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Financování hasičského sportu je
složité, ale podařilo se nám v této
oblasti udělat obrovský pokrok
O tom je přesvědčen Ing. Jaroslav Salivar, 1. náměstek starosty SH ČMS. Jak ze své pozice
druhého nejvýše postaveného
představitele dobrovolných hasičů hodnotí uplynulý rok 2016
z hlediska sportovních úspěchů? Jak vnímá boje mimo
sportovní prostředí o udržení
či zlepšení pozice dobrovolných
hasičů ve společnosti? To se
můžete dočíst v následujícím
rozhovoru, kterým otevíráme
druhý ročník Zpravodaje hasičského sportu.

ROZHOVOR
Jak byste zhodnotil sportovní hasičskou sezónu uplynulého roku?
Jako velmi vydařenou! A to vzhledem k jednotlivým úspěšným vrcholným hasičským sportovním
podnikům typu mistrovství světa či ČR, ale především kvůli celé
sportovní sezóně. A ta má u hasičů 365 dní! Až celkový pohled
na stovky rozličných hasičských
sportovních akcí poskytne věrný
obrázek o tom, jak na tom jsou
hasiči se sportem. Jak obrovský
důraz klademe na to, aby několik
málo jednotlivců, byť s vynikajícími výsledky na světové úrovni,
nevytvářelo v českém sportovním
prostředí tak oblíbenou a pouze
dotačními tituly motivovanou virtuální realitu o tisících sportovcích,
které ale nikdy nikdo nikde fakticky sportovat neviděl. To není naše
cesta. Neznám mnoho hasičů, kte-

ří by se alespoň v určitém úseku
svého života v nějaké formě sportu nevěnovali, byť tomu tak třeba
neříkali. Vždyť fyzická, psychická,
manuální, morální či vědomostní
způsobilost, které sport bezesporu rozvíjí, jsou nezbytným předpokladem pro výkon hlavního hasičského poslání – pomoci bližnímu
svému v jakékoliv mimořádné či
krizové situaci. Uplynulá hasičská
sportovní sezóna opět ukázala, že
celkem 54 794 dětí a mládeže ve
věku 3 –18 let a 63 317 dospělých
činných sportovců (dle centrální
elektronické evidence SH ČMS)
v rozličných disciplínách hasičského sportu pravidelně sportuje,
a to v naprosté většině českých
měst a obcí. Velká většina zbývajících členů SH ČMS, a je nás celkem
372 000, jim pak pomáhá ke sportování vytvářet vhodné podmínky.
Bez váhání tak můžeme říct, že
máme ve všech kategoriích hasičského sportování závodníky
na světové úrovni! To vše je podmíněno úžasným konstatováním,
které rád zdůrazním, že nějakou
formu hasičského sportování lze
provozovat téměř ve všech obcích
ČR a že ve všech najdeme hasiče,
kteří jsou připraveni pomoci svým
spoluobčanům. A ono všechno se
vším souvisí.
Kterou z akcí nebo výsledků
byste vyzdvihl?
Vrcholem sezóny bylo srpnové
mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě. Poté, co v důsledku
nepříznivé bezpečnostně-politické situace ve světě bylo zrušeno
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MS v Turecku a Jižní Koreji, byli
jsme požádáni o pomoc. A ve spolupráci s výbornými profesionálními hasiči v Moravskoslezském kraji
jsme dokázali v kriticky krátkém
termínu zorganizovat nádherný
šampionát dospělých a dorostu.
Nejen ministryně školství, ale i tisíce dalších návštěvníků se mohli
přesvědčit o divácky nesmírně
atraktivním, mnohdy dechberoucím sportovním odvětví, o skvělých výkonech našich sportovců
a umu našich pořadatelů. Stříbrné
medaile dorostenců, bronzové
medaile dorostenek, žen i mužů
a třetí místo v hodnocení národů
se 16 medailemi pro ČR je opravdu
potěšující. Naši mladí hasiči měli
krásné MČR hry Plamen a dorostu
v požárním sportu v Českých Budějovicích. Už úvodní disciplína –
závod požárnické všestrannosti
všem nezasvěceným ukázala, jak
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vážně už od těch nejmenších bereme propojení hasičského sportování s hasičskou záchranářskou
praxí. A nejen to. Kdo ví, že se už 45
let mladí hasiči utkávají i v disciplínách jako je střelba ze vzduchovky,
první pomoc, topografie, vázání
uzlů atd.? Že příprava dětí a mlá-

