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AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ

Zdeněk Ertl, předseda 
Sdružení sportovních svazů ČR

GALAODPOLEDNE HASIČSKÝCH SPORTŮ

KONFERENCE „SPORT A REGIONY“

OLDŘICH VANÍČEK SE STAL PŘEDSEDOU COFO 
A VICEPREZIDENTEM FIA

Sdružení sportovních svazů ČR je 
z hlediska počtu členů druhou nej-
větší sportovní organizací v České 
republice. Stále bojuje o  větší pří-
nos fi nančních prostředků do spor-
tu, zejména pro děti a  mládež. Zá-
roveň se jí ale daří vytvářet kvalitní 
servis a  podporu svým členským 
spolkům pro kvalitní fungování 
do dalších let. Rok 2015 zhodnotil 
předseda Sdružení sportovních 
svazů ČR Zdeněk Ertl.

Jak se dařilo Sdružení sportovních 
svazů v tomto roce?
Sdružení se dále konsolidovalo 
a  upevnilo svoji pozici v  rámci spor-
tovních subjektů u  nás. Vlastně od 
počátku mého působení ve funkci 
pokračuji v  nastoupené cestě. Výší 
členské základny jsme za Českou unií 
sportu druhým největším sportovním 
uskupením. Jsme otevřeným spol-
kem, který umožňuje další rozšíření 
sportovní činnosti široké veřejnosti. 
Vzhledem k  náročným podmínkám 
současného vývoje se snažíme vy-
tvářet servis svým členským spolkům 
a jejich klubům tak, aby byly schopny 
pružně reagovat na současný vývoj. 

Co se vám nejvíce povedlo a  kde 
naopak vidíte rezervy?
Domnívám se, že se podařilo zlepšit 
mediální obraz technických disciplín 
jako takových. Jednak k tomu výrazně 
přispěla úspěšnost našich sportovců, 
a to nemám na mysli jen 27  letošních 
medailí veleúspěšného biatlonu, ale 
i  203 medailí těch ostatních, neolym-

pijských sportů. Ty jsou, bohužel tak 
trochu v pozadí, ale kdo by neocenil ty 
sporty, které přispívají výraznou měrou 
k polytechnické a technické vzdělanos-
ti naší mladé generace? Na tomto poli 
vidím rezervy, ale i  možnosti, po kte-
rých se zejména v poslední době tolik 
volá. Jsem přesvědčen, že právě naše 
sportovní svazy by ve spolupráci se 
školami mohly celkovou situaci zlepšit. 

Máte pocit, že se situace ve spor-
tování dětí a  mládeže za poslední 
dobu výrazně zlepšila? 
Tento pocit bohužel nemám, přesto-
že vznikla a stále vzniká řada nových 
projektů na sportování dětí a  mlá-
deže. Jejich fyzická kondice zdaleka 
není taková, jakou bychom si my za-
interesovaní přáli. Stále se nedaří, aby 
toto snažení mělo širší dopad. Česká 
republika zaujímá v  řadě nelichoti-
vých průzkumů top umístění nejen 
v  rámci Evropy, ale i  na světě, ať již 
hovoříme o obezitě, kouření, alkoho-
lu, ale i užívání drog. Někdy mi připa-
dá, že méně by bylo více!

Nejen v této souvislosti se nyní hod-
ně mluví o hasičích. Mají nový zpra-
vodaj, jsou více vidět. Těší vás to?
Rozhodně. Jestli se nějaké organiza-
ci dlouhodobě daří dobře pracovat 
s  dětmi a  mládeží, tak jsou to právě 
hasiči. V  jejich klubech je organizová-
no více než 50 000 dětí a mládeže do 
18 let. Ostatní sportovní svazy by jim 

jejich popularitu mohly závidět. Každý 
ví, že „hasiči“ jsou téměř v  každé ves-
nici, jejich činnost nikdy nebyla pře-
rušena politickými zvraty a  v  podsta-
tě byla na politice nezávislá. A  i  když 
jejich fi nanční podpora nebyla a není 
optimální, dobrovolní hasiči vždy fun-
govali. Navíc náplň jejich činnosti je 
pro děti a mládež natolik atraktivní, že 
i  kdyby nebylo jejich nového Zpravo-
daje hasičského sportu, každoroční 
příliv nových členů je zaručen.

