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ČEŠI OVLÁDLI SVĚTOVÝ HASIČSKÝ
SPORTOVNÍ SVÁTEK VE VILLACHU
Mladí i dospělí sportující hasiči
z celého světa se jednou za čtyři
roky setkávají na tzv. velké hasičské olympiádě. Potkají se tu
tzv. „sporťáci“ i „klasici“, tedy ti,
kteří se věnují požárnímu sportu a ti, kteří preferují klasické
disciplíny CTIF. V týdnu od 9. do
16. července se tento sportovní svátek uskutečnil v rakouském Villachu. Zúčastnilo se jej
na 3 200 závodníků a závodnic
z 27 států celého světa. Česká výprava čítající 23 družstev patřila
k těm nejpočetnějším. A stala se
také tou vůbec nejúspěšnější výpravou hasičské olympiády! Češi
vybojovali celkem 40 medailí,
z toho 16 zlatých!

za čas 57,09 s zlato a tým B s časem 59,57 s bronz. Vrcholem pak
byl první pokus týmu profesionálních hasičů. První štafeta českého
týmu měla podle Kamila Bezruče:
„… zajistit pro tým čas, aby to druhá
štafeta mohla pustit…“. Ovšem právě Kamil Bezruč spolu s Pavlem
Krpcem, Františkem Kunovským
a Martinem Lidmilou svým pokusem vytvořili nový olympijský rekord 54,24 s!!!

VILLACH – SPORT
Nejvíce do cenné sbírky přispěla
družstva požárního sportu, a to
celkem 35 medailemi, z nichž
14 bylo ze zlata. Na XVI. Mezinárodní hasičskou soutěž vyrazily
tři týmy žen (ženy, juniorky a dorostenky) a tři týmy mužů (muži
A, muži B a muži profi). V průběhu
závodů v běhu na 100 metrů s překážkami byl překonán dosavadní
světový rekord v kategorii žen,
který pokořila česká závodnice
Šárka Jiroušová! Ta zaběhla fantastický čas 15,56 s! Navíc Šárka
jako jediná v závodě žen zaběhla
stovku pod 16 vteřin v obou svých
pokusech. Také čeští muži posunuli jeden z dosud platných rekordů,
a to ve štafetě na 4 × 100 metrů.

Podařilo se jim překonat rekord
olympijský, který má nyní hodnotu 54,24 s!
Úvodní finále běhu na 100 metrů s překážkami v kategorii muži
bylo ryze českým představením.
Nastoupili do něj Lukáš Kroupa, Stanislav Paulíček, Petr Grassl
a Dominik Soukup. Nejrychleji byl
v cíli Lukáš Kroupa s časem 15,46 s,
stříbro vybojoval Stanislav Paulíček
(16,26 s) a bronz Dominik Soukup
(15,63 s). Ženské finále běžela jedna Běloruska a tři Češky – Šárka Jiroušová, Veronika Krejčí a Barbora
Šubrtová. Všechny závodnice se
zdržely na rozdělovači, ale celou situaci nejrychleji zvládla Bára Šubrtová, která si doběhla pro zlato

v čase 18,50 s (již v základním kole
si zlepšila svůj osobní rekord na
16,56 s) před druhou Běloruskou
a třetí Šárkou Jiroušovou. Ačkoli
profesionální hasiči soutěžili v tvrdé ruské a běloruské konkurenci,
finále ovládl český reprezentant
Pavel Krpec v čase 15,50 s!
Druhou disciplínou byly netradičně
požární útoky, kde se soutěžilo pouze se společným materiálem kompletně dodaným pořadatelem. Nejprve nastoupily ženy a hned první
pokus českého A týmu byl skvělý
(28,25 s), ale pokus číslo jedna německých soupeřek byl ještě o kousek lepší (26,55 s). O konečném
pořadí rozhodl až úplně poslední
útok kategorie žen – český tým

