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AKTUALITY

PF 2017

RADA SDRUŽENÍ SCHVÁLILA NOVÉ STANOVY

AKADEMICI SI ZVOLILI NOVÉHO PŘEDSEDU

PROJEKT MLADÝ SPORTOVEC JE V PLNÉM 

PROUDU

Sportovci, kteří reprezentují sva-

zy Sdružení sportovních svazů 

ČR, o  sobě dali během roku 2016 

vědět po celém světě. Můžou se 

pochlubit světovými rekordy či ti-

tuly mistrů světa. Přitom vytvořit 

dostatečné materiální a  finanční 

zázemí talentovaným sportov-

cům je nelehký a každodenní boj. 

O  tom ví své i  Zdeněk Ertl, před-

seda Sdružení sportovních sva-

zů ČR, který letošní rok tradičně 

zhodnotil.

Sportovci spadající pod Sdružení 

získali 255 medailí, o čtyři desítky 

více než loni. Jak vnímáte tento 

úspěch? 

Mám samozřejmě velkou radost 

a  všem medailistům blahopřeji. 

A  vnímám to zároveň jako ocenění 

celkové činnosti našich sportovních 

svazů, které i  při nedostatku finanč-

ních prostředků dokáží pracovat 

koncepčně, vychovávat mládež atd. 

Ale mrzí mě, že některá naše spor-

tovní odvětví jsou stále ještě spole-

čensky nedoceněna, i  když jsou čas-

to úspěšnější než některé tzv. velké 

sporty. 

Jak hodnotíte rok a  půl trvající 

mandát ministryně školství Kateři-

ny Valachové? Daří se jí plnit sliby 

spojené s  podporou sportovního 

odvětví?

Paní ministryně nastoupila do úřa-

du s  velkým elánem a  opravdovou 

snahou měnit věci k  lepšímu. Jejím 

nejviditelnějším krokem v  oblasti 

sportu je vyhlášení dotačního Pro-

gramu VIII, který poprvé podporu-

je přímo základní sportovní články, 

tedy sportovní kluby a  tělovýchov-

né jednoty. Během jejího působení 

skončilo nesystémové financování 

sportu prostřednictvím loterních 

asignací a pro příští rok se jí podaři-

lo navýšit celkový objem prostředků 

do oblasti sportu. Takže ano, zatím 

sliby plní. Je ale jasné, že na vytvo-

ření spravedlivějšího a  transparent-

ního systému financování sportu je 

třeba více času. 

V  květnu vyhlásilo Sdružení nový 

projekt Mladý sportovec na pod-

poru branně technických sportov-

ních činností. Jaké máte dosavadní 

ohlasy? 

Tímto projektem jsme chtěli mimo 

jiné poukázat na to, že prostřed-

nictvím sportovní činnosti je mož-

né děti naučit dovednostem, které 

jim následně pomohou v  životě 

řešit různé krizové situace. Děti tak 

sportují a  zároveň atraktivní a  ne-

násilnou cestou získávají potřebné 

vybavení do života, což má smysl. 

A  děkuji zúčastněným klubům, kte-

ré pro děti vymyslely většinou velmi 

zajímavou činnost. O  realizaci pro-

jektu projevilo zájem výrazně více 

klubů, než kolik jsme jich mohli za-

tím podpořit. Věřím proto, že se po-

daří projekt rozšířit a zapojit do něj 

co nejvíce mladých lidí z  řad veřej-

nosti. Meziročně se navíc zvýšil po-

čet dětí a mládeže v rámci členských 

svazů Sdružení o 7 %. To jen dokazu-

je, že branně technické sporty jsou 

zajímavé a mohou být pro děti skvě-

lou náplní volného času.

Co byste popřál nejen českému 

sportu, ale i celému Sdružení spor-

tovních svazů ČR do roku 2017? 

Českému sportu i  našemu Sdružení 

přeji samozřejmě hodně úspěchů na 

všech úrovních a více spravedlivě roz-

dělovaných peněz. 

Ve středu 16. listopadu se 
v  sídle Sdružení sportovních 
svazů ČR sešla naposledy 
v  tomto roce Rada Sdružení, 
jeho nejvyšší orgán. Hlavním 
bodem jednání bylo schvá-
lení nových stanov našeho 
Sdružení, které si vyžádal 
nový občanský zákoník, jenž 

nabyl účinnosti na začátku 
roku  2014. Stanovy Sdru-
žení byly na zasedání řád-
ně schváleny a  v  platnost 
vstoupily 16. listopadu 2016. 
Dalším bodem jednání bylo 
plánování zasedání Rady 
Sdružení v  následujícím 
roce, zasedat bude  12.  dub-
na, 6.  září, a  15.  listopadu. 
Tradiční výjezdní zasedání 
pak proběhne 15.–16. červ-
na 2017. Zástupci členských 
svazů dále také jednali o roz-
počtu Sdružení na rok 2017 
a  kontrolovali plnění přede-
šlých usnesení Rady Sdružení.

