
ZPRAVODAJ
Prodloužený víkend 28. – 30. října patřil 
v pražských Vysočanech tanci. V Clarion 
Congress hotelu se odehrálo historicky 
první mistrovství Evropy v  tanci na vo-
zíku. Ve třech soutěžních kategoriích 
Solo, Duo, Combi ve standardních, la-
tinskoamerických tancích a freestylu se 
postupně představilo 74 tanečníků z 15 
států Evropy a Blízkého Východu.

Mistrovství Evropy slavnostně zahájil 
v pátek 28. října pan Tomáš Portlík, sta-
rosta městské části Praha 9, která se, 
spolu se Svazem učitelů tance ČR, stala 
spolupořadatelem evropského šampio-
nátu vozíčkářů. Vedle něj Praha přivítala 
zástupce ředitele pro sport Mezinárodní-
ho paralympijského výboru pana Massi-
ma Dighe a manažerku World Para Dan-
ce Sport paní Camilu Rodrigues. 

Páteční soutěže probíhaly v  duchu fre-
estylu a single men kategoriích. Ve fre-
estylu single women měla zastoupení 
i  Česká republika. Se svojí show na 
skladbu Bedřicha Smetany Vltava, což 
krásně doplnilo atmosféru státního svát-
ku ČR, vystoupila členka klubu Fuego Ří-
čany Marcela Řasová.

Sobotní soutěže patřily zejména stan-
dardním tancům, ať už v provedení Duo 
či Combi. Gala večer byl věnován před-
stavení výherců již proběhnuvších ka-
tegorií ME. Jejich vystoupení doplnilo 
finále pohárové soutěže ve standardních 
tancích. Zde se představil Jan Kohout 
se svojí taneční partnerkou Michaelou 

Novákovou. Jan Kohout se účastnil ME 
Para Dance Sport v kategorii Combi STT 
a se svou partnerkou se umístili na sed-
mém místě, těsně před branami finále.

Vrcholem večera byla show šestiná-
sobných mistrů Itálie, pětinásobných 
finalistů WDC Profesionals European 
Championship, čtyřnásobných finalistů 
WDC Profesionals World Championship 
Davide Fumagalliho a Debory Macaluso. 
Publiku přestavili svoji show s  názvem 
Schindlerův seznam a  Mi dolor. Show 
ukázali též vicemistři České republiky 
Profesionálů v Showdance Jaroslav Su-
chý a  Irina Maizlish a nechyběl ani pro-
stor pro tanec publika.

Nedělní část se nesla v  rytmu latin-
skoamerických tanců a Českou republi-
ku reprezentoval pár Jan Beránek, Mar-
cela Řasová. V  otevřeném mistrovství 
ČR, které se odehrálo posléze, se o mis-
trovský titul utkali s jeho loňskými držiteli 
Rostislavem Vyhnálkem a Zuzanou Cha-
lupovou. Novými mistry České republiky 

se stali Jan Beránek a Marcela Řasová.

Nejúspěšnější tanečnicí pražského mist-
rovství Evropy se stala trojnásobná mist-
ryně světa Helena Kašická ze Slovenska, 
která si domů odvezla 1 zlatou medaili 
a 4 stříbrná umístění.

Tanec na vozíku v České republice rozvíjí 
a  zastřešuje spolek Czech Para Dance 
Sport, který má za sebou působivou his-
torii. Vznikl teprve počátkem roku 2021 
a již zvládnul zorganizovat otevřené mis-
trovství ČR 2021, mezinárodní soutěž 
Světový pohár Para Dance Sport 2021, 
sérii ligových soutěží s  mezinárodní 
účastí v  roce 2022 a  nyní i  mistrovství 
Evropy.

