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AKTUALITY

POZVÁNKA

AKADEMICKÉ 
MISTROVSTVÍ 
ČR V RADIOVÉM 
ORIENTAČNÍM BĚHU

Jedním z tradičních závodů pro 

české vysokoškoláky, který se pra-

videlně odehrává v podzimních 

měsících, je Akademické mist-

rovství ČR v radiovém orientač-

ním běhu. Uskuteční se v termínu 

19. – 20. října 2019 v Liberci – Lido-

vých sadech a letošními pořadateli 

jsou kromě ČAATS, jednoho z člen-

ských svazů našeho Sdružení, také 

KTS Technické univerzity v Liberci, 

SZTM ROB Liberec a DDM Větrník.

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za fi nanční podpory MŠMT ČR.

ODSTARTOVAL DRUHÝ ROČNÍK CZECH TARGET 
SPRINT OPEN

TŘETÍ ZASEDÁNÍ RADY SDRUŽENÍ

V letošním třetím čísle našeho bulletinu 

Zpravodaj pokračujeme v představo-

vání členských svazů našeho Sdružení. 

V tomto vydání Vám blíže představíme 

organizaci ZÁLESÁK – svaz pro pobyt 

v přírodě. ZÁLESÁK patří spolu s další-

mi spolky mezi zakládající svazy Sdru-

žení sportovních svazů České republiky 

a je tak již téměř třicet let jeho nedílnou 

součástí. Historie ZÁLESÁKA je však vý-

razně delší…

Počátky ZÁLESÁKA sahají až do roku 1949, 

kdy z iniciativy samotných dětí vznikl v ji-

homoravském Kyjově klub, který nesl ná-

zev Rudí vlci a který se později přejmeno-

val na Sparta. Záhy se ke klubu připojily 

skupiny zájemců z okolních měst a obcí, 

které inspirovala poutavá činnost klubu.

Historie ZÁLESÁKA je pak také neodmysli-

telně spjata se jménem Rostislava Zablou-

dila, který se v roce 1963 zasloužil o „legali-

zaci“ svazu díky uznání tábornického klubu 

tehdejšího Československého svazu mlá-

deže - Pochodeň, jehož místem působení 

bylo Hodonínsko. Rostislav Zabloudil byl 

mimo jiné náčelníkem Rudých vlků a Sparty. 

V listopadu 1966 přechází tehdejší Pocho-

deň do Svazarmu jako 15. základní orga-

nizace ZÁLESÁK. Do roku 1970 pracoval 

svaz s téměř deseti tisíci mladých členů. 

Jednotlivá střediska budovala klubovny

či výcvikové základny v přírodě. V období 

normalizace 70. let byla činnost ZÁSESÁ-

KA ústředním výborem Svazarmu násilně 

přerušena a svaz dočasně zanikl.

V 80. letech se díky důrazu státu na bran-

nost svaz opět stává aktivním ovšem niko-

liv pod svým původním názvem, ale jako 

Branný pobyt v přírodě.

V listopadu 1989 se ovšem na scénu vra-

cí v plné síle a už pod současným názvem 

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě. 

V čele svazu opět stanul Rostislav Zablou-

dil, který je náčelníkem dodnes.

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě, je 

organizací, která se zaměřuje na všestran-

nou sportovní, brannou i polytechnickou 

činnost, prováděnou především v přírodě. 

Preferuje drsný pobyt v přírodě a přežití 

v ní bez výdobytků dnešní doby. Zaměřuje 

se na náročné až adrenalinové pohybové 

aktivity, do nichž zapojuje především děti 

a dospívající mládež.

ZÁLESÁK vychází z vlastního výcvikově-

výchovného systému, komplexního pro-

gramu, který využívá zdravého, roman-

tického, výchovně účinného a především 

dostupného prostředí přírody. Systém se 

skládá ze tří částí: výchovné prvky jako 

formy a metody činnosti (cílevědomost, 

všestrannost, náročnost atd.); výcvikové 

prvky jako obsahová náplň činnosti (tábor-

nické, přesunové, zdravotnické atd.); statut 

ZÁLESÁKA jako ucelený systém realizace 

činnosti (organizační složky, věkové kate-

gorie, kvalifi kace, symbolika atd.).

Každodenní činnost ZÁLESÁKA se ode-

hrává v klubovnách, kde se setkávají čle-

nové všech věkových kategorií a zacho-

vávají tak návratnost a tradici kolektivu. 