Česká asociace akademic-
kých technických sportů, je-
den ze zakládajících svazů 
Sdružení, má nového před-
sedu. Na zasedání ČAATS 
na začátku listopadu byl do 
funkce předsedy zvolen 
doc. PaedDr. Jan Ondráček, 
Ph.D., proděkan Fakulty 
sportovních studií Masary-
kovy univerzity v  Brně. Od 
roku 1990 působil také jako 
předseda komise biatlonu 
ČAATS. Byl tak u  všech his-

torických úspěchů českých 
akademiků v  tomto zimním 
olympijském sportu, včetně 
zisku historicky největšího 
počtu medailí (4  medaile, 
1-0-3), které získali akademi-
ci v  biatlonu na Zimní uni-
verziádě v Koreji 1997. Tento 
úspěch akademičtí biatlo-
nisté zopakovali v roce 2013 
na univerziádě v  italském 
Trentinu. Z  pozice předsedy 
komise biatlonu ČAATS se 
také mohl radovat z  úspě-
chů současných i  dřívěj-
ších akademiků Jitky Lan-
dové a  Jaroslava Soukupa, 
kteří ČR reprezentovali na 
OH v  Soči 2014. Jaroslav 
Soukup se v Soči stal dokon-
ce prvním českým biatlonis-
tou, který získal olympijskou 
medaili.

V  září odstartovala realizace 
projektu, který organizuje 
Sdružení sportovních svazů 
České republiky ve spoluprá-
ci s  Českou unií sportu. Díky 
přidělení části státní dotace 
na rok 2016 od MŠMT jsme 
mohli rozšířit skupinu reali-
zátorů, v projektu se tak dnes 
angažuje více než 120 spor-
tovních klubů, které zapojí 
do aktivní sportovně bran-
né činnosti cca 20 000 dětí 
a  mládeže. Prostřednictvím 
téměř dvou desítek atrak-
tivních sportovních odvětví 
(potápění, střelectví, biat-
lon, vodáctví, kynologický 
a  požární sport, horole-
zectví, orientační běh atd.) 
získávají mladí lidé specifi cké 

znalosti, dovednosti a  ná-
vyky, které jim mohou v  bu-
doucnosti pomoct správně 
řešit složité životní situace. 
Dosavadní pozitivní ohlasy 
z  řad trenérů, dětí i  jejich 
rodičů dokazují, že zaměření 
projektu odpovídá potřebám 
a  zájmům mladé generace. 
Těší nás, že o  projekt pro-
jevují zájem také média, 
články a  televizní reportáže 
najdete na http://www.spor-
ty-cz.cz/25_mlady-sportovec. 

„Naše sportovní svazy i při nedo-
statku fi nančních prostředků dokáží 
pracovat koncepčně a vychovávat 
mládež.“

PTÁME SE

Zdeněk Ertl, 

předseda Sdružení sportovních 

svazů České republiky

Branně technické sporty mohou být 
pro děti skvělou náplní volného času
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ZAJÍMAVOSTI

VYCHÁZÍ ROČENKA SDRUŽENÍ 

ONDŘEJ JEŽEK POJEDE MISTROVSTVÍ SVĚTA 

TŘÍDY SUPERBIKE

Český reprezentant Ondřej 
Ježek vstoupí v  příští sezóně 
do seriálu mistrovství světa 
silničních motocyklů třídy 
Superbike. V  týmu Grillini 
Racing Kawasaki doplní Itala 
Ayrtona Badoviniho. Jezdec 
z  ÚAMK Automotoklubu Krá-
lovo Pole zůstane věrný ze-
leným barvám Kawasaki, ale 

změní šestistovkový stroj za 
oblíbenou tisícovku. „Jsem 
opravdu šťastný, že se mi po 
dvaceti letech strávených 
závody motocyklů podařilo 
konečně postoupit do třídy 
Superbike. V  loňských super-
sportech jsem získal další zku-
šenosti na cestě za dlouhodo-
bým cílem, kterým vždy bylo 
mistrovství světa superbiků,“ 
raduje se před novou výzvou 
Ježek. První testování týmu 
v  nové sestavě proběhlo ve 
dnech 21. až 22. listopadu ve 
španělském Jerezu. Úvodní 
závod sezony 2017 se koná 
26. února na Phillip Islandu
v Austrálii.