„Prague 2022 Para Dance Sport Europe-
an Championship se konalo v  pro nás 
výjimečném roce, protože Česká republi-
ka převzala v  druhé polovině roku 2022 
předsednictví EU, a proto jsme velmi rádi, 
že jsme mohli hostit mistrovství Evropy 
v  tak výjimečné disciplíně, jakou je ta-
neční sport. Tanec je součástí lidského 
života od nepaměti. Akce rozměru jako 
je mistrovství Evropy Para Dance Sport 
2022 mají vliv na proměnu naší společ-
nosti a změnu vnímání lidí s postižením. 
Sportovní šampionát spolu se společen-
skou akcí podporuje inkluzi a  prolínání 
sportu zdravotně postižených a  zdra-
vých. Za městskou část Praha 9 mohu 
říci, že jsme rádi, že jsme mohli podpořit 
sportovní akci takového rozsahu. Para 
taneční sport se v České republice tepr-
ve rodí a my jsme rádi, že můžeme stát 
u jeho počátků a být významnou oporou 
v  jeho rozvoji,“ prohlásil Tomáš Portlík, 
starosta MČ Praha 9.

RADA SDRUŽENÍ VOLILA PŘEDSEDU
Ve středu 7. prosince se ke svému čtvr-
tému a  letos tak již poslednímu jednání 
sešla Rada Sdružení sportovních svazů 
České republiky. Jednání se netradičně 
uskutečnilo v prostorách Letenského zá-
mečku v Praze a kromě členů Rady Sdru-
žení se ho zúčastnili i další zástupci člen-
ských svazů i členové Kontrolní komise. 
Samotnému jednání Rady Sdružení před-
cházela volba předsedy Sdružení. Již po 
páté byl do této funkce zvolen JUDR. Ing. 
Zdeněk Ertl, který tak má před sebou 
další pětileté funkční období. „Vážím si 
projevené důvěry členů naší Rady a jsem 
připraven udělat vše, co budu moct, pro 
rozvoj nejen našeho Sdružení a  našich 
22 členských svazů, ale i pro konsolidaci 
celého sportovního prostředí.“ Po volbě 
předsedy  následovalo samotné jednání 

Rady Sdružení s  již tradičními body, ja-
kými jsou schvalování návrhu rozpočtu 
Sdružení na rok 2023, schvalování plánu 
práce Kontrolní komise a  termínů zase-
dání Rady Sdružení v  následujícím roce 
a  také se jednalo o  volbě místopředse-
dů Sdružení, která se uskuteční na prv-
ním jednání Rady Sdružení 15. března 
2023. Jednání Rady Sdružení navštívil 
také nový předseda Národní sportovní 
agentury Ondřej Šebek, který zástupcům 
našich svazů představil nejen sebe, ale 
také svou vizi fungování NSA pod jeho 
vedením. Členům Rady Sdružení se také 
představili zástupci AIRSOFT & MILI-
TARY SHOW z.s., kteří předložili žádost 
o členství ve Sdružení, o jejímž schválení 
se bude rozhodovat také na březnovém 
jednání Rady Sdružení.

OSVĚTA SPORTU MUSÍ BÝT OKAMŽITÁ
Sport a  pohybové aktivity jsou státem 
zanedbanou oblastí vědy a  výzkumu. 
Nutností je přinést hlubší odborný roz-
voj a  hlavně osvětu, shodli se účastníci 
konference Pohyb a zdraví, která se usku-
tečnila ve středu 30. listopadu na půdě 
Univerzity Karlovy za účasti zástupců ze 
Sdružení sportovních svazů České repub-
liky, České unie sportu, České asociace 
univerzitního sportu a Národní sportovní 
agentury. Vystoupila na ní i  řada reno-
movaných profesorů. Zajímavý průzkum 
na konferenci prezentoval Zdeněk Ertl, 
předseda Sdružení. S  agenturou Sanep 
oslovil více než 3500 respondentů z řad 

rodičů dětí. Organizovaně podle nich 
sportuje 11,6 % lidí, nesportuje naopak 
35 %. Jedná se o údaje za listopad 2022. 
„Znepokojující jsou pak údaje o tom, jaký 
čas v průměru denně věnují děti jakékoliv 