Kdy jste se při sportu – aktivně nebo 
pasivně – naposledy nejvíce bavil? 
Vzhledem k  mému pracovnímu vy-
tížení pracně hledám čas na aktivní 
sportování. Protože ale naše rodina 
žije sportem, manželka je tělocvi-
kářka a  sportovní funkcionářka, děti 
hrají reprezentačně squash, tak se 
snažím! Pravidelně několikrát týdně 
plavu, občas si zahraji squash a každý 
rok v zimě vyjedu na lyže. Letos se mi 
to již poštěstilo a snad se mi to podaří 
ještě v  únoru příštího roku. Jinak pa-
sivně sleduji úspěchy i neúspěchy na-
šich sportovců a držím jim palce tak, 
jako každý správný Čech.

Co byste osobně popřál všem do 
nového roku 2016?
To je jednoduché, všem přeji přede-
vším zdraví, spokojenost v  osobním 
i pracovním životě, energii a pozitivní 
myšlení. To všechno ostatní pak přijde 
včetně, jak pevně doufám, i těch tolik 
žádaných a  potřebných fi nančních 
prostředků do sportu, aby se naše vize 
a sportovní přání mohly stát realitou!

Celý rozhovor je k dispozici na 
www.sporty-cz.cz.

S  platností od 12. listopadu 
2015 byl rejstříkovým sou-
dem v Praze zapsán nový ná-
zev našeho Sdružení. Nový 
ofi ciální název je nyní Sdru-
žení sportovních svazů 
České republiky, z.s. Tedy 
s  dovětkem o  zapsaném 
spolku dle NOZ.

V  sobotu 28. listopadu se 
v  Divadle U  Hasičů usku-
tečnilo již tradiční galaod-
poledne hasičských sportů. 
Během slavnostního odpo-
ledne, které moderovali Va-
lérie Zawadská a Jiří Zbořil, 
se hodnotily nejlepší spor-
tovní výkony roku 2015. 

Nechyběli nejlepší závodníci 
Českého poháru, série šesti 
závodů v běhu na 100 metrů 
s  překážkami, v  kategoriích 
mladší a  střední dorostenci 
a  dorostenky a  třicítka nej-
lepších mužů a žen. Ocenění 
se dočkali i  úspěšní účast-
níci mezinárodních soutě-
ží, IV.  mistrovství světa 
v  požárním sportu junio-
rů a  VI.  mistrovství světa 
v  požárním sportu doros-
tu, XI.  mistrovství světa 
v  požárním sportu a  mezi-
národní soutěže mladých 
hasičů CTIF.

Ve čtvrtek 5. listopadu se 
v  Praze uskutečnila dlouho 
očekávaná konference na 
téma sportu v  regionech. 
Zde se setkala ministryně 
školství Kateřina Valachová 
spolu s dalšími významnými 
představiteli Parlamentu ČR 
a  sportovních institucí včet-
ně Sdružení sportovních 
svazů. „Pokládám za úspěch, 
že se mi v  oblasti sportu 

podařilo vyjednat navýšení 
prostředků ze státního roz-
počtu pro rok 2016 o  půl 
miliardy, tzn. na 3,5 miliar-
dy,“  prohlásila ministryně 
Valachová. Konference, kte-
rou provázela živá diskuze, 
se dotkla i  dalších témat, 
jako je zřízení samostatného 
ministerstva sportu a nová 
pravidla v  rozdělování do-
tací MŠMT pro rok 2016.