Sportovní kynologii se daří. Češi jsou mistři 
světa v agility i v soutěži německých ovčáků
Letošní rok je doslova žní pro českou 

sportovní kynologii. Reprezentanti 

poctivě vyjížděli na nejrůznější akce 

po celém světě, kde ukázali, že se 

s Čechy musí i v této disciplíně počí-

tat. V závěru roku se dokonce podaři-

lo dosáhnout na nejvyšší mety.

Na mistrovství světa boxerů ve slo-

venském Vrbovém, které se konalo 

29. dubna, se umístila Kateřina Rac-

ková se psem Bosckoph na krásném 

2. místě, Jan Šťastný s  Casmirem

skončil na 4. místě, Robert Fagoš

s  Bestia byl šestý, Iva Fojtíková

s  Balrogem sedmá a  výčet umístění

doplnil Miloslav Auterský s Verdi na

11. místě.

Následovalo mistrovství světa bel-

gických ovčáků FMBB, které hostilo 

ve dnech 10. až 15. května francouz-

ské město Aubigny. Do užšího fi nále 

se zde probojovali hned čtyři Češi. 

Petr Foltyn s Auzzy skončili pátí, Jan 

Böhm s  Forny sedmí a  úspěch dovr-

šili Martin Plecháček s Antraxem na 

10. místě a  Tomáš Taubner s  Leben-

sborn na místě sedmnáctém. Tyto

výkony vynesly Čechům v  soutěži

družstev krásné druhé místo, hned

za vítěznými Němci.

Triumf přišel i  na mistrovství světa 

FCI IPO všech plemen, které se kona-

lo od 14. do 18. září ve slovinské Gorici. 

Tam se stal Jan Böhm s Fornym vice-

mistrem světa. V soutěži družstev zde 

Česká republika vybojovala opět dru-

hé místo. Tentokrát bodově nestačila 

jen na Slováky. Obrovský úspěch pak 

přišel v druhé polovině roku. 

Na mistrovství světa v  agility, které 

se konalo ve dnech 22. až 25. září ve 

španělské Zaragoze, cinkla pro Česko 

medaile nejcennější. Zasloužila se o ni 

Martina Magnoli Klimešová s  Kiki, 

která získala titul mistryně světa 

v  kategorii Medium. Česká dvojice 

nastupovala do běhu agility poslední. 

Po vyhraném jumpingu navíc byla ve 

složité pozici, když všichni soupeři če-

kali, jak si povede. Martina s Kiki však 

potvrdily svojí profesionalitu, zkuše-

nost a  umění soustředit se a  vše do-

táhly do úžasného vítězného konce.

Doslova historického úspěchu dosáh-

la česká výprava na mistrovství světa 

německých ovčáků WUSV IPO v  ně-

meckém Meppenu ve dnech 5. až 9. říj-

na. Tato akce je každoročním svátkem 

pro plemeno německých ovčáků ve 

sportovní kynologii podle mezinárod-

ní zkoušky IPO 3. Český reprezentant 

Václav Ouška se svým psem Qvido 

Vepeden v početném startovním poli 

139 účastníků předvedl nejlepší výkon 

a  stal se mistrem světa! O  pouhý je-

den bod tak překonal Slováka Jozefa 

Adamuščina s Haryssonem Ad-Gürem, 

třetí místo vybojoval Sjacky Cnossen 

a Pablo van Hamersslag z Nizozemí. 

Další český reprezentant Martin Pejša 

se Zea Aritar Bastet skončil na pátém 

místě, Jitka Duff ková s Alex z Kristo-

va obsadila 11. místo, Marek Černý 

s  Extreme Orex Aykmar skončil na 

21. místě, 26. příčku obsadil Patrik

Heinzke s  Dorotou Anilorak. V  sou-

čtu bodů se Češi umístili na nejvyšší

příčce i  mezi týmy (846 b.), na dru-

hém místě skončili Američané (831 b.)

a třetí zůstali Slováci (825 b.).