deže na zvládání jakýchkoliv krizových situací či výchova k všestrannosti a umění přežít mají a budou
mít v současném světě obrovskou
přidanou hodnotu, to začínají velmi pomalu chápat už i na ministerstvu obrany, školství, v Poslanecké
sněmovně i jinde. Jako významná
součást Sdružení sportovních svazů ČR velice vítáme projekty jakým
je Mladý sportovec – sportem ke
zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití. Je krásné získávat
pro naši zemi olympijské medaile,
i když se mnohdy jedná o sportovní odvětví pouze s desítkami
výhradně profesionálních sportovců. Je však neméně potěšující žít
s pocitem, že jsme desítky tisíc dětí
nejen přivedli ke sportování, ale
také velmi prakticky připravili pro
budoucí život, byť na amatérské
úrovni.
Pokračování na str. 2 »
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ke skutečnosti, že jsme nepochybně jedním z nejmasovějších a nejstarších sportovních odvětví v naší
zemi, přímo ostudné! Naši hasičští
předchůdci to zjevně nedokázali
správně vysvětlit a obhájit. Velmi
potěšující tak byla v uplynulém
roce zjevná a upřímná snaha ministryně školství (v návaznosti na její
předchůdce), ale i premiéra a ministra vnitra s tímto stavem něco
pozitivního pro hasiče udělat. Za
to jim patří poděkování. Nesmírně
nám pomohl Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR,
ale i předseda České unie sportu
Miroslav Jansta a další.

Pokračování ze str. 1 »
Také MČR v požárním sportu
v Brně bylo další perfektně zorganizovanou akcí. Zdejší náměstí
Svobody už asi dlouho nezažije
takové množství diváků, jako
při pátečním odpoledním slavnostním zahájení. Jistě by bylo
možné hovořit o mnohých akcích, ale nebylo by to spravedlivé.
Všechny mají své kouzlo. Nicméně z jedné akce mám obzvlášť
velkou radost. Dává totiž tušit, že
nová tradice v poměrně mladém
odvětví hasičského sportování
u nás pevně zakoření. Tou akcí je
MČR v TFA disciplínách (Toughest
Firefighter Alive – nejtvrdší hasič

přežije), které mělo ve Štramberku už svůj druhý ročník, a že bylo
na co koukat!
Jak je to s financováním hasičského sportu?
Bohužel složité, a to hned z několika důvodů. Nicméně neztrácím
naději a mohu zodpovědně říci,
že jsme i v této oblasti udělali
obrovský pokrok! Zásadním problémem je skutečnost, že žádný
logický, jasně definovaný a měřitelný systém financování sportu
ze státního rozpočtu stále neexistuje. Navíc v zaběhnutém „nesystému“ jsme před pár lety ani
nebyli. Hasiče nikdo nepovažoval
za sportovce. Což bylo vzhledem

Absolvoval jsem stovky hodin
jednání na nejrůznějších komisích a konferencích o financování
sportu. Výsledkem bylo skličující
zjištění, že celkem logické a věcně správné politické zadání nastavit jasná, průhledná, měřitelná
a ověřitelná pravidla pro rozdělování státních prostředků na podporu sportu je limitované stejně
logickou, avšak celé toto zadání
negující snahou naprosté většiny
stávajícího sportovního prostředí nic fakticky neměnit. A to „nic“
prezentovat jako obrovskou změnu. Objevil se zde názor, že nikdo
nesmí dostat méně, ani ti, co doposud zjevně podváděli. A tento
názor bohužel zvítězil. Měla jej

