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V rekordním čase dvou a půl mě-

síce připravily Hasičský záchran-

ný sbor a  Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a  Slezska ve dnech od 

14. do 21. srpna Mistrovství svě-

ta v požárním sportu, které bylo 

XII. MS mužů, III. MS žen, VII. MS 

dorostenců a III. MS dorostenek. 

I přes tak krátký čas na přípravu 

se organizátorům podařilo zajis-

tit řádný a  velmi důstojný prů-

běh celého mistrovství. 

První závodní den patřil výstupu 

na cvičnou věž. Podpořit všech-

ny závodníky přijela na slavnostní 

zahájení také ministryně školství, 

mládeže a  tělovýchovy Kateřina 

Valachová, hejtman Moravsko-

slezského kraje Miroslav  Novák 

a  primátor města Ostravy Tomáš 

Macura. Součástí večerního slav-

nostního zahájení byly fi nálové 

rozběhy a vyhlášení výsledků. 

Kategorii dorostenek ovládly zá-

stupkyně z Ruska. Za mladší doros-

tenky triumfovala Diana Omaeva, 

mezi středními dorostenkami ex-

celovala Karina Tishchenko a  v  ka-

tegorii starších dorostenek zvítězila 

Anna Starodymova. Na nejvyšším 

stupni se v  kategorii mladší doros-

tenci umístil Gregory Siutkin (Rus-

ko), nejlepším středním dorosten-

cem se stal Alexander Zhdanyuk 

(Bělorusko). I přes to, že i v kategorii 

starších dorostenců byli horkými fa-

vority sportovci z Ruska a Běloruska, 

zlato vybojoval k radosti domácího 

publika Daniel Klvaňa! Po loňské 

zlaté medaili Lukáše Gerži v  kate-

gorii mladší dorostenci z Běloruska, 

se jedná o historicky druhou zlatou 

medaili českého dorostu. Kategorii 

mužů a  žen rovněž ovládli zástup-

ci ruské reprezentace − Ekaterina 

Chendakova a Roman Wagner. 

Také čtvrteční běh na 100 m s pře-

kážkami ovládla družstva z výcho-

du. 

Mistry světa v  kategorii mladší 

a  starší dorostenci se stali závod-

níci z  Ruska, v  kategorii středních 

dorostenců vyhrál reprezentant 

Běloruska. Mezi muži zvítězil Vladi-

mir Sidorenko. Mistrovské tituly ve 

všech dorosteneckých kategoriích 

pro sebe získaly rovněž běloruské 

závodnice. Novou mistryní světa 

v  kategorii žen v  běhu na 100 m 

s překážkami se opět stala Ekateri-

na Chendakova z Ruska.

Třetí závodní den patřil štafetě 

4 × 100 metrů, v níž jde o vzájem-

nou souhru, což vždy významně 

ovlivní celkové výsledky. Českým 

dorostenkám bohužel tato dis-

ciplína nevyšla. Úplně opačně 

si vedli dorostenci, kteří získa-

li zlatou medaili! Rusky ovládly 

ženskou a  Ukrajinci mužskou ka-

tegorii. Závěrečný den patřil po-

žárním útokům. Jako první na-

stoupili muži. Vítězným týmem se 

stalo družstvo ze Slovenska. První 

místo mezi ženami vybojovaly Bě-

lorusky. Odpoledne závodily do-

rostenky, z nichž nejrychlejší útok 

předvedly Slovenky. A na druhém 

místě se umístil český tým. Závěr 

patřil dorostencům, přičemž mi-

stry světa se stali reprezentanti 

z Běloruska.

V  celkovém pořadí družstev zví-

tězily dorostenky z  Ruska, Češky 

skončily třetí. Mezi dorostenci 

vybojovali titul Bělorusové, český 

tým tentokrát obsadil krásné dru-

hé místo. Mistry světa v  kategorii 

muži byli opět hasiči z  Běloruska, 

Češi obsadili třetí příčku. V  kate-

gorii žen mistrovské štěstí přálo 

reprezentantkám Ruska, Češky se 

musely spokojit s  bronzovým stu-

pínkem. Z  celkem 90 udělených 

medailí si Rusko z Ostravy odvezlo 

36 kovů, Bělorusko 26 a  v  České 

republice zůstalo 16 medailí. 