žen B předvedl čas 26,50 s a získal
tak v posledním možném okamžiku další zlatou medaili pro českou
výpravu, a to o pouhých pět setin
vteřiny! Družstvům mužů se tolik
nedařilo, mezi dobrovolnými hasiči
obsadily české barvy páté a šesté
místo a v kategorii profesionálních
hasičů místo čtvrté.
V pátek patřil Stadion Lind štafetám na 4 x 100 metrů s překážkami.
A českým reprezentantům se opět
více než dařilo. Tým žen A ČR zvítězil s časem 60,73 s před týmem
B ČR (64,99 s) a bronzovým českým týmem C (65,52 s). Ani dobrovolní hasiči se nenechali zahanbit
a svými výkony vybojovali zlatou
a bronzovou medaili – tým A bral

Poslední soutěžní den se sportovci
přesunuli do centra města, kde se
v příjemné kulise a za velkého diváckého zájmu soutěžilo ve výstupu do 4. patra cvičné věže. Muži šplhají do 4. patra a žebřík si přinášejí
ze startu, kdežto ženy vystupují jen
do prvního patra věže na zavěšený
žebřík. Do finále se v kategorii dobrovolných hasičů probojovali dva
Češi, Milan Nerval vybojoval zlato a Jindřich Harasimovič bronz!
V historicky prvním olympijském
závodu žen ve výstupu na věž se
představila Češka Adriana Janíčková a obsadila skvělé 4. místo.
Češi v Rakousku potvrdili, že jednoznačně patří ke světové špičce.
V celkovém hodnocení obsadila
česká družstva žen první (tým A),
druhé (tým B) a třetí místo (tým C).
Muži A zvítězili před Němci a třetím
českým družstvem C. Také profesionálové vezou z celkového hodnocení medaili, a to bronzovou (na
minulé olympiádě ve francouzském
Mulhouse byli Češi na 5. místě).
Sedmnáctá mezinárodní hasičská
soutěž se uskuteční v roce 2021.

NOVINKY
MINISTERST VO OBR ANY
CHCE ZLEPŠIT BR ANNOU
PŘ IPR AVENOST OBČANŮ
Nad otázkou „Jak zlepšit brannou připravenost občanů?“ se v úterý 27. června sešli zástupci ministerstev obrany,
vnitra a školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci 23 spolků při diskusi
u kulatého stolu, která proběhla v prostorách MO. Sám ministr obrany Mar-

tin Stropnický účastníkům setkání
vzkázal, proč se rozhodl diskusi nejen
s odbornou veřejností otevřít: „Chceme
podporovat zájmy a aktivity obyvatel
a současně s tím zvýšit naši obranyschopnost.“ Ředitel odboru legislativy
MO Gorazd Richter pak ministra doplnil slovy: „Chtěli bychom využít znalostí
a dovedností právě vás, spolků. Ať už to
bude pro nějaké společné plnění úkolů
s armádou nebo využití vašich dovedností na lokální úrovni ve spolupráci
s obcemi. Vaše know-how je plně využitelné pro obranu státu, zvláště v mimořádných situacích.“ Jednání se zúčastnili
i zástupci členských svazů Sdružení
sportovních svazů ČR, kterým se tímto otevírá cesta, jak rozšířit či nově navázat spolupráci se státní správou na
celorepublikové úrovni a maximálně
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tak využít svůj potenciál při přípravě
veřejnosti na mimořádné situace.

HASIČSK É SL AVNOSTI
2017
Ve dnech 9. – 10. června se v Litoměřicích uskutečnil již 7. ročník celorepublikového srazu hasičstva s nej-

rozsáhlejší výstavou hasičské techniky
od té nejstarší až po tu nejmodernější.
Největší a nejvýznamnější akce svého druhu v České republice se koná
jednou za tři roky na výstavišti Zahrada Čech. Sem za dva dny zavítalo
téměř 27 000 návštěvníků. 250 sborů
dobrovolných hasičů vystavovalo na
300 kusů techniky.