Vyvrcholením činnosti jednotlivých stře-

disek ZÁLESÁKA jsou letní a zimní tábory 

i celosvazové akce, např. HOLP (soutěž tří-

členných hlídek v základních zálesáckých 

disciplínách) či Boj o Kótu X (dvoudenní 

paintballová bojová hra týmů).

Široká všestrannost činnosti se dotýká 

mnoha sportovních odvětví (skálolezectví, 

vodáctví, lyžování, potápění, střelba, biat-

lon, sebeobrana, orientační sport, jezdectví 

atd.), ale bez vrcholových ambicí, neboť vy-

chází z názoru, že k harmonickému rozvoji 

osobnosti přispívá především všestrannost.

Více informací o organizaci ZÁLESÁK – 

svaz pro pobyt v přírodě naleznete na 

www.zalesaksvaz.cz.

Na začátku nového školního roku 

2019/2020 odstartoval druhý ročník 

seriálu školních závodů ve spor-

tovně-střelecké disciplíně Target 

Sprint, který nese název Czech Tar-

get Sprint Open a jehož organizá-

torem a pořadatelem je Sdružení 

sportovních svazů České repub-

liky. Stejně jako v prvním ročníku 

soutěže i letos probíhají školní kva-

lifi kační závody v září a říjnu 2019 

a v dubnu a květnu 2020. Vyvr-

cholením pak budou fi nálová kola 

v červnu 2020. Také pravidla a sys-

tém postupu do fi nále zůstávají 

stejná. Závodí se v kategoriích dívky 

a chlapci ze 7. a 8. tříd základních 

škol nebo sekund a tercií víceletých 

gymnázií. Do fi nále postupují vždy 

všichni medailisté ze školních kol. 

Každou ze zúčastněných škol tak ve 

fi nále reprezentuje 12 žáků, kteří bu-

dou závodit jak v individuální soutě-

ži, tak v soutěži škol. 

Podzimní část soutěže odstartovala 

již v úterý 3. září, kdy se do soutěže 

premiérově zapojila ZŠ T. G. Masa-

ryka v Praze 7 na Ortenově náměstí. 

Závod v Target Sprintu byl součástí 

slavnostního otevření nově zrekon-

struovaného multifunkčního hřiště 

v areálu školy a zúčastnili se jej žáci 

z celého druhého stupně ZŠ. V prů-

běhu září a října je na programu 

naplánováno celkem 22 školních 

závodů, do nichž se zapojí 25 zá-

kladních škol a gymnázií v Praze 

a ve Středočeském kraji. Czech Tar-

get Sprint Open nezahrnuje pouze 

školní závody, ale také akce pro 

veřejnost. Ve spolupráci s městem 

Nové Strašecí na Rakovnicku se 

v sobotu 5. října uskuteční závod 

v Target Sprintu na atletickém oválu 

Na Kocourku, kam si budou moci 

přijít tento sport vyzkoušet všich-

ni zájemci. Ve druhé polovině října, 

konkrétně 19. – 20. října, pak bude 

opět střelba z laserových pušek po 

předchozí fyzické zátěži součástí 

překážkového běhu Gladiator Race

v Praze na Černém mostě. Kalendář 

všech akcí a další informace nalez-

nete na webu www.targetsprint.cz.

Rada Sdružení sportovní svazů 

České republiky se sešla ke svému 

třetímu zasedání v letošním roce ve 

středu 11. září 2019. Jednání se ten-

tokráte uskutečnilo v sídle Sdružení 

a zástupci členských svazů měli na 

programu hned několik důležitých 

bodů. V první řadě bylo schváleno 

průběžné čerpání rozpočtu Sdru-

žení ke dni 30. 6. 2019. Členové 

Rady byli seznámeni s problemati-

kou nemovitého majetku Sdružení 

a jednání na Úřadě pro zastupo-

vání státu ve věcech majetkových 

(ÚZSVM). Probíralo se také zřízení 

Národní sportovní agentury a jme-

nování poslance Milana Hniličky je-

jím předsedou, v souvislosti s tím se 

řešilo fungování agentury ve spor-

tovním prostředí. V rámci diskuze 

přišlo na řadu téma zápisu spolků 

do veřejného spolkového rejstříku

a také informace ohledně dotací 

pro rok 2020, které bude ještě vy-

hlašovat MŠMT. Poslední letošní 

zasedání Rady Sdružení je napláno-

váno na středu 13. listopadu 2019.