potvrdit nová „objektivní“ kritéria, to je ovšem logický nesmysl.
A nic nevyřeší ani to, bude-li ze
státního rozpočtu do sportu namísto 3 mld. investováno 6 mld.
Inu, řekne-li se nejprve, kolik kdo
dostane a teprve poté se vymyslí kritéria rozdělování, pak ti, co
doposud v systému, byť i chybně
nebyli, jsou opravdu ve složité situaci. Přesto zůstávám optimistou
a věřím, že jednou budou platit
pochopitelná objektivní kritéria
přerozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. Že
na rozdíl od různých „bulharských“
konstant a jejich odmocnin bude
rozhodovat skutečný počet opravdu sportujících neprofesionálních
sportovců, počet dětí a mládeže,
výsledky v mezinárodním srovnání, faktický přínos pro zdraví a život našich, z našich daní rozumně
a transparentně podporovaných,
sportujících spoluobčanů. A je
pravda, že některé dílčí změny,
které svědčí o obratu k lepšímu,
už jsou patrné. Například Program VIII MŠMT pro sportující děti
a mládež. Je také nepochybné, že
celková podpora sportu, který navíc generuje obrovské příjmy do
státního rozpočtu, je u nás objektivně velmi nízká.
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bylo v loňském roce MS z bezpečnostních důvodů přesunuto
k nám do Ostravy. Jsem přesvědčen, že je to zbytečný hazard a nesmysl. Osobně se těším na MČR ve
vyprošťování v Novém Městě na
Moravě. Je to další slibně se rozvíjející hasičsko-sportovní disciplína. Vyprošťování z havarovaných
vozidel je součást naší záchranářské profese. Vyžaduje preciznost,
podle jasně stanovených pravidel, výbornou fyzickou zdatnost,
chladnou hlavu, srdce na pravém
místě. I nadále chceme zůstat
významnou součástí Sdružení
sportovních svazů ČR a rozvíjet
kamarádskou a oboustranně přínosnou spolupráci s ostatními
technickými sporty. Chceme pokračovat ve výborné spoluprací
na poli akademického sportu.
Málokdo tuší, kolik je na akademické úrovni hasičů-sportovců.
Zároveň nás čeká pokračování
interní diskuse, jak se dál bude
vyvíjet sport v rámci SH ČMS. Jakékoliv odštěpenecké snahy odmítám. Nejsou méně či více vyvolení členové SH ČMS, méně či
více důležité činnosti. Ženy, muži,
děti, senioři, sportovci, velitelé,
reprezentanti, strojníci, rozhodčí,
funkcionáři, technici, ti všichni
dohromady tvoří jeden kompaktní, úžasně kreativní a přes 150 let
fungující celek. I sami sobě to
musíme často připomenout!
A všem nám přeji, aby se nám
i v letošním roce práce dařila, aby
nás bavila, abychom táhli za jeden
provaz, jak v rozvoji hasičského
záchranářství, tak v rozvoji hasičského sportu a sportovního prostředí v celé České republice.

Co čeká hasičský sport v roce
2017?
Čeká nás spousta zajímavých
sportovních akcí a také spousta
práce. Hasičská olympiáda, soutěže mládeže a dospělých v disciplínách CTIF v červenci ve Villachu, s obrovskou českou účastí
bude jedním z vrcholů hasičské
sportovní sezóny. Obavy mám
z mistrovství světa. Opět se diskutuje o tureckém Izmiru, odkud

AKTUALITY
R EPR EZENTACI
DOROSTU ČEK AJÍ PRVNÍ
SOUSTŘ EDĚNÍ
Na podzim byla vybrána nová reprezentační družstva dorostenců a dorostenek. První soustředění v novém
roce měli kluci hned první lednový
víkend v Ostravě. Bylo zaměřené pře-

devším na disciplínu výstup na cvičnou věž. Starší a střední dorostenci
odjeli v sobotu ráno do polských
Katowic, kde měli celý den možnost
trénovat na kryté věži. Neděle pak
patřila fyzické přípravě, tedy cvičení
ke zvýšení fyzické kondice. Družstvo
dorostenek má první soustředění
taktéž v Ostravě, a to 20. – 22. ledna.

SBÍR K A PRO ML ADÉ
HASIČE V YNESL A PŘ ES
30 TISÍC KČ
V minulém vydání Zpravodaje
jsme zveřejnili vyhlášení veřejné
sbírky OSH Rychnov n. Kněžnou
(85540/2016/KHK) za účelem shromáždění finančních prostředků na
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30 642 Kč. Kromě toho ještě přispívají
okresní sdružení KSH Královéhradeckého kraje.