JUDr. Oldřich Vaníček, prezi-
dent ÚAMK a  místopředseda 
Sdružení sportovních svazů 
ČR, byl na počátku prosince 
zvolen do čela uskupení 
COFO, které sdružuje člen-
ské kluby Mezinárodní au-
tomobilové federace FIA 
ve střední a  jihovýchodní 
Evropě. Zároveň se tak stal 
i  viceprezidentem FIA pro 
Region I. Ten v  rámci FIA 
zahrnuje všechny evropské 
členské kluby a  také kluby 
z  Blízkého východu a  Afriky. 
Je to vůbec poprvé, kdy český 
zástupce zastává ve FIA tak-

to významnou vrcholnou 
regionální funkci. Potěšující 
je i skutečnost, že Vaníček byl 
do čela COFO zvolen napros-
tou většinou, když získal cel-
kem 13 z 15 možných hlasů.

„ČR zaujímá v řadě nelichotivých 
průzkumů top umístění v obezitě, 
kouření, alkoholu, ale i užívání drog, 
a to v rámci Evropy i na světě.“

PTÁME SE

Podpora technické vzdělanosti 
mladých je pro nás velkou výzvou
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ZAJÍMAVOSTI

BIATLONISTÉ ZAHÁJILI SEZONU VE VELKÉM STYLU

ONDŘEJ JEŽEK POJEDE MS SUPERSPORTŮ

Český motocyklový jezdec 
a  člen ÚAMK Ondřej Ježek 
bude v příští sezóně závodit 
v  seriálu mistrovství svě-
ta Supersportů. Dohodl se 
s  týmem Go Eleven a  závo-
dit bude na motocyklu Ka-
wasaki. Ježek, který v  uply-
nulých sezónách bojoval na 
motocyklu Ducati v  seriálu 
Světového poháru Super-
stock 1000, ve kterém letos 
obsadil konečnou pátou 
příčku, se dohodl na ročním 
kontraktu právě s  týmem 
Go Eleven. „Jsem velmi šťast-

ný, že v  příštím roce pojedu 
mistrovství světa. S  týmem 
Go Eleven jsme byli v  kon-
taktu od posledního závodu 
v  Magny Cours. Ve hře byly 
i  Superbiky, ale nakonec 
jsem se rozhodl přijmout na-
bídku do Supersportů s opcí 
do Superbiků na rok 2017,“ 
řekl Ježek, kterého v příštím 
roce čeká i větší porce závo-
dů než v  seriálu Superstock 
1000. Na startovní rošt se 
v  rámci závodů mistrovství 
světa Supersportů postaví 
hned třináctkrát.

Čeští raftaři opět potvrdili, 
že patří do světové extratřídy 

Český halový pohár na 60 m zná 
své vítěze

Ve dnech 29. listopadu až 8. prosince 
2015 se na Jávě na řece Citarik v ob-
lasti Sukabumi, tedy asi 100 km od 
hlavního města Indonésie Jakarty, 
uskutečnilo mistrovství světa šesti-
členných posádek v raftingu. A čeští 
raftaři byli, stejně jako na květno-
vém mistrovství Evropy v  Bosně 
a Herzegovině, opět výrazně vidět!

Česká výprava měla zastoupení ve 
všech kategoriích kromě juniorské 
kategorie do 19 let. Do Indonésie se 
tak vydaly posádky juniorů a  junio-
rek do 23 let, muži a  ženy v  hlavní 
kategorii Open i muži a ženy v kate-
gorii „veteránů“ Masters. Až na po-
sádku juniorů do 23 let si cenné kovy 
z mistrovství světa přivezly všechny 
posádky. Celkem čeští raftaři vybo-
jovali neuvěřitelných 19 medailí! 
Šest zlatých, devět stříbrných a čtyři 
bronzové medaile jsou jasným dů-
kazem, že se český rafting může řadit 
mezi nejúspěšnější sporty u nás.

