to nejen tím, že 

zvítězily v královské disciplíně, po-

žárním útoku, ale především celko-

vým vítězstvím na šampionátu.

V AKCI

ZBLÍZKA

SPORTOVCI SE OPĚT OBLÉKLI DO VEČERNÍHO

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

HASIČSKÝ SPORT V HLEDÁČKU OBJEKTIVU
1. – 4. prosince se reprezentační výběry dorostenců a dorostenek zúčastní me-
zinárodního klání v běhu na 100 metrů s překážkami a výstupu na cvičnou věž 
v Bělorusku.

Termíny mistrovství republiky pro rok 2018

1. – 5. července  Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu 
  v požárním sportu, Plzeň 
24. – 26. srpna  Mistrovství České republiky v požárním sportu, Liberec
22. září   Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF, 
  Dvůr Králové n. L.
6. října   Mistrovství České republiky v TFA, OSH Domažlice

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz.

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska jako člen Sdružení spor-
tovních svazů ČR sleduje i úspěchy 
kolegů z  ostatních svazů spadají-
cích pod Sdružení. Komu se v uply-
nulých měsících nejvíce dařilo?

Český kynologický svaz – ČKS na 
podzim roku 2017 uspořádal hned 
dvě světová mistrovství, na kterých 
se domácím reprezentantům velice 
dařilo. Na počátku října hostila libe-
recká Home Credit Aréna mistrovství 
světa v  agility, v  jedné z  velmi atrak-
tivních disciplín sportovní kynologie. 
Šampionátu se zúčastnilo více než 
500 sportovců ze 43 zemí světa a čes-
ká výprava vybojovala jednu zlatou 
a  dvě stříbrné medaile. Ke konci mě-
síce října hostila Horní Bříza MS ISPU 
velkých kníračů. V  konkurenci více 
než 70 závodníků vybojovali Češi dvě 

zlata, a to v kategorii IPO3 jednotlivců 
a IPO-FH družstev.

Svaz vodáků České republiky – ne-
uvěřitelných 20  medailí vybojovali 
čeští raftaři na mistrovství světa šesti-
členných raftařských posádek, které 
v letošním roce hostilo Japonsko. Češi 
do bojů o  medaile vyslali šest posá-
dek v kategoriích junioři a juniorky do 
23 let, ženy a muži Open a ženy a muži 
Masters (veteráni). Všechny české po-
sádky si z  Japonska přivezly cenné 
kovy, ale největší radost české výpravě 
udělaly juniorky, které zaslouženě zís-
kaly zlaté medaile v  konečném hod-
nocení a staly se tak mistryněmi světa. 
Raftaři letos získali už na mistrovství 
Evropy v  Gruzii úctyhodných 37  me-
dailí a celkem letos vybojovali 57 cen-
ných kovů, čímž se letos stali nejúspěš-
nějšími reprezentanty Sdružení.