fyzické aktivitě. Do půl hodiny denně prý 
57 %. Více než 120 minut se pak hýbe 
pouhé jedno procento dětí,“ říká Zdeněk 
Ertl. Přitom doporučení WHO pro děti je 
60 minut mírné až intenzivní, převážně 
aerobní fyzické aktivity v průměru za den. 
Naopak roste trávení času na mobilních 
telefonech, TV nebo počítačích. Jednu až 
dvě hodiny denně na nich funguje 43,6 % 
dětí. „V  průzkumu se také prokázalo, že 
rodiče nemají přehled o  tom, kolik času 
věnují děti hraní na mobilech nebo počí-
tačích. Většina rodičů neřeší také, jak se 
děti stravují s  ohledem na váhu a  jaký 
mají pitný režim.“ Z aktuálního průzkumu 
dále vyplynulo, že 26 % dětí nesportuje, 
naopak organizovaným sportem se zao-
bírá 51 % dětí. Více než polovina rodičů 
souhlasí s  tím, aby se pohybové aktivity 
podporovaly. Zároveň téměř 90 % si my-
slí, že děti nejsou připravené na řešení ja-
kýkoliv krizových situací. „Jak tohle řešit? 
Vždyť nemáme ani krátkodobou a dlouho-
dobou koncepci. O ní musí ale rozhodnout 
politická reprezentace, konkrétně vláda,“ 
uzavírá Zdeněk Ertl, podle kterého by bylo 
řešením zvýšit daně z  alkoholu, tabáku 
a cukru a z části těchto prostředků vytvo-
řit fond pro sport. Důležitý je pak zejména 
společný tlak na poslance a senátory, aby 
se něco změnilo.
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Sportovní šampionát spolu se 
společenskou akcí podporuje 
inkluzi a prolínání sportu zdravotně 
postižených a zdravých.



V  pořadí 41. Mistrovství záchranných 
psů SZBK ČR se konalo v termínu 7. – 9. 
října v  Praze pod záštitou prezidenta 
SZBK ČR Ms. Bc. Viléma Babičky a sta-
rostky Městské části Praha 4 – Kunratice 
Ing. Lenky Alinčové. Pořadatel se zhos-
til své role velmi dobře a připravil závod 
na vysoké úrovni navzdory nutnosti mě-
nit na poslední chvíli místo provádění 
speciálních prací z důvodu neočekávané 
změny harmonogramu stavebních prací 
na vybraných terénech. 

Díky dlouhodobé dobré spolupráci se 
správcem objektu bývalých papíren ve 
Vraném nad Vltavou se podařilo umístit 
speciální práce do podzemních prostor 
tohoto rozsáhlého objektu, který byl od 
roku 1838 papírnou se zaměřením na 
tisk tenkých tiskových a  technických 
papírů včetně c. a k. bankovek Rakous-
ka – Uherska, avšak při povodních 
v  roce 2002 byl nenávratně poničen. 
Kvalitní zázemí ZBK Praha nachysta-
la za pomoci technické spolupráce se 
sponzory mistrovství do prostoru svého 
cvičiště v  Kunraticích, kde bylo na tuto 
sváteční akci pečlivě připraveno i  celo-
denní pohoštění pro závodníky, hosty 
a pomocníky.

V sobotu ráno bylo závodní mistrovské 
klání zahájeno poslušností a podle har-
monogramu a vylosovaných startovních 
čísel pokračovalo prováděním speci-
álních prací až do půl šesté večer. Na 
poslušnostech nejlepší výkon předvedla 
nejstarší psí účastnice devítiletá Brigitte 
Bona Fornax Pavla Trollera a obhájila tak 
cenu za nejlepší poslušnost z poslední-
ho výběrového závodu. Ve speciálních 
pracích se bohužel favoritům příliš ne-
dařilo. V  pachově složitých a  členitých 
podzemních prostorech uspěli přede-
vším ti psi, kteří pečlivě dohledávají zdroj 
pachu a dokáží se samostatně vyrovnat 
s  řešením těžších situací při práci v  no 
go zónách pro psovoda. Bodové výsled-
ky byly ovlivněny u části závodních týmů 
nesprávným vyhodnocením chování 
psa, které pak bohužel vedlo k falešným 
značením. Překvapením závodu se tak 
stala dvojice Miroslava Pýchová a  Ara-
gon Miraliss, sedmiletý flat coated ret-
riever, kteří úspěšně v obou terénech do-
hledali a  označili všechny pohřešované 