HASIČSK Ý SPORT
V ČESK É TELEVIZI

v požárním sportu ve Zlíně kamera
zavítala na hasičskou olympiádu do
rakouského Villachu, ale také na soutěž v požárních útocích do Příkosic
a pokračovala na Šedesátkování a na
Brněnskou věž v Brně-Líšni. Reportáže můžete sledovat většinou ve čtvrtek kolem poledne na stanici ČT 4
Sport v pořadu Sport v regionech
(a také na www.ceskatelevize.cz nebo
www.dh.cz )

Před začátkem prázdnin se podařilo
navázat spolupráci s Českou televizí
v projektu podpory hasičského sportu. Začaly se tak pravidelně objevovat
reportáže z jedné či ze dvou víkendových hasičských akcí v celé České
republice. Po Mistrovství dorostu
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ZLATO OPĚT PUTUJE DO PÍSKOVÉ LHOTY!
Pro české barvy bylo také XXI.
mezinárodní setkání hasičské
mládeže v rakouském Villachu
více než úspěšné! Děvčata z Pískové Lhoty ohájila zlato z polské Opole (2015). Ani nováčci
z Bludova, Nové Vsi (kategorie
smíšených družstev) a Zádveřic
(děvčata) se nedali zahanbit.

týmový rekord. Když rozběhly
štafetu, hned na třetím úseku došlo k drobnému zdržení a čeští fanoušci ani nedýchali. Bude stačit
čas 71,94 s na vítězství? A stačil!
Děvčata z Pískové Lhoty tak obhájila svůj titul z Polska z roku 2015.

VILLACH – MLÁDEŽ
První dny patřily tréninkům, bohužel na velmi nekvalitním povrchu,
se společným materiálem a ve
čtvrtek startoval hlavní závod na
stadionu Lind. Atmosféra tu byla
od brzkých ranních hodin neuvěřitelná. Komentátor roztančil nejen
plné tribuny diváků, ale i rozhodčí
na place.
Jako první z Čechů se na dráze
představili bludovští. Ve štafetě
předvedli bez jediného zaváhání
čas 63,99 s. Po tříhodinovém čekání absolvovali útok CTIF a zvládli
čistý pokus za 45,58 s. V celkovém

součtu to stačilo na 8. místo. O dvě
příčky lépe se umístil tým SDH
Nová Ves, který zvládl obě disciplíny bezchybně, v čase 63,37 s štafetu a za 44,65 s útok.
Po deváté hodině přišla chvíle startu dívek z Pískovky. Jejich pozice

nebyla jednoduchá, protože komentátor a média byla mistryním
a obhájkyním titulu „v patách“. Nedaly se rozhodit a předvedly skvělý útok za 48,31 s! S napětím jsme
čekali na hodnocení pokusu. Když
zaznělo „Čistý!“, holky propukly
v jásot, protože jim byl stvrzen

Jako poslední z českých družstev
na dráhu nastoupily závodnice ze
Zádveřic. Ty byly do soutěže nominovány rozhodnutím komise
mládeže CTIF, že státy, které mají
družstvo dívek, mohou nasadit
ještě jedno. Celý tým se opřel do
přípravy, na soustředěních všichni
nasávali zkušenosti a rady ostatních a dopadlo to tak, že se za
svůj výkon ve Villachu vůbec nemusely stydět. Bezchybný útok za
51,09 s a štafeta s malým zdržením
na rozdělovači za 77,23 s stačily na
skvělé celkové 6. místo!
Mládežnická olympiáda není jen
o soutěžení, ale také o setkávání
a poznávání mladých lidí. Již od
pondělního zahájení, na které
přinesl českou vlajku Vojta Kotrlý
z Bludova, byla na náměstí v cen-

ANI KLASICI SE NA OLYMPIÁDĚ VE VILLACHU NEZTRATILI
Největší část české výpravy na
XVI. Mezinárodní hasičské soutěži tvořila družstva soutěžící
v klasických disciplínách CTIF.
Stejně jako z Rakouska a Německa, zemí se silnou „klasickou“
základnou, odjelo do Villachu
13 českých týmů (osm družstev
mužů a pět družstev žen).
Kromě rozdělení na muže, dobrovolné a profesionální, a ženy, se
klasici dále dělí do skupin A a B po-