V YŠL A ROČENK A
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH
SVAZŮ

obnovu vybavení hasičských sborů
a na nákup zničených věcí dětí –
účastníků Okresního kola hry Plamen,
zničených následkem přívalového
deště v obci Jílovice dne 28. 5. 2016.
Do sbírky přispělo šest subjektů částkou 11 800 Kč! Na úhradu škod přispěla také Hasičská vzájemná pojišťovna mimořádným plněním ve výši
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Na konci každého kalendářního
roku vydává Sdružení sportovních
svazů ČR, druhá největší střešní
sportovní organizace u nás, svou
Ročenku. A nejinak tomu bylo i na
konci roku 2016. Čtenáři si tak opět
mohou pročíst shrnutí uplynulého
roku nejen z pohledu Sdružení jako
střešní organizace, ale především pohledem jednotlivých členských svazů
včetně SH ČMS. Každý ze 17 svazů

Sdružení i letos v Ročence prezentoval svou činnost i úspěchy, kterých
jejich členové dosáhli na domácím
sportovním poli, ale především na
mezinárodní scéně. Celkem 72 stran
Ročenky 2016 Sdružení přináší nejen zajímavé čtení, ale také bohatý
fotografický materiál, který přibližuje
činnost svazů i vizuálně.
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Druhá hasičská vicemiss běhá na postu košařky
ČeskoSlovensko. Druhou vicemiss se stala 180 centimetrů
vysoká členka Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle, jednadvacetiletá Barbora Neradová.
Členkou sboru je již od svých
sedmi let. Je aktivní sportovkyní
především jako členka týmu žen,
který se účastní soutěží v požárním sportu.

STALO SE
V pražském TOP Hotelu se 4. listopadu 2016 uskutečnil finálový
galavečer soutěže Miss Hasička

Vítězové
Českého
halového
poháru
2016
ČESKÝ POHÁR 2016
První adventní víkend v roce
2016 patřil závěrečnému kolu

Jakých závodů se zúčastňujete
a co vás na požárním sportu baví?
Náš tým se soustředí pouze na disciplínu požární útok. Letos jsme
odběhaly většinu soutěží Jihlavské open ligy, ale především jsme
se zaměřily na Extraligu ČR v požárním útoku. Já běhám na postu
košařky. Na požárním sportu oceňuji především to, že je kolektivní a mezi hasiči se vždy najde ta
správná parta.

Českého
halového
poháru
v běhu na 60 metrů s překážkami pro mladé hasiče. Série závodů – Jablonecká hala mladých
hasičů, pražský Memoriál Marty
Habadové a Ostravsko-beskydské šedesátky – byla otevřená
pro mladé hasiče v kategoriích
mladší a starší chlapci a dívky
z České republiky i zahraničí.
Celkem se na start Českého halového poháru postavilo 1 193 závodníků. A jaké jsou celkové výsledky ročníku 2016?
Vítězkou kategorie mladších dívek do 11 let se stala Kristýna
Krpcová ze Sboru dobrovolných
hasičů Staré Heřminovy z okresu
Bruntál. Nejrychlejší čas 14,32 s se

Věnujete se u hasičů i jiné činnosti?
Zapojuji se do pořádání soutěží
pro mladé i dospělé hasiče, které
náš sbor pořádá v rámci Jihlavské
open ligy.
Máte nějaké další zájmy?
Mám ráda sport jako takový. V zimě
ráda bruslím, lyžuji, chodím do fitcentra a od jara se už plně věnuji
jen požárnímu sportu.
Jak jste se dostala do soutěže
Miss hasička a jak jste prožívala
její průběh?
Prvotní nápad vzešel od mého
kamaráda. Ze začátku jsem ho
rovnou zamítla, ale pak jsem si
řekla, proč to nezkusit. Nejtěžší asi nejen pro mě, ale pro nás
všechny, byla celodenní chůze
na podpatcích. Když vše skon-

jí povedl v Ostravě a celkem nasbírala 110 bodů. Jedenáctiletá
Kristýna chodí do 6. třídy Základní
školy v Horním Benešově a k jejím
koníčkům patří také tanec a výtvarná výchova.
Vítězkou kategorie starší dívky do
15 let se stala Kamila Krejčí ze Sboru dobrovolných hasičů Morkovice
z okresu Kroměříž. Také ona předvedla nejrychlejší čas 11,87 s v Ostravě, na svém posledním závodu
v běhu na 60 metrů s překážkami
před přechodem do dorostenecké
kategorie. Za svá umístění získala
104 bodů. Studuje na Sportovním
gymnáziu ve Zlíně. Její koníčky
jsou ryze sportovní – požární sport,
atletika a lyžování.