ZÁLESÁK vychází z názoru, 
že k harmonickému rozvoji 
osobnosti přispívá především 
všestrannost.

ZÁLESÁK učí nejen 
přežít v přírodě

PŘEDSTAVUJEME
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ZAJÍMAVOSTIHasiči na MČR v požárním sportu 
posouvali hranice národních rekordů
Na závěr prázdnin dobrovolní i profesi-

onální hasiči z celé republiky tradičně 

bojují o mistrovské tituly na Mistrovství 

České republiky v požárním sportu, kte-

ré tentokráte hostilo město Ústí nad 

Labem od 30. srpna do 1. září 2019. Na 

Městském stadionu se tam sešlo více 

než 400 závodníků v individuálních disci-

plínách a 49 týmů v soutěži družstev.

Mistrovství odstartovala první soutěžní dis-

ciplína, kterou byl výstup na cvičnou věž. 

V této disciplíně probíhalo i MČR dorosten-

ců, kteří soutěž zahájili. Ve výstupu do 2. pod-

laží se mistryněmi staly Tereza Chovancová

(mladší dorost), Karolína Lefnerová (střední 

dorost) a Apolena Kasalová (starší dorost). 

Dorosteneckou soutěž mužů ovládli Vít Vy-

mazal (mladší dorost), Petr Bělíček (střední 

dorost) a Maxim Rokosz (starší dorost). 

Mezi ženami vybojovala první místo výstu-

pem do 2. podlaží cvičné věže Šárka Jirou-

šová (7,48 s, SDH Poniklá), v mužské sou-

těži mezi dobrovolnými hasiči do 4. podlaží 

nejrychleji vystoupal Karel Ryl (14,14 s, SDH 

Vrbice), mezi profesionálními hasiči pak 

Daniel Klvaňa (13,57 s, HZS Moravskoslez-

ského kraje). O tituly absolutních mistrů ČR 

se soutěžilo ve fi nálových výstupech. Abso-

lutní mistryní ČR mezi dorostenkami i že-

nami se stala v novém národním rekordu 

7,43 s Markéta Marková (SDH Dolní Čerm-

ná). V kategorii mužů (SDH i HZS) si prven-

ství zapsal David Dopirák (13,81 s, HZS Pl-

zeňského kraje).

V sobotu byly na programu stovky a štafe-

ty. V poslední individuální disciplíně, běhu 

na 100 m s překážkami, si zapsal nejrych-

lejší čas v kategorii mužů SDH Dominik 

Soukup (16,24 s, SDH Žebnice), nejrychlej-

ší stovku zaběhla Šárka Jiroušová (15,37 s) 

a mezi profesionály nezklamal Daniel 

Klvaňa (14,92 s). Nicméně až fi nálový roz-

běh rozhodl o titulech mistrů ČR. U žen ke 

změně nedošlo a mistryní se stala Šárka 

Jiroušová (15,64 s). V mužské soutěži zvítě-

zil Martin Lidmila (15,32 s, HZS Královéhra-

deckého kraje). Dvojboj, jehož vítěze určil 

nejnižší součet časů z výstupu do 4. pod-

laží cvičné věže a běhu na 100 m s překáž-

kami, ovládl Daniel Klvaňa (součet časů 

28,49 s). Odpoledne byla na programu 

štafeta na 4 × 100 m s překážkami. Tato 

divácky atraktivní disciplína zaznamenala 

v soutěži žen premiéru v podobě překo-

nání domečku na prvním úseku štafety. 

Nejlépe se se změnou popasovaly hasičky 

SDH Poniklá (62,82 s). Mezi dobrovolnými 

hasiči pak zvítězil SDH Zbožnov (56,54 s). 

Další národní rekord pokořili ve štafetě 

profesionální hasiči HZS Moravskoslez-

ského kraje, kteří proletěli všemi čtyřmi 

úseky v čase 52,84 s!

Požární útoky sedmičlenných týmů jako po-

slední disciplína uzavřely program MČR. Nej-

rychlejší požární útok předvedly hasičky SDH 

Michálkovice (23,78 s). V kategorii dobrovol-

ných hasičů se nejlepším časem blýskl SDH 

Bozkov (26,07 s). Poslední národní rekord 

domácího šampionátu si připsali profesio-

nální hasiči HZS Královéhradeckého kraje, 

kteří zvládli požární útok v čase 20,54 s!