dle věku. Do skupiny B se řadí týmy,
v nichž je všem členům nad 35
let. Nejpočetnější zastoupení měli
členové Sboru dobrovolných
hasičů Vlčnov (Zlínský kraj), kteří
složili celá čtyři družstva. Jedno
z nich bylo také nejstarším družstvem celé soutěže. Vlčnovští jsou
skvělou partou lidí a podle starosty sboru a trenéra týmů v jedné
osobě Stanislava Moštěka si sbor
zakládá na výborné spolupráci napříč generacemi především v těch

důležitých věcech, jako je komunikace, zásahy nebo pomoc lidem.
V Rakousku se klasické disciplíny
CTIF těší skutečně velmi silné oblibě a příliv fanoušků, kterých bylo
podle odhadů na sedm tisíc, na
krásný, ale malý stadion, musel být
v průběhu hlavního závodu kontrolován policií.
Dva dny se trénovaly požární útoky
i štafety. Dráha, materiál i rozhodčí

pak byli stejní při hlavním závodu.
Z Čechů byli nejúspěšnější muži
HZS Královéhradeckého kraje, kteří zvítězili v kategorii B profi
a ženy z SDH Skalice, které v kategorii B vybojovali stříbro. Vedoucí
družstva Jiří Mechl, který se CTIF
věnuje již 40 let a v roce 1977 „jeho“
ženy zvítězily v italském Trentu, tak
mohl být opravdu spokojený! Vlastně i jeho žena a dcera, které patří
k členkám týmu. Družstva klasiků
jsou za umístění odměňována

tu města výstava národů, tedy
stánky, v nichž mohly jednotlivé
státy nabízet produkty typické
pro svoji zemi, připravit ochutnávky svých jídel apod. Po hlavním závodu děti čekala táborová
olympiáda a diskotéka. V pátek
večer se konalo představení národů. České vystoupení zahájila bíle
oděná zádveřická děvčata nádherně zazpívanou písní Chválím
tě, země má. Navázalo vystoupení
chlapců z Nové Vsi a Bludova oděných v „pytlích“ v českých národních barvách.
Pak již patřilo pódium děvčatům
a choreografii s pompony opět
v národních barvách, z nichž dívky
nakonec složily českou a rakouskou vlajku. Vše uzavřel nástup s vějíři s vlaječkami všech zúčastněných států. Program sklidil aplaus
diváků a slzy hrdosti a radosti od
vedoucích. Celý program vyvrcholil sobotním slavnostním vyhodnocením celého setkání. Tak tedy za
dva roky na viděnou na XXII. Mezinárodním setkání hasičské mládeže ve Švýcarsku!

VILLACH – CTIF
výkonnostními odznaky. Zlaté
výkonnostní odznaky pro Českou
republiku získali muži ze Zibohlav
a Michálkovic. Zibohlavští si na
19. místě oproti poslední olympiádě
ve francouzském Mulhouse polepšili o neuvěřitelných 29 míst! Stříbrné odznaky si pak z Rakouska
odvezli muži Vlčnov M1, Vlčnov M2,
Kostomlátky, Frýdek, Vlčnov M3
a ženy z Velkého Meziříčí, Vlčnova
a Pískové Lhoty. Bronzový odznak
putoval ženám do Bludova.

UDÁLOSTI
MIL Á NÁVŠTĚVA
U PŘ ÍLEŽITOSTI
ZALOŽENÍ HRY PL AMEN
V letošním roce si připomínáme 45. výročí založení hry Plamen a při této
příležitosti byl s jedním ze zakladatelů,
Václavem Hanzalem, této celostátní
hry pro mladé hasiče ve věku 6–15 let
připraven videorozhovor „Na Kafíčko
s Václavem Hanzalem“. Ten byl symbolicky zveřejněn na Youtube kanálu
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v předvečer zahájení Mistrovství
České
republiky
hry Plamen 2017
ve Zlíně. Mohli ho shlédnout
také diváci přenosu z mistrovství.
A pan Hanzal nás
poctil svojí milou
návštěvou na sta-

dionu v pondělí 3. července, když dorazil z dalekých jihočeských Borovan.
Příjemný a usměvavý přihlížel královské disciplíně požárním útokům
a slavnostnímu vyhodnocení ročníku
2016/2017. Přejeme mu stále dobrou
náladu a pevné zdraví!