Již ve čtvrtek 15. prosince odstartu-

je v  Novém Městě na Moravě třetí 

díl Světového poháru v biatlonu se-

zóny 2016/2017. Do Vysočina Arény 

se sjedou ti nejlepší biatlonisté svě-

ta po necelých dvou letech. A stejně 

jako v  únoru 2015 i  letos bude ne-

jen domácí závodníky a  závodnice 

provázet bouřlivá atmosféra. Pořa-

datelé očekávají „plný dům“.

Biatlonová sezóna odstartovala 27.  lis-

topadu 2016 ve švédském Östersundu 

smíšenými štafetami, kde Češi obsadili 

sedmé respektive čtrnácté místo (šta-

feta dvojic). Ve vytrvalostním závodě 

byla z  českých reprezentantů nejlepší 

Veronika Vítková, která obsadila de-

váté místo. Ve sprintu vybojovala Ga-

briela Koukalová první pódiové umís-

tění pro české barvy v  letošní sezóně, 

když brala bronz. Parádní výkon pak 

Gabriela Koukalová předvedla ve stí-

hačce, kterou vyhrála a přidala tak již 

třinácté vítězství ve Světovém poháru 

do své sbírky. Stíhačka se vydařila i Evě 

Puskarčíkové, která doběhla osmá, či 

Michalu Krčmářovi, který také doběhl 

v elitní desítce, a to na sedmém místě.

Ze Švédska se biatlonisté přesunu-

li do slovinské Pokljuky, kde na ně 

v termínu od 9. do 12 prosince čekaly 

závody ve sprintu, stíhačky a  štafety. 

I  v  Pokljuce se českým závodníkům 

dařilo. Ve sprintu bral Michal Krčmář 

deváté místo, mezi ženami se nejlé-

pe vedlo Gabriele Koukalové, která 

obsadila sedmé místo. Hned za ní na 

osmém místě doběhla Eva Puskarčí-

ková. Ta zazářila také v sobotní stíhač-

ce. Poprvé ve své kariéře vystoupala 

v  individuálním závodě na stupně ví-

tězů, kam si došla pro krásnou bron-

zovou medaili za třetí místo. Do 

elitní desítky proklouzl i  Michal Krč-

mář, který ve stíhačce skončil desátý. 

Nedělní štafety pak byly v českém po-

dání jako na houpačce. Jak muži tak 

ženy se chvílemi pohybovali hluboko 

ve startovním poli, ale nakonec se 

přeci jen mohly obě štafety radovat 

ze solidního umístění. Muži doběhli 

pátí, ženy čtvrté.

Světový pohár se nyní tedy přesouvá 

do České republiky, kde bude české 

závodníky hnát k  co nejlepším výko-

nům zaplněná Vysočina Aréna, kde 

diváci určitě vytvoří nezapomenutel-

nou atmosféru.

ÚSPĚCHY

STALO SE

DOBROVOLNÍ HASIČI OCENILI SVÉ NEJLEPŠÍ 

SPORTOVCE

Každoročně vždy v  prosinci 
vydává naše Sdružení svou 
Ročenku. A  nejinak je tomu 
i  na konci roku 2016. Čtená-
ři si tak opět mohou pročíst 
shrnutí téměř uplynulého 
roku nejen z  pohledu Sdru-
žení jako střešní organizace, 
ale především pohledem 
jednotlivých členských sva-
zů. Každý ze 17 svazů i  letos 

v Ročence prezentoval svou 
činnost i  úspěchy, kterých 
jejich členové dosáhli na do-
mácím sportovním poli, ale 
především na mezinárodní 
scéně. Celkem 72  stran Ro-
čenky 2016 přináší nejen za-
jímavé čtení, ale také bohatý 
fotografi cký materiál, který 
přibližuje činnost našich sva-
zů i vizuálně.

V  sobotu 19. listopadu se 
v  divadle U  hasičů uskuteč-
nilo slavnostní Galaodpole-
dne hasičských sportů. Na 
pódiu se postupně vystřídali 
nejlepší závodníci a  závod-
nice Českého halového po-
háru 2015, série závodů na 
60 m s překážkami mladších 
a starších dětí. Následně byli 
vyhlášeni i  nejlepší sportov-
ci Českého poháru (série 
závodů v  běhu na 100 m 
s  překážkami) v  kategoriích 
dorost, muži a  ženy. Oce-
nění se dočkali i  ti nejlepší 
z  Českého poháru ve dvoj-
boji (výstup na cvičnou věž 
a  běh na 100 m s  překážka-
mi) či Ligy ČR v  klasických 
disciplínách CTIF. Druhá 
část galaodpoledne patřila 
ohlédnutí za MS v  požár-
ním sportu, které v  ter-
mínu 14. – 21. srpna 2016 