V soutěži družstev celkově zvítězily ha-

sičky SDH Michálkovice, dobrovolní hasiči 

SDH Mistřín a mezi profesionály byli nej-

lepší hasiči HZS Královéhradeckého kraje. 

Putovní proudnici pro pořadatelství mist-

rovství republiky v příštím roce převzal ředi-

tel HZS Moravskoslezského kraje brig. gen. 

Vladimír Vlček, protože v roce 2020 přivítá 

nejlepší české hasičky a hasiče krajské 

město Ostrava.

Rok 2019 je reprezentačním rokem pro 

šestičlenné raftařské posádky. V letoš-

ním roce měly na programu jak mistrov-

ství světa, které v květnu hostila Austrá-

lie a ze kterého se česká výprava vracela 

s 18 medailemi, tak mistrovství Evropy, 

které se konalo v termínu 1. – 7. červen-

ce v Bosně a Hercegovině. A nebyli by to 

snad ani čeští raftaři, kdyby se z tohoto 

podniku nevraceli doslova ověnčeni cen-

nými kovy!

Do peřejí horské řeky Vrbas vyslal Svaz 

vodáků České republiky celkem devět re-

prezentačních posádek v pěti soutěžních 

kategoriích (junioři do 19 i do 23 let, muži 

a ženy Open, muži Masters). Tradičně se 

bojovalo o evropské vavříny v disciplínách 

H2H, slalom, sprint a sjezd a samozřejmě 

i v kombinaci o tituly absolutních evrop-

ských šampionů. A ze zisku alespoň jed-

noho cenného kovu se v Bosně radovaly 

všechny české posádky.

Nejúspěšnější českou posádkou byla 

v Bosně posádka mužů ve veteránské ka-

tegorii Masters TR MASTERS, která vybojo-

vala hned 4 zlata včetně toho za kombinaci 

(H2H, sprint, sjezd) a pátou medailí v jejich 

sbírce je slalomové stříbro. Absolutními 

mistry Evropy jsou i raftaři z posádky HA-

NACE RAFTERS v hlavní kategorii Open, 

kteří ke zlatu z kombinace přidali další zlato 

ve sjezdu, stříbro v H2H a bronzové medaile 

ze sprintu a slalomu.

Vicemistry Evropy jsou pak hned čtyři čes-

ké posádky. Posádka JEŽEK TEAM KAPLI-

CE (muži Open) se o to zasloužila zlatem 

ve slalomu a stříbry ve sjezdu a sprintu. 

Ženská posádka v kategorii Open TR OME-

GA ČOROMORO byla zlatá ve slalomu 

a třikrát bronzová v H2H, ve sprintu i sjez-

du. Vicemistry Evropy jsou i muži z druhé 

české posádky v kategorii Open TR ZUBR, 

kteří ovládli H2H a druzí dojeli ve slalomu 

a sjezdu. Stříbro z absolutního pořadí získali 

i junioři do 23 let z posádky LETGUN LETO-

HRAD, kteří brali stříbro i ve sprintu a slalo-

mu, bronzy vezou z H2H a ze sjezdu.

Celkově třetí se umístila druhá ženská 

posádka v kategorii Open MB BOHOUŠ 

A JEHO PARTA, která přidala do české sbír-

ky stříbro v H2H a ve sjezdu a bronz ze sla-

lomu. Třetí v celkovém hodnocení zakonči-

la ME také druhá posádka juniorů do 23 let 

TR HANACE, která stejně jako „Bohoušova 

parta“ dojela druhá v H2H a ve sjezdu a třetí 

ve slalomu.

Poslední z českých posádek – junioři do 

19 let YOUNGSTER YES pak vybojovala 

stříbro a to v závěrečném 14kilometrovém 

sjezdu.

Čeští raftaři letos z ME vezou 37 medai-

lí – 9 zlatých, 17 stříbrných a 11 bronzo-

vých! V součtu se světovým šampionátem 

se Češi radují z 55 medailí! V příštím roce 

budou mít mezinárodní vrcholné akce na 

programu čtyřčlenné posádky, jejichž kva-

lifi kace vyvrcholila před pár dny. Budou 

Češi v těchto výkonech i nadále pokračovat 

a potvrdí, že se řadíme k nejlepším rafta-

řům na světě? To ukáže rok 2020.