čilo, nejkrásnější byl pocit se vyzout. (smích) Bavil mě celý průběh soutěže. Sešla se skvělá parta,
takže jsme si naplno užily jak soustředění, které se konalo v areálu
hotelu Dvůr Pecínov, tak samotný
finálový večer.

Změnilo se pro vás něco výborným umístěním?
Žádnou výraznou změnu nepozoruji, ale rozhodně je pro mě soutěž Miss Hasička ČeskoSlovensko
jednou z doposud nejlepších zkušeností.

Vítězi kategorie mladší chlapci
Janu Vlčkovi je 11 let a je členem
Sboru dobrovolných hasičů Lhenice v okresu Teplice. Získal celkem
110 bodů a nejlepší čas 14,09 s zaběhl v Praze. Chodí do 5. třídy Základní školy U Nových lázní v Teplicích a kromě požárního sportu
hraje také stolní tenis a věnuje se
turistice.

Radhoštěm studuje bor Mechanik elektronik. Pokud se nevěnuje požárnímu sportu, běhá nebo
jezdí na kole.

Kategorii starších chlapců ovládl
součtem bodů 89 patnáctiletý
Pavel Růčka ze Sboru dobrovolných hasičů Prostřední Bečva
v okresu Vsetín. Nejlépe si vedl
v Ostravě, kde se mu povedlo zaběhnout čas 12,33 s. Na Střední
škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod

Třetí ročník Českého halového
poháru jednoznačně potvrdil
trend z předchozích let, že výkony
malých závodníků se závratným
tempem zlepšují, a požární sport
se těší stále vyšší oblibě mladých
hasičů. IV. ročník tohoto halového
seriálu mládeže odstartuje v březnu 2017 opět v Jablonci nad Nisou.
Pro tento ročník budou v sérii zařazeny čtyři závody – Jablonecká
hala, březnový závod v Ostravě, listopadový pražský Memoriál Marty
Habadové a Ostravsko-beskydské
šedesátky.

FIRE TV – na hasičských akcích nikdy nechybí
Fanoušci hasičských sportů jistě znají televizi FIRE TV, která
přináší přenosy z nejrůznějších
soutěží – od těch regionálních,
přes poháry a ligy až po mistrovství. Velké akce většinou
FIRE TV zpracovává pro SH
ČMS, ale přibývá i jiných klientů.
O loňské sezóně, ale i té nadcházejí, jsme mluvili s produkčním
televize Karlem Švédou.

ZE ZÁKULISÍ
Také v loňském roce jsme mohli
sledovat mnoho přenosů, které
zajistilo celkem šest štábů. Televize odvysílala téměř 450 hodin
přenosů a její štáby najezdily po
republice na 30 000 kilometrů.

FIRE TV přenášela tradičně Český
pohár v běhu na 100 metrů s překážkami, Český halový pohár, Extraligu v požárním útoku, nově
také Český pohár ve dvojboji
nebo Český pohár TFA. K vrcholným akcím patřila samozřejmě
mistrovství – MČR hry Plamen
a dorostu v Českých Budějovicích,
MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu
v Brně, MČR v klasických disciplínách CTIF nebo MČR v TFA. Příznivci požárního sportu nepřišli ani
o středoškolské nebo akademické
mistrovství republiky.
Srpnové mistrovství světa v požárním sportu představovalo pro
všechny organizátory a dobrovolníky opravdovou zkoušku schopností,
fyzických i psychických sil. Stejně
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tak pro štáb FIRE TV. Štáb přinesl jak
reportáže z domova, Středoškolské
nebo akademické mistrovství v požárním sportu, tak rovněž reportáže
ze zahraničí, konkrétně z polského
poháru dorostenců v Toruni nebo
z Mistrovství světa v TFA, které se
uskutečnilo také v Toruni. Největší

Tel.: 222 119 501

zahraniční akcí byl Odessos Cup
v bulharské Varně.
Pro rok 2017 je program přibližně stejný. Protože přibývá regionálních akcí, vznikl sesterský
Youtube kanál FIRE TV nazvaný
FIRE TV Region. Štáb by chtěl také

reportovat z hasičské olympiády
v rakouském Villachu, plánován
je výjezd do Varny na Mistrovství
světa v požárním sportu. A protože letos slaví FIRE TV pět let existence, jistě pro fanoušky a diváky
hasičského sportu připraví nějakou zajímavou akci.