MČR V POŽÁR NÍM
SPORTU SE V SR PNU
USKUTEČNÍ V PR AZE
Ve dnech 25. až 27. srpna se na
pražském Výstavišti a ve Stromovce uskuteční MČR profesionálních
a dobrovolných hasičů v požárním
sportu 2017. Jednotlivci se mohli na
šampionát kvalifikovat v disciplínách
běh na 100 metrů s překážkami a výstup na cvičnou věž (muži výstup do
4. podlaží cvičné věže; ženy výstup
do 1. podlaží cvičné věže se zavěšeným žebříkem). V každé disciplíně se
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žebříkem) a starší (17 – 18 let, výstup
do 3. podlaží/dorostenky 2. podlaží
se zavěšeným žebříkem). Na věže se
kvalifikovalo 8 sportovců z každé kategorie a věkové třídy.

LETNÍ ŠKOL A V MALÝCH
SVATOŇOVICÍCH
nominovalo 11 nejlepších sportovců,
a to v kategoriích muži a ženy, z konečného pořadí kvalifikačních závodů a dalších 5 závodníků bylo kvalifikováno na divokou kartu Ústřední
odborné rady hasičských soutěží.
Dorostenci bojovali o postup do soutěže ve výstupu na věž. Soutěžící budou rozděleni do věkových kategorií
mladší (13 – 14 let, výstup do 2. podlaží cvičné věže se zavěšeným žebříkem), střední (15 – 16 let, výstup do
2. podlaží/dorostenky se zavěšeným

Již 17 let pořádá SH ČMS Letní školu
instruktorů v Malých Svatoňovicích.
V červenci se tu na dva týdny sešlo
31 zájemců ve věku 15–18 let o získání
kvalifikace pro vedení mladých hasičů.
Vzdělávací přednášky na nejrůznější témata střídaly hry, soutěže, polní
dny nebo základy společenského tance a etikety. Frekventanti se věnovali
historii hry Plamen, požární ochraně,
sportovní přípravě, základům pedagogiky, psychologie, práva, první pomoci
nebo zdravého životního stylu. Psychologie se soustředila na práci s kolekti-
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vem a chování k dětem. Během polních
dnů v Jestřábích horách museli „lišáci“
postavit improvizovaný přístřešek, vykopat latrínu, lednici a ohniště, pak je
čekaly terénní hry, orientace v přírodě
a její poznávání. Po celou dobu Letní
škola úzce spolupracuje s letním táborem, který se koná ve stejném termínu
na stejném místě. Lišáci pro táborníky
zorganizovali táborovou olympiádu
a táborníci připravili pro lišáky v Malosvatoňovickém divadle show Náš tábor
má známý hlas.
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
PLNÉ PŘEKVAPENÍ
Ve dnech 4.–5. července se na
Stadionu mládeže ve Zlíně konalo Mistrovství České republiky
dorostu v požárním sportu. Závodila družstva dorostenců a dorostenek v běhu na 100 metrů,
štafetě na 4 × 100 metrů, testech
a požárním útoku. Hasiči ve věku
13–18 let, kteří neměli možnost
soutěžit v týmu, mohli nastoupit
v kategorii jednotlivců a jednotlivkyň, a to ve třech věkových
třídách – mladší (13–14), střední
(15–16), starší (17–18). Soutěžili
v disciplínách běh na 100 metrů
s překážkami, dvojboj a test.