REKORDY

MISTROVSTVÍ EVROPY

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Celkem 55 medailí přivezli letos čeští raftaři 

z mistrovství světa a mistrovství Evropy šesti-

členných posádek. Zatímco na australském MS 

se Češi radovali z 18 cenných kovů (6 – 5 – 7), 

z ME, které hostila Bosna, přivezli domů dalších 

neuvěřitelných 37 medailí (9 – 17 – 11). 
55

Nadmíru úspěšné tažení 
českých raftařů na ME 2019

ZÁCHRANÁŘI SZBK ČR JSOU MISTRY ČR

TITULY MISTRŮ REPUBLIKY SE ROZDALY 
I MLADÝM HASIČŮM

PREMIÉROVÝ JADRAN CUP 2019

Ve dnech 6. – 8. září 2019 proběhlo 

v Mimoni již 15. Mistrovství České 

republiky záchranných psů, pso-

vodů složek integrovaného zá-

chranného systému. Pořadatelem 

mistrovství bylo Ministerstvo vnit-

ra – generální ředitelství Hasičské-

ho záchranného sboru ČR ve spo-

lupráci se Záchranným útvarem 

HZS ČR. Na mistrovství se sešlo 10 

týmů. Kynologický tým se skládá 

z vedoucího týmu, psovoda na su-

tinové vyhledávání a psovoda na 

plošné vyhledávání. Hlavní činností 

vedoucího kynologického týmu je 

koordinace a spolupráce celého 

týmu při plnění zadaných úkolů. 

Z našich členských svazů na mis-

trovství nechyběli zástupci Svazu 

záchranných brigád kynologů 

České republiky a také Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Mezi jednotlivci v sutinovém vyhle-

dávání zvítězil zástupce SZBK ČR 

Karel Šplíchal, v plošném vyhle-

dávání jednotlivců skončil na tře-

tím místě další z členů SZBK ČR 

Ladislav Červený. Týmovou sou-

těž ovládli a mistry republiky se 

stali členové Svazu záchranných 

brigád kynologů ČR (Pavel Beran, 

Karel Šplíchal, Ladislav Červený). 

Druhé místo patřilo Hasičskému 

záchrannému sboru ČR a stupně 

vítězů na třetí příčce doplnili kyno-

logové Městské policie Praha.

Mistrovství republiky ve Hře Pla-

men se konalo po 20 letech ve 

Vlašimi první prázdninový víkend. 

O týden později na to navázalo Mis-

trovství České republiky dorostu 

v požárním sportu, které hostily 

Svitavy. Mladí hasiči bojovali nejen 

o individuální medaile, ale přede-

vším reprezentovali i své hasičské 

sbory. V celkovém hodnocení Hry 

Plamen se mistry republiky sta-

li hasičky a hasiči SDH Manětín. 

V běhu na 60 m s překážkami se 

mistrem republiky stal Zdeněk Sa-

zeček a Michaela Adamcová. Na 

dorosteneckém MČR v požárním 

sportu se mistryněmi v požárním 

sportu staly hasičky SDH Písková 

Lhota, mezi dorostenci si prvenství 

vybojovali domácí závodníci SDH 

Skuteč. V součtu bodů za indivi-

duální disciplíny se mistryněmi re-

publiky staly tyto dorostenky – Iva 

Babková (mladší dorost), Hana Ko-

tulková (střední dorost) a Natálie 

Presslová (starší dorost). Mistrov-

ské tituly v kategorii dorostenců 

získali – Jan Motl (mladší dorost), 

Petr Bělíček (střední dorost) a Filip 

Hemza (starší dorost).

Ještě před začátkem letních prázd-

nin se v neděli 23. června 2019 

v Oseku nad Bečvou uskutečnil prv-

ní ročník závodů v distančním plavá-

ní s ploutvemi pro mladé ploutva-

ře – Jadran Cup 2019, který dostal 

název dle místního rybníku Jadran. 

Šest kategorií závodníků soutěžilo 

na různých distancích a ve štafetách. 