Kromě vysokých teplot a  vysoké vlh-
kosti vzduchu čekala na závodníky z ce-
lého světa i velmi nízká hladina v řece 
Citarik, která se rozhodně nemůže řa-

dit k nejčistším řekám. V průběhu šam-
pionátu ale přišel vydatný déšť, který 
přinesl zvýšení hladiny a  závody tak 
byly pro všechny posádky jednodušší. 
Ani to však českým reprezentantům ne-
zabránilo ve sbírání cenných kovů.

Početnou sbírkou medailí se mohou 
pochlubit české juniorky. Ty získaly 
zlato ve slalomu a  stříbrné medaile 
ve sprintu, v  závodě H2H i  ve sjezdu. 
Stříbrná medaile patří juniorkám 
i  v  celkovém hodnocení, tedy v  sou-
čtu výsledků všech disciplín.

V  kategorii Open se čeští muži rado-
vali z  bronzové medaile ve slalomu. 
Lépe se v této kategorii vedlo ženám. 
Ty se radovaly z  bronzové medaile 
v  závodě H2H. Zlatou medaili pak 
vybojovaly ve sjezdu a  první příčka 
jim také patřila v celkovém hodnoce-
ní. Další zlato mohly ženy v kategorii 
Open přidat i ve slalomu. Bohužel ale 
rozhodčí závodu po jeho skončení 
uznali protest novozélandské posád-
ky a  české ženy se tak z  prvního mís-
ta rázem propadly na šestou příčku. 

I přes tuto nepříjemnost ale na konci 
šampionátu slavily celkové vítězství!

V  kategorii Masters braly české re-
prezentantky zlato ve sprintu a  ve 
slalomu, stříbro ve sjezdu a  bronz 
v  závodě H2H. Celkově pak obsadily 
stříbrnou příčku. Muži v  kategorii 
Masters skončili stejně jako jejich 
kolegyně celkově druzí. K  tomu jim 
pomohlo zlato ze závodu H2H, stří-
bro ze sjezdu a  ze slalomu a  bronz 
ze sprintu. Čeští raftaři tak potvrdili 
svou extratřídu, kterou ukázali již na 
květnovém ME v  Bosně a  Herzegovi-
ně, kde získali o jeden cenný kov více.

Velmi vítanou skutečností je i  to, že 
veřejnoprávní televize věnovala re-
portážím z  mistrovství světa rafta-
řů čas v  hlavní zpravodajské relaci 
Branky, body, vteřiny, což, jak věří-
me, pomůže ke zviditelnění raftingu 
u nás a bude jedním z  impulsů, které 
budou mít za následek rozšíření řad 
raftařů v rámci Svazu vodáků České 
republiky, jehož reprezentanti stojí za 
výše zmíněnými úspěchy.

O víkendu 12. – 13. prosince se v at-
letickém tunelu v  Ostravě uskuteč-
nilo třetí a  zároveň závěrečné kolo 
II.  ročníku Českého halového pohá-
ru v běhu na 60 m s překážkami pro 
mladé hasiče. Seriál závodů České-
ho poháru odstartoval již v březnu 
v  Jablonci nad Nisou a  pokračoval 
v listopadu v pražské Stromovce. Fi-
nále letošního ročníku hostila Ost-
rava. Každého kola Českého poháru 
se zúčastnilo v průměru 500 závod-
níků, což dokazuje obrovský zájem 
dětí a  mládeže o  tento moderní 
technický sport.

Běh na 60 m s překážkami je jedinou 
individuální disciplínou požárního 
sportu mládeže. V  kategorii mlad-
ších dívek do 11 let se z  celkového 
prvenství radovala Valentýna Ho-
molková z  SDH Písková Lhota, která 
si v  letošním roce vylepšila hned dva-

krát svůj osobní rekord, jež má nyní 
hodnotu 14,61 s. V  kategorii starších 
dívek do 15 let se vítězkou Českého 
poháru stala Anežka Švrčková z SDH 
Raškovice, která v  Ostravě vyhrála, 
v Praze obsadila 4. místo a v Jablonci 
se umístila na 2. místě.