Šampionát v  Ostravě znamenal 

i  přepsání hned sedmi světo-

vých rekordů. Novou držitelkou 

světového rekordu ve výstupu na 

cvičnou věž je starší dorostenka 

Anna Starodymova z  Ruska s  ča-

sem 7,14s. Trojnásobnou držitel-

kou nových světových rekordů je 

ruská závodnice Ekaterina Chen-

dakova − ve výstupu na cvičnou 

věž časem 7,14s, dále v  běhu 

na 100 m s  překážkami  časem 

15,85s a v kategorii dvojboj časem 

23,31s. V disciplíně běh na 100 m 

s  překážkami překonal světový 

rekord také mladý ruský doros-

tenec Artem Habibullin časem 

17,02s. V rámci týmových disciplín 

vytvořili nový světový rekord ve 

štafetě 4 × 100 metrů družstvo žen 

Ruska  časem 59,3s  a  tým mužů 

z Ukrajiny časem 53,10s. 

Mistrovství v  číslech: Celkem 

16 účastnických zemí, 37 družstev, 

428 členů závodních družstev, 

150  rozhodčích, 100 dobrovolní-

ků, dvě sportoviště, čtyři závodní 

disciplíny a  čtyři kategorie druž-

stev, sedm nových světových 

rekordů, 90 udělených medailí, 

12  600 porcí jídla, což odpovídá 

přibližně 4 620 kg.

„Jsem rád, že jsme se rozhodli uspo-

řádat mistrovství právě zde v  Ostra-

vě a  umožnili jsme tak všem, kteří 

se chtěli mistrovství účastnit, přijet. 

Bylo to šílené rozhodnutí, uvědomo-

vali jsme si, že čas je proti nám. Hned 

jak jsme se takto rozhodli, okamžitě 

jsme vyslali impulsy na všechny stra-

ny. Velice vstřícně se k  nám zacho-

valo Ministerstvo školství, mládeže 

a  tělovýchovy ČR, Moravskoslezský 

kraj a Město Ostrava. Partneři, kteří 

už měli rozpočty pro letošní rok vy-

čerpané, sáhli do svých rezerv a  po-

mohli nám. Mé obrovské poděková-

ní patří všem lidem od Ostravy až po 

Karlovy Vary, kteří se na akci podíleli“, 

dodal Zdeněk Nytra, vedoucí orga-

nizačního štábu.

R ADA SDRUŽENÍ 
ZASEDALA NA ZÁMKU

Ve dnech 16. a  17. června 2016 se 
uskutečnilo tradiční výjezdní zasedá-
ní Rady Sdružení sportovních svazů 
ČR. Letošní výjezdní zasedání zajiš-
ťovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska. Své kolegy ze Sdružení po-
zvali zástupci dobrovolných hasičů na 

zámek do Přibyslavi, jehož součástí je 
i  Centrum hasičského hnutí. Kromě 
jednání tak měli zástupci členských 
svazů Sdružení možnost prohlédnout 
si expozici s  historickými hasičskými 
vozy či uniformami hasičů z  různých 
koutů světa. Zasedání navštívili i  vý-
znamní hosté, generální ředitel HZS ČR 
Drahoslav Ryba a ministryně školství, 
mládeže a  tělovýchovy Kateřina Va-
lachová, která při neformální debatě 
s představiteli Sdružení hovořila o pro-
blematice sportu a  jejích plánech do 
budoucna v této oblasti. Další jednání 
Rady Sdružení se uskutečnilo ve stře-
du 7. září v Praze. Na tomto zasedání 
byl novým místopředsedou Sdružení 
zvolen MUDr. Pavel Macura, dlouho-
letý prezident Svazu českých potápěčů 
(více na www.sporty-cz.cz).

MISTROVST VÍ ČR 
V DISCIPLÍNÁCH TFA

V  sobotu 1. října se ve Štramberku 
uskuteční II. Mistrovství České re-
publiky dobrovolných hasičů v  dis-
ciplínách TFA (nejtvrdší hasič přežije). 
Na mistrovství se nominuje minimál-
ně pět závodníků z každého kraje ČR. 