V kategorii E0 (ročník 2010 a mladší) 

zvítězili na trati 200 m Pavel Zim-

mermann (Fast Fins CZ) a Markéta 

Zápecová (KSP Olomouc). Štafetu 

4 × 200 m ovládlo družstvo pořada-

tele Fast Fins CZ. Závod na 400 m 

kategorie E (2008 – 2009) ovlád-

li ploutvaři SP Laguna Nový Jičín 

Adolf Chovanec a Kateřina Sud-

loská. Novojičínští vyhráli i štafetu 

4 × 400 m. V kategorii D (2006 – 2007), 

která plavala trať 1000 m, zvítězi-

li Tadeáš Andrés (KSP Olomouc) 

a Adéla Zapletalová (Fast Fins CZ). 

Kilometr čekal také na závodníky 

v kategorii C (2004 – 2005), ve které 

se nejvíce dařilo Janovi Biernáto-

vi (SP Laguna Nový Jičín) a Jolaně 

Hnáthové (KSP Olomouc). V nej-

starší kategorii AB na trati jednoho 

kilometru (2003 a starší) zvítězili Fi-

lip Látal (KSP Olomouc) a Kateřina 

Padalíková (Fast Fins CZ). Štafetu 

4 × 400 m napříč kategoriemi ovládli 

závodníci KSP Olomouc.
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Mezinárodní kynologický festival 
CACIT se konal již počtrnácté

Ve druhé polovině letních prázdnin se 

o víkendu 16. – 18. srpna 2019 konal již 

14. ročník Mezinárodního kynologického 

šampionátu ve sportovní kynologii podle 

IGP 3 CACIT. Podesáté se konala tato vý-

znamná kynologická akce v malebném 

středočeském městečku Dobříš.

Kromě klasické sportovní kynologie složené 

z pachových prací (stop), poslušnosti a obran 

se uskutečnily i další doprovodné závody. 

Akci odstartoval v pátek v podvečer závod 

Noční zámecký Leskros, v němž soutěžící 

absolvovali za světel čelovek refl exními pás-

ky značenou trať zámeckým parkem. Tento 

nový formát canicrossového závodu byl veli-

ce zajímavý a organizátoři pevně věří, že zahájí 

tradici tohoto závodu. V sobotu pak proběhla 

také soutěž v agility pod názvem Dobříšský 

trojskok. Nedělní program pak doplnily zá-

vody v obedience Dobříš Cup. Agility i obedi-

ence se konaly na hřišti s umělým povrchem 

u 1. ZŠ Dobříš. Pro dětské návštěvníky měli na 

sobotní odpoledne organizátoři připravené 

ve spolupráci se spolkem Pesoklub zábavné 

dětské odpoledne plné her a soutěží „Dětské 

odpoledne o psech a se psy“.

Nejdůležitější součástí kynologického fes-

tivalu byl však samotný šampionát CACIT, 

který se odehrával na fotbalovém hřišti 

MFK Dobříš. Celkem 50 účastníků z Čes-

ké republiky, Lotyšska, Estonska, Ruska, 

Rakouska a Slovenska změřilo své síly ve 

stopách, poslušnosti i obraně. Soutěžilo 

se o titul mezinárodního šampiona ve vý-

konu a současně byl závod kvalifi kací pro 

mistrovství světa. Na stadionu byly k vidě-

ní skvělé výkony v poslušnosti a obranách, 

stopy probíhaly v terénu za městem. Le-

tošní ročník byl ve znamení několika vychá-

zejících hvězd v podání mladých psů, pro 

které byl letošní CACIT jejich první velkou 

akcí. I přesto dokázali tito psi obsadit přední 

místa v celkovém pořadí, a tak se můžeme 

těšit, že půjdou ve stopách svých před-

chůdců, kteří se následně prosadili jako 

medailisté na mistrovství světa.

Vítězem závodu a držitelem titulů CACIT 

a CACT se stal Martin Slovák se psem 

Cane Codi-Fin se známkou výborně za zisk 

96 bodů ze stop, 98 bodů v poslušnosti 

a 94 bodů na obranách, celkem tedy získali 

288 bodů. Druhou příčku obsadila Micha-

ela Krupková s Astonem Martin Is Always 

Crazy za 284 bodů a náležely jim tituly res. 

CACIT a res. CACT. Na třetím místě se po 

několika letech umístila zahraniční závodni-

ce Evija Mankopa z Lotyšska s fenou Angry 

Bird Manlihaus (275 bodů). Všichni tři me-

dailisté jsou zástupci plemene belgický ov-

čák malinois. Vítězem v kategorii družstev

se stal tým ZKO Sezemice, který do trojice 

(k prvním dvěma závodníkům v celkovém 

pořadí) doplnila Beata Štýbrová s fenou 

tervueren Ulu iz Gratsiano, přičemž tento 

soutěžní pár obsadil v jednotlivcích 8. místo.