Všechny tři závody chlapců do 11 let 
ovládl Tomáš Štinčík ze slovenské-
ho DHZ Svit, který se tak zaslouženě 

stal i vítězem Českého poháru. Mezi 
chlapci do 15 let si stejně počínal 
Patrik Linhart z SDH Hajnice a stejně 
jako jeho mladší kolega jasně ovládl 
celkové hodnocení Českého poháru, 
jehož II. ročník je důkazem, že hasičský 
sport je mezi českými dětmi a  mlá-
deží velmi populární. V  březnu 2016 
odstartuje opět v  Jablonci nad Nisou 
III.  ročník halových závodů na 60 m 
s překážkami mládeže.

ÚSPĚCHY

STALO SE

AKADEMICI SE UTKALI NA AM ČR V ROB

Čeští biatlonisté za sebou 
mají velmi vydařený vstup 
do nové sezony. Hned 
v  úvodním závodu na kon-
ci listopadu ve švédském 
Östersundu získala bronz 
smíšená čtyřčlenná štafeta 
ve složení Veronika Vítková, 
Gabriela Soukalová, Michal 
Šlesingr a  Ondřej Moravec. 
V dalších závodech se dařilo 
především Gabriele Sou-
kalové, která zvítězila ve 
sprintu na 7,5 km, přidala 
další dvě pátá místa a po zá-
sluze vede průběžné pořadí 

žen Světového poháru, které 
ještě upevnila v rakouském 
Hochfilzenu třetím místem 
ve stíhacím závodu. Vel-
kým překvapením zde bylo 
i  páté místo nováčka vý-
pravy Lucie Charvátové ve 
sprintu na 10 km. Veronika 
Vítková si dosud připsala 
nejlépe sedmé a osmé místo, 
muži se zatím do elitní desít-
ky neprobojovali a  svou for-
mu teprve hledají. Do konce 
roku ještě biatlonisté absol-
vují závody ve slovinské 
Pokljuce. 

V  termínu 17. – 18. října 
2015 se v  Bílovicích nad 
Svitavou uskutečnilo Aka-
demické mistrovství ČR 
v  ROB. Tedy v  radiovém ori-
entačním běhu. Pořadateli 
letošního akademického mis-
trovství byly Klub ROB při 
Masarykově univerzitě a SK 
RADIOSPORT Bílovice nad 

Svitavou. Své síly přijelo změ-
řit 20  současných a  25  bý-
valých či budoucích akade-
miků. Závody se konaly na 
mapě Praskavice, kde byly 
pro závodníky připraveny ve-
lice pěkné a zajímavé závod-
ní tratě. Závod žen ovládla 
Alžběta Léharová, která ve 
své kategorii zvítězila s  jas-
ným náskokem téměř deví-
ti minut. Mezi muži zvítězil 
Jakub Šrom, který druhého 
Ondřeje Šimáčka porazil jen 
těsným rozdílem 27 sekund. 
Závody v Bílovicích nad Svita-
vou proběhly naprosto hladce 

– nedošlo k žádnému výpadku 
techniky a nikdo ze závodníků 
nemusel podávat protest pro-
ti nedodrženým pravidlům 
apod. Příští rok se akademici 
na AM v  ROB vydají do seve-
ročeského Liberce.

Internetový server Sportov-
níListy.cz přichází se zajíma-
vou novinkou. Na webových 
stránkách se nyní objevuje 
zcela nová rubrika věno-
vaná hasičskému sportu. 
Informace z aktuálního dění 

a  činnosti nejen dobrovol-
ných hasičů jsou k  dispo-
zici na www.hasicskelisty.
sportovnilisty.cz.
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