hostila Ostrava. Na pódiu 
se tak opět sešly české re-
prezentační týmy dorostu, 
mužů a žen spolu s trenéry 
a sklidily zasloužený potlesk 
za reprezentaci i  za před-
vedené sportovní výkony. 
Slavnostním odpolednem, 
v  rámci kterého s  kulturním 
programem vystoupili mladí 
dobrovolní hasiči, provázeli 
Štěpán Škorpil, který se ujal 
i  role moderátora na zmíně-
ném MS v Ostravě, a Ondřej 
Čuhanič.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Tolik medailí se podařilo získat sportovcům sedmnácti člen-

ských svazů spadajících pod Sdružení sportovních svazů ČR 
od 1. ledna do 31. října 2016. Naši reprezentanti vybojovali 
celkem 89 zlatých, 90 stříbrných a 76 bronzových cenných 
kovů na mezinárodních závodech ve Světových pohárech, 
na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy. Získali tak 
o 44 medailí více než v roce předcházejícím.

255

Světový pohár v biatlonu se přesouvá 
do Nového Města na Moravě
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Reprezentanti Svazu vodáků ČR patří mezi naše nejúspěš-
nější reprezentanty vůbec. Každoročně vozí ze závodů mis-
trovství světa i  Evropy desítky medailí a  ani letošní rok nebyl 
výjimkou. V roce 2016 získali čeští raftaři hned 46 cenných kovů 
(14-20-12)!

... Na letošním mistrovství světa čtyřčlenných posádek v Al Ain 
vybojovali čeští raftaři celkem 24 cenných kovů (10-8-6) a stali 
se tak vůbec nejúspěšnější výpravou mistrovství v hodnocení 
národů.

... Extratřídu potvrdily české raftařské posádky i na květnovém 
mistrovství Evropy R4 ve slovinském Tacenu, kde vybojovaly 
celkem 22 medailí (4-12-6).

... Světové a evropské šampionáty čtyřčlenných a šestičlenných 
posádek se střídají ob rok. V lichých letech se konají oba šam-
pionáty R6, v sudých letech šampionáty R4.

... V roce 2017 se mistrovství Evropy R6 uskuteční v Gruzii a mist-
rovství světa bude hostit Japonsko. Obě země uspořádají zmí-
něná mistrovství vůbec poprvé v historii.

... Kromě raftařů zaštiťuje SVoČR i odbornost pramic, která se za-
měřuje zejména na děti a mládež, kteří se tak naučí chování 
na vodě i první pomoci při záchraně tonoucího. Ti nejlepší pak 
mohou pokračovat na raftech, kde je potřeba velmi dobr á fy-
zická zdatnost.

VÍTE, ŽE...Češi deklasovali všechny raftaře planety. 
Z mistrovství světa dovezli 24 medailí!

V jednom z nejmodernějších areálů 

vodních sportů na světě, v Al Ainu 

ve Spojených arabských emirátech, 

se v  termínu od 31. října do 5. lis-

topadu konalo mistrovství světa 

v  raftingu čtyřčlenných posádek. 

V poušti u ománských hranic bojo-

valy o  medaile posádky z  29  států 

a  pěti kontinentů. A  Češi se stali 

nejúspěšnější výpravou, když vy-

bojovali 24 medailí včetně dvou ti-

tulů pro absolutní mistry světa.

Do Emirátů vyrazila padesátičlenná 

česká výprava čítající sedm závodních 

posádek a jejich doprovod, v katego-

riích muži Open, ženy Open, veteráni, 

veteránky, junioři a juniorky do 23 let 

a  dívky do 19 let. O  medaile se jelo 

ve sprintu, Head 2 Head (H2H), slalo-

mu a  sjezdu. Ze součtu jednotlivých 

disciplín pak vzešli celkoví vítězové. 

Každou zemi mohla v  příslušné ka-

tegorii reprezentovat jediná loď, při-

čemž Češi patřili k  velkým favoritům. 

A  opravdu nenechali nikoho na po-

chybách, že patří dlouhodobě mezi 

absolutní světovou špičku. Domů do-

vezli hned 24 cenných kovů – 10 zla-

tých, 8 stříbrných a  6 bronzových 

medailí, čímž překonali i  takové 

raftařské mocnosti jako jsou Británie 

(20 medailí), Brazílie (19 medailí) či Ja-

ponsko (13 medailí)! 