Slovy chvály a díků nešetřil po skončení 

akce za pořadatelský tým ani Ing. Jaro-

slav Kratochvíl. „Chtěl bych pogratulo-

vat všem závodníkům za úspěšnou účast 

v tomto náročném závodě. Zároveň bych 

rád na tomto místě poděkoval partnerům 

naší akce – Městu Dobříš, Středočeskému 

kraji a společnostem Royal Canin, Renault 

a HST. Bez jejich pomoci by se tento krás-

ný závod nemohl uskutečnit. Mé díky patří 

také celému týmu pořadatelů, který se sta-

ral o perfektní průběh závodu. CACIT Dobříš 

2019 je za námi a my se již můžeme těšit na 

závod CACIT Dobříš 2020.“

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete 

na www.sporty-cz.cz. 

První zářijovou sobotu se v Ženevě na 

střelnici Bernex uskutečnily péčí Asoci-

ace francouzských záložních důstojníků 

ve Švýcarsku (AORSL) tradiční meziná-

rodní střelecké závody přátelství TIR DE 

L´AMITIE 2019. Tohoto pěkného závodu 

na nádherné střelnici se zúčastnilo zku-

šené střelecké družstvo Klubu vojáků 

v záloze Liberec ve složení Karel Krátký, 

Oldřich Přecechtěl a Dan Bernat. 

Soutěžilo se v pěti střeleckých disciplínách, 

z toho dvou pistolových a třech puškových. 

Pistolí SIG 220 ráže 9 mm se střílelo 2 × 5+5 

ran vstoje na terče ve standardní vzdálenosti 

25 m, z toho posledních 5 ran ve zkráceném 

časovém limitu. Pistolí SIG 210 ráže 9 mm se 

střílelo 2+10 ran vstoje na terče ve vzdále-

nosti 50 m. Disciplíny ze tří typů pušek (SIG 

Stg 90 ráže 5,56 mm, SIG Stg 57 ráže 7,5 mm 

a karabiny z r. 1911 Model 31 „Mousqueton“ 

ráže 7,5 mm) se prováděly vleže na vzdá-

lenost 300 m, 2 × 10 ran na dva typy terčů 

s elektronickým vyhodnocováním, s použi-

tím otevřených mířidel (bez použití optiky). 

Družstvo KVZ Liberec, které se poprvé zú-

častnilo takovýchto závodů ve Švýcarsku, 

bylo příjemně překvapeno úrovní a orga-

nizovaností tohoto závodu na špičkově 

vybavené střelnici, ale také celkovými do-

saženými výsledky, kde si jako nováčci 

soutěže vedli až poněkud troufale ke svým 

soupeřům. Na závěr byly celkově hodnoce-

ny výsledky z pistolových disciplín, puško-

vých disciplín a dohromady. V absolutním 

hodnocení obsadilo družstvo KVZ Libe-

rec druhé místo, hned za domácími střelci 

z místní střelnice. V pistolových disciplí-

nách získalo první místo. V jednotlivcích 

získal zlato Dan Bernát v pistolích a Karel 

Krátký získal bronzové ocenění v puškách. 

Z celkově předávaných cca čtyř desítek po-

hárů si naše družstvo, k překvapení a údivu 

místních střelců, odvezlo celou čtvrtinu. 

V tomto roce to je po velkých úspěších na 

významných mezinárodních střeleckých 

soutěžích (ve Varšavě a v Ulmu) další velký 

úspěch reprezentace KVZ Liberec. 

Další úspěšné vystoupení českých 
vojáků v záloze na mezinárodní 
střelecké soutěži.

ZAJÍMAVOSTI

PLOUTVAŘI A POTÁPĚČI PŘEPISOVALI ČESKÉ 
REKORDNÍ TABULKY

MS V OBEDIENCE V KLADNĚ

LETEČTÍ MODELÁŘI JSOU MISTRY SVĚTA 
I EVROPY!