Soutěží se v  kategoriích mužů do 
35 let a  mužů nad 35 let. Hasiči ab-
solvují trať o  čtyřech úsecích s  různý-
mi úkoly jako např. 80 úderů obouruč-
ní palicí, přenos fi guríny, překonání 
třímetrové bariéry, sestavení žebříku, 
vytažení závaží lanem do stanovené 
výšky nebo běh na ochoz Štramber-
ské Trúby (369 schodů). Všechny úkoly 
plní závodníci v  kompletním zásaho-
vém obleku s  dýchacím přístrojem. 
Začátek je v 9:30 hodin.

SBÍRK A NA OBNOVU 
HASIČSKÉHO V YBAVENÍ

OSH Rychnov n. Kněžnou vyhlá-
silo veřejnou sbírku schválenou 
KÚ KHK 85540/2016/KHK za účelem 
shromáždění fi nančních prostřed-

ků na obnovu vybavení hasičských 
sborů a  na nákup věcí dětí – účast-
níků Okresního kola hry Plamen, 
zničených následkem přívalového 
deště v obci Jílovice dne 28. 5. 2016. 
Číslo účtu: 115-2890700277/0100. 
Jako variabilní symbol  uveďte IČO 
u  právnické osoby a  datum naroze-
ní u fyzické osoby. Sbírka potrvá až 
do 31. 12. 2016.

Co přineslo Mistrovství světa v požárním sportu

MSPS OSTRAVA

AKTUALITY
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Poslední srpnový víkend pat-

řil v  Brně nejlepším požárním 

sportovcům. Třídenní soutěže 

se za parného počasí zúčastnilo 

téměř 700 sportovců a padly tu 

dva národní rekordy. 

Pátek patřil výstupu na cvičnou 

věž, který se uskutečnil na Ná-

městí Svobody. V  poledne bylo 

zahájeno první Mistrovství ČR 

dorostu v  této disciplíně v  kate-

goriích mladší, střední, starší do-

rostenci a  mladší, střední, starší 

dorostenky. Zvítězili Jiří Červinka, 

Lukáš Míka, Daniel Klvaňa a  Apo-

lena Kasalová, Kamila Krejčí a Jana 

Dipoldová. Ženy závodily spolu 

s  dorostenci a  odpoledne na vě-

žích soutěžili muži - příslušníci 

HZS a  jednotlivci SDH. Ve fi nálo-

vých bězích zvítězili Jakub Pěkný 

(HZS Ústeckého kraje) a  Martina 

Pekrová (SDH Alojzov). Celé odpo-

ledne proudily na náměstí desítky 

diváků z řad fanoušků hasičského 

sportu i laické veřejnosti. 

V  sobotu se již soutěžilo ve spor-

tovním areálu VUT Brno v běhu na 

100  metrů s  překážkami. V  kate-

gorii žen byl s napětím očekáván 

start Šárky Jiroušové z SDH Ponik-

lá a  právem. Držitelka světového 

rekordu opět předvedla skvělý 

výkon. Svůj vlastní národní rekord 

posunula časem 15,97s  a  poprvé 

tak prolomila šestnáctivteřinovou 

hranici! V  součtu časů zvítězilo 

družstvo z  Chválenic (Plzeňský 

kraj). Šest nejlepších závodnic se 

postavilo na start semifi nálového 

závodu a  tři pak postoupily do 

fi nále o  titul absolutní mistryně 

České republiky. Tou se stala chvá-

lenická Markéta Marková časem 

16,72s.

Mezi muži si nejlépe vedli závod-

níci ze Zbožnova (Pardubický 

kraj). Nejrychlejší pokus (15,72s) 

předvedl Lukáš Kroupa z  SDH 

Tuř. Z  profesionálních hasičů byl 

nejrychlejším závodníkem Jakub 

Paulíček z  HZS Pardubického kra-

je (15,76s). Nejnižší součet časů 

mělo družstvo HZS Moravskoslez-

ského kraje. Do boje o  titul abso-

lutního mistra ČR nastoupili čtyři 

nejlepší závodníci ze všech. A  vy-

šlo to tak, že běželi dva profesio-

nální a dva dobrovolní hasiči. Titul 

obhájil Martin Lidmila.