E-mail: kancelar@dh.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
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Nedílnou součástí hasičské
sportovní rodiny jsou i časoměřiči
Již stabilními členy organizačního týmu domácích i světových
mistrovství dětí, dorostu nebo
dospělých v požárním sportu je
dvojice časoměřičů z HZS Moravskoslezského kraje. Jsou jimi
kpt. Ing. Zdeněk Jalůvka (41),
který je od roku 2001 příslušníkem HZS Moravskoslezského
kraje, Oddělení KIS, informační
služba, a kpt. Bc. Jaromír Reger (43), který je příslušníkem
HZS Moravskoslezského kraje,
Oddělení KIS, informační služba,
taktéž od roku 2001.

V AKCI
Jaké akce hasičského sportu měříte?
Naše první měření proběhlo v roce
2000 na Mistrovství České republiky v požárním sportu (MČR v PS)
profesionálních hasičů v Brně a od
roku 2002 jsme nechyběli na žádném MČR v PS. Kdysi jsme měřili
v „polních podmínkách“ − bez
zázemí časoměrného kontejneru, který byl vyroben v roce 2008
a svou premiéru si odbyl na MČR
v PS v Pardubicích. Od roku 2011
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PŘIPRAVUJEME

měříme společná MČR v PS profesionálních a dobrovolných hasičů.
Tady spolupracujeme s časomírou
z HZS Královehradeckého kraje,
která má pro měření téměř identický časoměrný kontejner. Každoročně jezdíme také na Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu
v požárním sportu.
Můžete blíže popsat časoměrný
kontejner?
Kontejner je vybaven jednou světelnou tabulí na střeše a jednou
přenosnou. Ve výbavě nechybí nic
z kompletního zařízení, nutného
pro měření výsledků jednotlivých
disciplín – došlapové desky (výstup na cvičnou věž), fotobuňky,
skládací cílová brána, nástřikové
terče a samotné měřící zařízení. Lahůdkou je kamera AXIS na střeše
kontejneru, kterou lze snímat průběh soutěže. Celý prostor je také
klimatizován.
Které akce pro vás byly nejzásadnější?
Vrcholem naší dosavadní časoměřičské kariéry a prověřením
našich dovedností bylo měření
Hasičských olympiád CTIF v Ostravě (2009 a 2011), ve francouzském
Mulhouse (2013) a polském Opole
(2015), dále pak Mistrovství světa
v požárním sportu v Ostravě v letech 2005 a 2016. V loňském roce
jsme také měřili Národní mistrovství Polska v disciplínách CTIF ve
Wisle. V letošním roce se pravděpodobně zúčastníme měření olympiády CTIF v rakouském Villachu.

Vyhlášení hasičských soutěží s celostátní působností pro rok 2017
Na webových stránkách www.dh.cz najdete kompletní seznam míst a termínů
konání soutěží s celostátní působností. Nejdůležitějšími akcemi v roce 2017
budou:

Jak se měření za ty roky změnilo?
V současnosti měříme různé disciplíny odlišnými způsoby – buď na
autonomní certifikované tabule
belgické firmy TimeTronics, nebo
na již třetí generaci elektronických
stopek, které jsou certifikovány
na přesnost měření 1 milisekundu (dokáží však měřit až o 3 řády
přesněji, tedy mikrosekundy = miliontiny sekundy). Některé specifické disciplíny měříme na švýcarské
stopky Omega PowerTime s využitím bezdrátových snímačů rakouské firmy Alge.