Na začátku letních prázdnin 

(27. června – 1. července) hostilo 

Řecko Mistrovství Evropy seniorů 

v ploutvovém plavání. Z šampioná-

tu se Češi vraceli s jedním stříbrem 

a se třemi národními rekordy. Nejú-

spěšnějším českým závodníkem byl 

Jakub Kovařík, který na trati 100 RP 

nejenže vybojoval stříbrnou medaili, 

ale také vylepšil český rekord, který 

má nyní hodnotu 35,91 s. Podruhé 

české rekordní tabulky přepisoval 

na trati 100 PP, kde ve fi nále dopla-

val na 5. místě. Nový český rekord 

má hodnotu 39,94 s. Další český 

rekord vylepšila Barbora Sládeč-

ková a to na trati 400 BIFI, na níž 

obsadila na ME 6. místo. Rekord-

ním časem je její výkon 3:57,14 s. 

Juniorská reprezentace se pak na 

přelomu července a srpna (28. čer-

vence – 4. srpna) vydala bojovat do 

egyptského Sharm El Sheiku o svě-

tové tituly. Junioři domů přivezli dvě 

stříbra a také vylepšení tří českých 

rekordů. První stříbro a zároveň 

český juniorský i seniorský rekord 

vybojoval na trati 200 PP (1:25,08 s) 

Filip Látal. Stejně se dařilo i Maty-

ášovi Kubíčkovi, který cenný kov 

i zápis do juniorských a seniorských 

rekordních tabulek zaznamenal na 

trati 800 PP (6:40,75 s). Novým čes-

kým juniorským rekordem se může 

na trati 100 PP (40,75 s) pochlubit 

Adéla Švomová, která ve fi nále MSJ 

obsadila 7. příčku.  Se dvěma novými 

českými rekordy se z MS ve freedi-

vingu (6. – 11. srpna) z ostrova Roa-

tan vrátil Pavel Soukup. Na 76 m vy-

lepšil rekord v disciplíně konstantní 

váha se dvěma ploutvemi, druhý re-

kordní ponor do hloubky 82 m před-

vedl v disciplíně free immersion.

Sportovní areál Sletiště v Kladně se 

stal v termínu 4. – 7. července 2019 

dějištěm 25. Mistrovství světa FCI 

v Obedience. Světového šampio-

nátu se zúčastnilo 107 účastníků, 

přičemž devět soutěžních dvojic 

reprezentovalo Českou republiku. 

Do nejlepší dvacítky závodníků se 

kvalifi kovala i česká závodnice Ju-

lia Bokovinska, která v kvalifi kaci 

vybojovala s Apogee Free Redrob 

Fenix poslední postupovou příč-

ku. Bohužel pak ve fi nále byli dis-

kvalifi kováni. Ve fi nálovém klání 

se rozhodovalo až v posledních 

minutách. Titul mistryně světa

nakonec získala švédská závod-

nice Michelle Holmlund s fenkou 

Vallhunden Peak s bodovým zis-

kem 283,25 bodů. Soutěž týmů 

ovládla reprezentace Švédska, 

která i díky vítězce MS získala cel-

kem 842,75 bodů. Český tým obsa-

dil v celkovém hodnocení 11. příč-

ku za 737,5 bodu.

Úžasných úspěchů dosáhli bě-

hem letošního léta reprezentanti 

českého leteckého modelářství. 

Na přelomu července a srpna se 

v makedonském městě Prilep ko-

nalo Mistrovství Evropy juniorů

v kategorii volných modelů F1A 

a F1B. Obrovský úspěch zazname-

nal v kategorii modelů poháněných 

gumovým svazkem F1B repre-

zentant Vítek Rössler, který se 

stal juniorským mistrem Evropy!

Ve stejné kategorii se český tým 

propracoval k bronzové medaili 

v soutěži družstev. V srpnu se pak 

v Maryborough v Austrálii konalo 

ještě Mistrovství světa kategorie 

RC modelů F3D a F5D. Kategorii 

modelů s elektrickým pohonem 

pro závod kolem pylonů F5D ovládl 

a mistrem světa se stal Jan Sed-

láček před dalším českým repre-

zentantem Tomášem Ciniburkem, 

který bral stříbro. Naši díky skvě-

lým výsledkům ovládli i soutěž 

týmů a přidali tak další titul mis-

trů světa! V kategorii F3D v rych-

lostním závodě modelů letadel se 

spalovacím motorem kolem pylo-

nů doplnil český tým svou sbírku 

o stříbrné medaile. Všem úspěš-

ným modelářům gratulujeme!

ÚSPĚCHY

BYLI JSME PŘI TOM