V  odpoledních štafetách 

4 × 100  metrů startovaly nejprve 

ženy. Diváci opět viděli nový ná-

rodní rekord, o který se postarala 

děvčata z SDH Chválenice (61,13s). 

Mezi muži dosáhli nejlepšího vý-

sledku závodníci ze Zbožnova 

časem 56,47s. Družstva HZS se 

postavila na start v podvečer a vi-

děli jsme skvělé výkony, zvláště na 

posledním úseku hašení. Nejrych-

leji všechny úseky proběhli muži 

z  HZS Moravskoslezského kraje 

53,94s. Poslední soutěžní den tra-

dičně patřil požárním útokům. 

Postupně nastupovala družstva 

žen, mužů a  HZS ke svým poku-

sům. Zlato vybojovaly týmy žen 

z  Chválenic, mužů ze středočes-

kých Dalov a HZS Zlínského kraje. 

V celkovém pořadí se mistryněmi 

republiky staly závodnice z  Chvá-

lenic (Plzeňský kraj). Mistrovský 

titul si odvezli také muži z  SDH 

Zbožnov a  HZS Moravskoslezské-

ho kraje. Na závěrečný ceremo-

niál zavítal kromě představitelů 

SH ČMS a  HZS ČR také  předseda 

Vlády ČR Bohuslav Sobotka. 

Česká a  bývalá 

světová rekord-

manka v běhu na 

100  metrů s  pře-

kážkami Šárka 

Jiroušová pochá-

zí z  SDH Poniklá 

v  semilském okrese. Na Mistrov-

ství světa v  požárním  sportu vy-

bojovala stříbrnou medaili  a  na 

Mistrovství ČR medaili zlatou 

a  zápis nového národního rekor-

du (15,97s). Studuje Pedagogic-

kou fakultu Technické univerzi-

ty v  Liberci.  Požárnímu sportu 

se věnuje od 13 let.

Máte za sebou náročnou sezónu. 

Který okamžik byl nejtěžší? 

Letošní sezona byla opravdu 

náročná. Pro mě byl asi nejtěž-

ší okamžik na Mistrovství světa 

v Ostravě, kde jsem pokazila svůj 

první pokus v  běhu na 100 me-

trů s  překážkami a  musela jsem 

se maximálně zkoncentrovat na 

druhý pokus, abych dala čas týmu, 

což se nakonec povedlo.

Jak jste po ostravském mistrov-

ství regenerovala?  Mistrovství 

České republiky se konalo za ne-

celý týden!

Po mistrovství jsem chodila plavat. 

Co se tréninku týče, zaměřila jsem 

se na techniku zapojení rozdělova-

če, které mi dělalo v Ostravě potíže. 

V  Brně jste prolomila šestnác-

tivteřinovou hranici. Jaký je 

váš další sportovní cíl?

Prolomení tohoto času pro mě 

znamená obrovský krok kupředu, 

ráda bych nezůstala pouze u  jed-

né patnáctky, mým snem je běhat 

tyto časy stabilně. 

Oslavila jste už letošní úspěchy? 

Jak odpočíváte od požárního 

sportu?

Oslavy proběhly, a  ne malé 

(smích). Po sezoně, kdy uložím ha-

dice a  přilbu, se ráda projedu na 

kole, nebo si jdu zahrát volejbal, 

na který během roku nemám čas. 

Ve zbytku času chodím na výlety 

a trávím čas s přáteli. 

Co Vás teď čeká do konce roku?

Momentálně se připravuji na 

poslední závod Českého pohá-

ru v  běhu na 100 metrů s  pře-

kážkami, který se koná 11. září 

v Pískové Lhotě. Pak mě čeká pár 

volejbalových zápasů. Poté při-

jde zasloužené volno. Přes zimu 

bych se chtěla věnovat atletice 

a zúčastnit se nějakých halových 

závodů.  (pozn. red. V  Pískové 

Lhotě Šárka rekord posunula na 

15,89s!)