IV. ročník Českého halového
poháru mladých hasičů v běhu na
60 m, XVI. ročník Českého poháru
v běhu na 100 m, II. ročník Ligy
CTIF
MČR hry Plamen a dorostu SH ČMS
1. – 5. 7. 2017, Zlín

MČR dobrovolných a profesionálních hasičů v požárním sportu
24. – 27. 8. 2017, Praha
MČR V klasických disciplínách CTIF
23. 9. 2017, Dvůr Králové nad Labem
MČR ve vyprošťování 8. – 9. 9. 2017,
Nové Město na Moravě

Tým časoměřičů tvoříte jen vy?
Ne, od roku 2013 se náš tým rozrostl o další členy, příslušníky HZS
Moravskoslezského kraje − René
Ulricha, Josefa Mateřánku a Jiřího
Kurdiovského a od letošního roku
bude novým členem také Ladislav
Babinec.

SLEDUJEME

Slavnostní Galaodpoledne hasičských sportů
V sobotu 19. listopadu 2016 se
v divadle U Hasičů sešli úspěšní
hasiči-sportovci z celé republiky.
Slavnostním pořadem provázeli
Ondřej Čuhanič a Štěpán Škorpil. Nejprve byli na jeviště pozváni nejlepší závodnice a závodníci
Českého halového poháru roku
2015 (ročník 2016 končil až o nadcházejícím víkendu), série závodů
v běhu na 60 metrů s překážkami
v kategorii mladší a starší.

ZBLÍZKA
Následovalo vyhlášení nejlepších sportovců v Českém poháru
v běhu na 100 metrů s překážkami, v kategoriích mladší a střední
dorostenci a dorostenky, muži
a ženy. V průběhu odpoledne byly
také vyhlášeny výsledky Českého
poháru ve dvojboji pořádaného
Českou hasičskou sportovní federací. Připomenut byl první ročník
Ligy České republiky v klasických disciplínách CTIF.
V druhé půli programu byly oceněny výsledky českých reprezentačních týmů na Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě.

Na jeviště tak postupně vystoupili spolu se svými trenéry členové reprezentačních týmů A i B
kategorie dorostenky, dorostenci,
muži a ženy.
Z významných předávajících jmenujme Františka Zadinu, náměstka generálního ředitele HZS ČR,
Zdeňka Nytru, senátora Parlamentu ČR nebo Zdeňka Ertla, předsedu Sdružení sportovních svazů ČR.
V neposlední řadě je třeba zmínit
poděkování partnerům za podporu
hasičského sportu a dlouhodobou
spolupráci se SH ČMS.

nazvanou Hasiči sobě. Zahrnovala
pěvecké vystoupení Kláry Melčákové (SDH Chudíř) a taneční vystoupení členů SDH Bludov a mladých hasičů, účastníků Letního
tábora Malé Svatoňovice a absolventů Letní školy instruktorů Malé
Svatoňovice 2016.

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 VODÁKŮ ČR – Fantastickým
úspěchem skončila účast
reprezentantů Svazu vodáků ČR
na mistrovství světa čtyřčlenných
posádek raftařů, které na přelomu
října a listopadu 2016 hostilo město
Al Ain ve Spojených arabských
emirátech. Češi vyslali do bojů
sedm posádek a z nádherného
vodního kanálu, kterým proudí
slaná voda, jež přivádí z moře více
než 100 km dlouhé potrubí, vylovili
celkem 24 medailí (10 zlatých,
8 stříbrných a 6 bronzových). Stali
se tak jednoznačně nejúspěšnější
výpravou celého mistrovství
světa.

ČESKÝ SVAZ BIATLONU – Do
Nového Města na Moravě týden před
vánočními svátky v prosinci 2016
zavítalo třetí kolo Světového poháru
2016/2017 v biatlonu. Po čtyři dny
hnala zaplněná Vysočina Arena
české závodníky v čele s Gabrielou
Koukalovou k maximálním výkonům.
Česká kometa se v poslední možný
okamžik fantastickým divákům,
kterých během čtyř závodních
dnů dorazilo na 120 000, odvděčila
vítězstvím v závodu s hromadným
startem. A jak sama po závodě
prohlásila, zážitek to pro ni byl
silnější, než zisk olympijské medaile
v roce 2014.

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz.

V průběhu odpoledne shlédli diváci sérii kulturních vystoupení
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