V AKCI
Dorostenci
Běh na 100 metrů s překážkami doslova ovládli závodníci ze Širokého
Dolu před kluky z Brady-Rybníček,
kteří byli na mistrovství teprve podruhé, a Senetářovem. Přeborníkem se stal širokodolský Vojtěch

Klenka (16,73 s). Ve štafetách rozhodovaly druhé pokusy. Opět zářil
Široký Důl (jediný předvedl čas pod
minutu – 58,66 s), těsně následovaný Bradou-Rybníček a Střezimíří.
V požárních útocích jsme byli svědky nejednoho překvapení. Mistři
z roku 2015 a bronzoví medailisté
z roku 2016 z Bludova si vybrali
smůlu a čas jejich útoku byl nejhorší. Podobně se nedařilo Střezimíři. Útoky tedy patřili nováčkům.
Zvítězil Senetářov (28,77 s) před
Novou Vsí (29,90 s). Senetářov se
díky tomu posunul v celkovém pořadí na bronzovou příčku. Vedoucí
tým průběžného pořadí Široký Důl
chyboval na rozdělovači a osmé
místo z útoků ho stálo titul. Ten
vybojovali jejich pronásledovatelé
z Brady-Rybníčku.
Dorostenky
Stovky ovládla místní děvčata z Morkovic. Mistryní republiky je morkovická Lucie Macháňová (17,49 s).
Druhé pak byly závodnice ze Střezi-

ZBLÍZKA
Nejprve při závodu požárnické
všestrannosti absolvovaly pětičlenné hlídky náročnou tříkilometrovou
trať a plnily úkoly na stanovištích
střelba, první pomoc, uzlování, topo-

grafie, požární ochrana, překonání
lana. K běžeckému času, který se pohyboval kolem 30 minut, se hlídkám
přičetly případné trestné body za
chyby. Zvítězilo družstvo Dolní Dobrouč před Manětínem a Žluticemi.
V neděli se soutěžilo ve třech disciplínách. Ve štafetě CTIF zvítězily
Michálkovice. Disciplína zaměřená
na technickou zručnost, kolektivní
součinnost a koordinaci týmu, to
je požární útok CTIF. První místo
vybojovalo družstvo z Pískové Lhoty. Následovala štafeta požárních

Úvodní disciplína – výstup na cvičnou věž – se uskuteční
před Průmyslovým palácem na Výstavišti v Pražských
Holešovicích. Před Výstavištěm bude připraven bohatý
doprovodný program pro účastníky i návštěvníky
mistrovství – ukázka vyprošťování zraněných
z havarovaných vozidel, výstava hasičské techniky HZS
hl. města Prahy nebo skákací hrad pro děti. O medaile
se v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami, štafeta
4 × 100 metrů a požární útok bude bojovat v areálu
Centra sportu Ministerstva vnitra ve Stromovce.

Mistrovství ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
dobrovolných hasičů
8. – 9. září 2017, Nové Město na Moravě

Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF
23. září 2017, Dvůr Králové nad Labem
Kromě boje o mistrovství tituly zde budou vyhlášeny také výsledky Ligy
CTIF 2017.

dvojic, po poslední změně Směrnic hry Plamen výrazně změněná.
Vyhrála Písková Lhota.
V pondělních štafetách na 4 × 60 metrů zaběhla první tři družstva Písková Lhota, Michálkovice, Střezimíř
skvělé časy pod 40 vteřin. Po počátečních technických problémech
jsme i na požárních útocích viděli
skvělé pokusy. Čas vítězných Michálkovic byl 21,31 s, druhého Manětína 22,00 s a třetí Oznice 23,63 s.
Mistry republiky ve hře Plamen
se v roce 45. výročí založení této
hry stali mladí hasiči z Michálkovic, stříbrnou pozici obsadili kluci
a holky z Pískové Lhoty a na bronzový stupeň vystoupali závodníci
z Manětína.
Bojovalo se také o přebornický
titul mistra republiky v individuálním běhu na 60 metrů s překážkami v kategorii dívky a chlapci.
Kategorii děvčat ovládla Lucie Pomahačová ze Střezimíře (12,24 s)
a v kategorii chlapců zvítězil Jiří
Červinka z SDH Bludov (11,53 s).
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Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu
25. – 27. srpna 2017, Praha

Ani dorostenky se nevyvarovaly
chyb na testech, a tak Těškovice
a Řeporyje nemohly pomýšlet na
umístění na předních příčkách. Ve
štafetách zaběhla nejlépe děvčata
z Úněšova (64,40 s). Průběžné pořadí před útoky bylo nerozhodné.
Se stejným bodovým součtem byly
na 1. a 2. místě Morkovice a Střezimíř, Úněšov držel třetí příčku. Ani
jednomu z těchto družstev se však
útok nepovedl. Nejrychlejší útok
předvedl Bozkov (27,72 s) před
Pískovou Lhotou (29,44 s). Celkově
zvítězily dorostenky z Pískové Lhoty před Morkovicemi a Střezimíří.