Žhavé mistrovství v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů

Nová česká 
rekordmanka 
odpočívá při 
volejbalu

MČR BRNO 2016

ROZHOVOR

UDÁLOSTI

REKORDNÍ ŠTAFETA ŽEN 
NA MČR

Štafeta žen z SDH Chválenice pokoři-
la šest let starý národní rekord a jeho 
hranici posunula na 61,13s. Předsta-
vujeme závodnice vítězné štafety. 
Lucie Hirmerová pracuje jako lékař-
ka ve Fakultní nemocnici Plzeň, s po-
žárním sportem začala v  roce 2008 
a baví ji na něm kolektivnost i indivi-
duálnost, rychlost a  obratnost. Kro-
mě požárního sportu se věnuje také 
trénování sportovní gymnastiky dětí 
a  ráda podniká výlety na motorce. 
Markéta Marková studuje veteri-
nární a  farmaceutickou univerzitu 
v Brně. Požárnímu sportu se věnuje 
od svých devíti let a líbí se jí to, jak je 

rozmanitý. Ve volném čase jezdí na 
inline bruslích, prochází se se psem 
a čte poezii. Barbora Šubrtová pra-
cuje jako učitelka tělesné výchovy 
v  Předměřicích nad Labem. Požární-

mu sportu se věnuje od roku 2010. 
Baví ji geocaching a turistika. Domi-
nika Caltová pracuje jako finanční 
konzultantka. Požárnímu sportu se 
věnuje teprve rok. Před tím závodně 
tančila a  věnuje se také myslivosti 
a  jezdectví. Trenérem družstva žen 
je Karel Nolč působící také jako tre-
nér českého reprezentačního týmu 
žen, s  kterým na Mistrovství světa 
v  Ostravě vybojoval celkové třetí 
místo.

ZLATÁ ŠTAFETA 
DOROSTENCŮ

Na Mistrovství světa slavily české re-
prezentační týmy mnohé medailové 
úspěchy. Štafeta dorostenců vybo-

jovala časem 55,38s. zlatou medaili 
v  disciplíně štafeta 4 ×100 metrů. 
A  tady jsou její členové. Lukáš Ger-
ža z SDH Oznice je dobrovolným ha-
sičem od pěti let, baví ho adrenalin 
před každou disciplínou, závodem 
nebo tréninkem. V  září nastoupil na 
Střední rybářskou školu ve Vodňa-

nech. Lukáš Míka je od šesti let čle-
nem SDH Jetřichovec a na požárním 
sportu se mu líbí skloubení techni-
ky a  rychlosti. Studuje Střední školu 
spojů a informatiky v Táboře, obor In-
formační technologie. Daniel Klvaňa 
z  Oznice začal s  požárním sportem 
v  sedmi letech. Studuje Střední od-
bornou školu Josefa Sousedíka. Rád 
hraje hokej, fotbal nebo tenis. Rád by 
se stal profesionálním hasičem. Ma-
rek Peterek je v  SDH Michálkovice 
od pěti let. Studuje na RB SOU Au-
toopravárenské s.  r. o. ve Vítkovicích 
a jeho snem je stát se profesionálním 
hasičem. Trenéry reprezentačního 
týmu dorostenců jsou výborní spor-
tovci Radim Juřena, Jan Vráblík 
a Karel Ryl.



4/2016 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA WWW.DH.CZ

SH ČMS, Římská 2135/45, 121 07 Praha 2      Tel.: 222 119 501     E-mail: kancelar@dh.cz

V současnosti připravujeme kromě zmíněného Mistrovství České republi-
ky v disciplínách TFA také další vrcholné akce.