Jako první se jel sprint, přičemž po-

řadí rozhodovalo o  nasazení do další 

disciplíny H2H, kde proti sobě na tra-

ti jedou dva rafty zároveň. Vstup do 

soutěže se vydařil mužům i  ženám 

v hlavní kategorii Open. První zlato si 

ve sprintu vyjela posádka TR Omega 

ve složení Michaela Kratochvílová – 

kapitán, Lenka Bauerová, Hana Kaň-

kovská, Kateřina Vacíková a Zuzana 

Valtrová. Ženy poté získaly dvě stříbra 

v H2H a ve sjezdu a páté místo ve sla-

lomu. V celkovém hodnocení skončily 

české ženy stříbrné. 

Neporažena byla po úvodním sprin-

tu i  mužská posádka TR  HIKO ve 

složení Aleš Daněk – kapitán, Jan 

Šťastný, Jan Havlíček, Ondřej Pin-

kova. Poté muži zvítězili ještě v H2H. 

Ve slalomu, kde byla od organizátorů 

náročná trať postavena mnohdy až za 

hranicí sjízdnosti, se museli spokojit 

s  těsným druhým místem za Brazilci. 

O svůj náskok v boji o celkové prven-

ství bohužel přišli po nevydařeném 

závěrečném sjezdu, kde skončili až 

devátí. V  celkovém hodnocení skon-

čila mužská posádka TR HIKO na dru-

hém místě. 

Veteráni vyslali do bojů mužskou 

posádku TR  MASTER (Jiří Vrba – ka-

pitán, Zbyněk Netopil, Stanislav 

Hajský, Michal Hric), která cenný 

kov vybojovala ve všech disciplínách. 

Zlaté medaile brali veteráni ve sprintu, 

H2H a slalomu. Pro celkové prvenství 

by jim ve sjezdu stačilo i  páté místo. 

Až sem však česká posádka neklesla. 

Češi si takticky pohlídali třetí příčku 

a mohli tak slavit titul absolutních mi-

strů světa. „Být celkovými mistry je su-

per. Vždycky jsme byli jen mistři v jed-

né nebo dvou disciplínách a  letos to 

konečně vyšlo celkově,“ pochvaloval 

si Jiří Vrba.

Veteránky reprezentovala posádka 

Kočičky Letohrad (Petra Halaško-

vá – kapitán, Lucie Binarová, Alena 

Panenková, Renata Mrazová), která 

získala stříbro v  H2H a  bronz ve zbý-

vajících třech disciplínách. Celkově to 

však českým veteránkám stačilo jen 

na nepopulární bramborovou, čtvr-

tou příčku. 

Ve skvělém světle se předvedli juni-

oři do 23 let z  posádky RK Hodonín 

(Tomáš Martinka – kapitán, Antonín 

Martinka, Jindřich Blanář, Vojtěch 

Přikryl), kteří se stali celkovými mistry 

světa. Zlato brali i v H2H, kde bojovali 

ve fi nále s Velkou Británií, a ve slalomu. 

Ve sprintu i ve sjezdu získali mladí čeští 

muži bronzové medaile. „Při posledním 

sjezdu nám šlo hlavně o to závod dojet. 

Den předtím jsme viděli asi dva kolapsy 

během závodu, což nás poměrně vy-

strašilo. Ale když jsme věděli, že jsme 

v posledním okruhu třetí, už od půlky 

kanálu jsme se takřka radovali, protože 

jsme věděli, že jsme tím pádem zlatí 

celkově, a to je pro nás to nejcennější,“ 

pochvaloval si Tomáš Martinka. 

Cenných kovů se dočkaly i  junior-

ky do 23 let z  posádky TR  juniorky 

(Lenka Sováková –  kapitán, Blan-

ka Martinková, Klára Smetánková, 

Klára Horová), které vybojovaly dvě 

stříbrné medaile v H2H a ve slalomu. 

Ve sprintu obsadily čtvrté místo, ná-

ročný sjezd bohužel dívky nedokon-

čily, když byly nuceny po druhém 

kole kvůli indispozici Kláry Horové 

odstoupit.  Celkově juniorky skončily 

na šampionátu šesté. Doslova „bram-

borový“ šampionát zažily dívky do 

19 let z  posádky LET´S  GO (Michae-

la Šedová – kapitán, Veronika Čer-

máková, Adéla Koclířová, Tereza 

Patlejchová), které ve všech čtyřech 

disciplínách i  v  celkovém pořadí ob-

sadily čtvrté místo.

BYLI JSME PŘI TOM

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