ZLÍN OVLÁDLI NA ZAČÁTKU
PRÁZDNIN MLADÍ HASIČI
První prázdninové dny pařily ve
Zlíně 15 nejlepším týmům mladých hasičů, kteří zde bojovali
o tituly mistrů republiky pro rok
2017.

PŘIPRAVUJEME

míře, mistryně republiky z roku 2015,
třetí příčku obsadily tradiční účastnice mistráku a několikanásobné mistryně z Pískové Lhoty.

Jednotlivci
Dorostenky mladší: 1. Kateřina
Mašková (Ruda), 2. Tereza Šafářová (Zahořany) a 3. Lucie Ledvinová
(Dešenice). Dorostenky střední: 1. Anežka Švrčková (Raškovice), 2. Apolena Kasalová (Dobrá)
a 3. Štěpánka Horská (Žlutice). Dorostenky starší: 1. Simona Krampotová (Semetín), 2. Lucie Tůmová
(Malechov), 3. Klára Hulínská (Kvasejovice). Dorostenci mladší: 1. Jiří
Stehlík (Petrovice u Blanska), 2. Radek Sibera (Křešice), 3. Vojtěch Šváb
(Kamenec u Poličky). Dorostenci
střední: 1. Lukáš Míka (Jetřichovec),
2. Štěpán Kašparec (Žernovník)
a 3. Lukáš Bubeníček (Skuteč). Dorostenci starší: 1. Jiří Přikryl (Kuřim),
2. Tomáš Žurovec (Frýdek) a 3. Miroslav Mareček (Bílá Třemešná).
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SLEDUJEME
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů ČR sleduje i úspěchy
kolegů z ostatních svazů spadajících pod sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?

SVAZ POTÁPĚČŮ ČR – Český ploutvový plavec Jakub Jarolím zazářil na Světových hrách, které se uskutečnily od
20. do 30. července v polské Wroclawi.
Vlajkonoš české výpravy se hned na
úvod soutěže blýskl ziskem bronzové
medaile na trati 100 m bifins (kraul se
dvěma ploutvemi a šnorchlem), který
navíc vybojoval v novém osobním rekordu 42,18 s. O den později vybojoval
stříbrnou medaili na poloviční trati
50 m bifins v čase 19,08 s. Úspěchy Če-

chů, i když ne medailové, podtrhla ještě Zuzana Svozilová, která v závodě na
400 m s monoploutví a šnorchlem obsadila šesté místo, které však vybojovala v novém českém rekordu 3:20,86 s.
SVAZ VODÁKŮ ČR – Celkem 36 medailí (5 zlatých, 23 stříbrných, 8 bronzových) přivezli čeští raftaři z mistrovství
Evropy, které se od 22. do 27. května
uskutečnilo v Gruzii. Na divoké vodě
se představilo devět českých posádek.
O všechny nejcennější kovy se postaral mužský tým 1 kategorie Masters,
který díky tomu dosáhl i na celkové
prvenství ve své kategorii. Na celkové
druhé místo dosáhly juniorky do 19 let,
juniorky do 23 let, junioři do 23 let
(tým 2), muži Open (tým 1) a muži Masters (tým 2). Bronzová příčka náleží
juniorům do 23 let (tým 1). Těsně pod
celkovými stupni vítězů na 4. místě
skončily posádky muži Open (tým 2)
a ženy Open. Letos na podzim se uskuteční v Japonsku mistrovství světa,
kam vyrazí česká reprezentace, která
bezesporu patří ke světové extratřídě,
s jasnými medailovými ambicemi.

Foto: Ondřej Vojta a Jaroslava Čečrdlová
Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz.
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