24. září: 
Mistrovství České republiky 
v klasických disciplínách CTIF, Dvůr 
Králové nad Labem

12. – 13. listopadu: 
Memoriál Marty Habadové, Praha 
(II. kolo Českého halového poháru 
v běhu na 60 metrů s překážkami)

19. listopadu: 
Galaodpoledne požárního sportu 
v Divadle U Hasičů

26. − 27. listopadu: 
Finále Českého halového poháru 

– Ostravsko-beskydské šedesátky, 
Ostrava

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz., 
www.hasicskelisty.sportovnilisty.cz a na FB profi lu SH ČMS.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska jako člen Sdružení sportovních 
svazů ČR sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících pod Sdru-
žení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?

Záchranné brigády kynologů – Na 
5. Mistrovství světa družstev FCI 
v  rumunském městě Craiova se nad-
míru dařilo reprezentantům Svazu 
záchranných brigád kynologů ČR. 
Družstva stopařů a  kategorie TOP 
své soutěže ovládla a  zaslouženě si 
z  Rumunska odváží velmi ceněné ti-
tuly mistrů světa. Třetí české družstvo 
v  kategorii vyhledávání vybojovalo 
velmi pěkné páté místo. 

ÚAMK – V termínu od 8. do 13. srpna 
hostilo jihomoravské Blansko Mist-
rovství světa v  biketrialu na přírod-
ních překážkách. Český reprezentant 
a  člen ÚAMK Václav Kolář se potřetí 
v  řadě stal mistrem světa v  katego-
rii Elite. Na domácí trati nedal svým 
soupeřům šanci a  šampionát ovládl 
rozdílem třídy.

Čerstvý vicemistr světa pochází 
z bašty dobrovolných hasičů
Daniel Klvaňa z  SDH Oznice stu-

duje na Střední odborné škole 

Josefa Sousedíka obor autome-

chanik. V  letošním roce ho če-

kají závěrečné zkoušky a  poté 

na nástavbové maturitní studi-

um. Rád by se stal profesionál-

ním hasičem. Požárnímu sportu 

se  věnuje od roku 2007 a  kro-

mě toho rád hraje hokej, fotbal 

nebo tenis. Požádali jsme ho 

o  krátké představení domov-

ského sboru a  popsání zážitků 

z mistrovsví v Ostravě a Brně.

Valašská obec Oznice leží mezi 

Valašským Meziříčím a  Vsetínem 

a je doslova baštou dobrovolných 

hasičů. Z  celkového počtu přibliž-

ně 400 obyvatel, má místní sbor 

přesně 123 členů. SDH Oznice byl 

založen v roce 1943, je tedy činný 

celých 73 let. Hrdí mohou místní 

být především na dlouhodobé 

sportovní úspěchy ve  všech věko-

vých kategoriích. Jmenujme na-

příklad letošní úspěch oznických 

dorostenců na Mistroství České re-

publiky v požárním sportu dorostu 

v  Českých Budějovicích, kde jsme 

zvítězili a získali titul Mistrů repub-

liky pro rok 2016 a já jsem moc rád, 

že jsem u toho úspěchu mohl být.

Pořádáme nejrůznější akce, jako je 

Oznický kopec, kde se soutěží v po-

žárním útoku v  kategorii mladší 

a starší žáci, dorostenci, muži, ženy 

a  veteráni. Krom toho je tu vždy 

pěkný doprovodný program, ať už 

cimbálová muzika, ukázky tanců 

nebo námětová cvičení místní zá-

sahové jednotky. Vrcholem bývají 

humorné požární útoky na dané 

téma. Další naší akcí je Rozsvícení 

betléma nebo tradiční Předsilvest-

rovský výšlap.

K  požárnímu sportu mě přivedli 

kamarádi a  trenéři Markéta Dobe-

šová a Přemysl Sousedík. Ze začát-

ku jsem určitě viděl medaile nebo 

poháry, ale teď už je to o  kamará-

dech, se kterými se vídám na závo-

dech a  o  krásných zážitcích, které 

s nimi mohu prožívat.

Vůbec celá rodina je u dobrovolných 

hasičů zapojena. Členy jsou táta 

i mladší sestra Dominika, která je od 

roku 2014 členkou reprezentačního 

družstva. Podpora rodiny je ve všech 

směrech úžasná. Jsem za to moc rád 

a tímto bych chtěl rodičům moc po-

děkovat za vše, co pro mě dělají.

Mistrovství světa bylo jedním slo-

vem úžasné. S  kluky z  týmu jsme 

tam nechali úplně všechno a  za 

to jsme byli odměněni titulem vi-

cemistrů světa. Když jsem vyhrál 

výstup do 3. podlaží cvičné věže, 

tak to byl velice silný zážitek, na 

který nikdy nezapomenu a  přál 

bych každému, aby si to mohl za-

žít. Bez kluků z týmu bych to nikdy 

nedokázal, protože mi celou tu 

dobu věřili a podporovali mě. Také 

bez trenérů bych to nikdy nedoká-

zal. Díky! Nesmím zapomenout na 

naši fyzioterapeutku Lenku, která 

nám celý rok pomáhala se všemi 

zdravotními problémy. Speciální 

zážitek a určitě jeden z největších 

zážitků vůbec znamenalo setkání 

s  nejlepšími sportovci požárního 

sportu, jako jsou Vladimir Sidoren-

ko nebo Roman Wagner. Dále to 

určitě byli fanoušci, kteří nás hnali 

za lepším umístěním.

Mistroství republiky v Brně jsem si 

jel užít a podařilo se mi zvítězit ve 

výstupu do 3. podlaží cvičné věže 

a  získat titul prvního vicemistra 

v běhu na 100 metrů s překážkami. 

Soutěžil jsem za tým SDH Juřinka 

a dokázali jsme vybojovat celkové 

3. místo. Jsem rád, že si mě kluci 

vzali do týmu.

„Čas běží a  než se jeden naděje, má 

za sebou slušnou životní cestu. Moje 

maličkost v  ní stihla účast na pat-

nácti olympiádách a  tak si mož-

ná trošku drze troufám tvrdit, že 

o  tomto celosvětovém svátku mám 

drobátko informací. Pořadatelé na 

realizaci největší sportovní události 

mají po nominaci dlouhých sedm 

let příprav – a  mají co dělat, to mi 

věřte! Ubytování, sportoviště, dopra-

va, péče o  mlsné jazýčky sportovců 

i  hostů, telekomunikace a  tisíce dal-

ších povinností. 

Parta neskutečných fandů hasičské-

ho sportu měla na realizaci světové-

ho šampionátu v  Ostravě dva a  půl 

měsíce – tedy zhruba třicetkrát méně 

času, než se chystá olympiáda! Ale 

i  tady se přece musí zajistit bydlení 

hostů z  různých koutů světa, sta-

diony, stravování – prostě vše jako 

na velkém svátku pod pěti kruhy. 

A  tuhle neskutečnou úlohu Monika 

Němečková, Tomáš Lefner, Zdeněk 

Nytra a další nadšenci zvládli tak, že 

patnáct národních týmů z  různých 

koutů světa jen zíralo! V doslova a do 

písmene šibeničním termínu zvládli 

vše s noblesou, úsměvem a elegancí! 

Nervy se prožívaly v zákulisí…

 Ale to není vše! Česká reprezentace 

se v tvrdé konkurenci prodrala k zis-

ku šestnácti medailí (2 – 7 – 7) a ka-

ždý tu v  reprezentačním dresu od-

váděl maximum ve prospěch týmu. 

Někdy se nezadařilo, ale mnohem 

víc bylo momentů, kdy bylo opravdu 

radostí komentovat nadšené nasa-

zení dorosteneckých i  seniorských 

reprezentací. Když se k tomu přidalo 

doslova skvostné a  věci znalé publi-

kum, bylo „zaděláno“ na parádní zá-

žitek. A co zaujalo nejvíc? To, jak se 

naše party navzájem podporovaly, 

jak si – bez ohledu na to, jestli jsem 

nominován v  „áčku“ či „béčku“ – 

přály úspěch, k  sebezničení hlasi-

vek fandil jeden druhému a přál mu 

dobrý výsledek. Křišťálová autenti-

cita radosti byla nakažlivá! Díky za 

tu infekci, milí hasiči, byli jste skvělí!“ 

Váš Štěpán Škorpil

MEDAILONEK

ZBLÍZKA

Ostrava 
patřila 
hasičům

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME
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