subjekty a  získali kromě zkoušky ZZP3 
současně i  titul Mistr republiky a  vítěz 
mistrovství záchranných psů SZBK ČR 
pro rok 2022.  Druhé místo si svým vý-
konem zasloužila Nikola Skokanová se 
svojí fenou malinois April Barathea a na 
třetí místo dosáhla Kateřina Staňková 
s fenou malinois Api Force of Destiny. 

Mistrovství republiky se stalo též výbor-
nou příležitostí pro předání nejvyššího 
vyznamenání SZBK ČR, a to Záchranář-
ského kříže za záchranu lidského života. 
Jeho nositelem se stal již podruhé Mar-
tin Jakubše se svým psem Duckling No-
ble Callistopeia, který při pátrací akci dne 
11. května 2022 nalezl a zachránil pohře-
šovanou osobu. Druhým oceněným se 
stal Pavel Troller s Brigitte Bona Fornax, 
kteří své praktické nasazení při náročné 
akci dne 13. července 2022 také převed-
li ve šťastný konec nalezením dva dny 
ztracené osoby. 

V termínu 13. – 18. listopadu hostilo le-
tiště Brits vzdálené přibližně 100 km od 
jihoafrického hlavního města Johannes-
burgu v  pořadí již 22. mistrovství světa 
v letecké rally. Pod vedením Miloše Fialy 
se do nejjižnější africké země vydalo bo-

jovat o cenné kovy šest českých posádek 
(pilot – navigátor): Petr Opat – Jan Hav-
lík, Tomáš Rajdl – Ondřej Pokorný, David 
Černý – Ivo Lengál, Petr Jonáš – Marek 
Velát,, Martin Cabejšek – Míša Pašková 
a Lukáš Běhounek – Kryštof Bobek.

Čeští reprezentanti měli k  dispozici 4 
letouny Cesna C 172 pronajaté od míst-
ních aeroklubů. Ještě před zahájením 
tréninkových a soutěžních letů se všich-
ni piloti museli podrobit přezkoušení 
Leteckým úřadem JAR. Před samotnou 
soutěží v  místě konání šampionátu vy-
datně pršelo, takže plochy v  okolí VPD 
včetně nezpevněných pojížděcích drah 
byly rozměklé. Déšť, vítr a  zhoršená vi-
ditelnost provázely posádky i  v  době 
tréninku. Samotnou soutěž naopak ale 
provázelo slunečné počasí s  teplotami 
vysoko nad 30 stupňů.

České posádky se v konkurenci 35 sou-
peřů z celého světa prosadily a dokáza-
ly vybojovat celkem tři medaile. Zlato 
vybojovala posádka Lukáš Běhounek  – 
Kryštof Bobek v  juniorské kategorii. Po-
sádka Martin Cabejšek – Míša Pašková 
získala stříbro v disciplíně přesnost při-
stání a stříbro vybojovala také České re-
publika v soutěži družstev.

AKADEMICI SE UTKALI O TITULY 
V RADIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU
Víkend 17. – 18.  září se v  Lipůvce na 
Blanensku a  jejím blízkém okolí nesl ve 
znamení akademického mistrovství v ra-
diovém orientačním běhu. Závodilo se 
v  mistrovských i  nemistrovských (open) 
kategoriích M a  D na klasických tratích 
144  MHz a  3,5  MHz. Na zvládnutí tratí 
měli závodníci časový limit 130 minut, 
a  zatímco v  kategorii D (ženy) měly na 
trati 5 kontrol, kategorie M (muži) probí-
hala 6 kontrolami. Sobota patřila závo-
du 144  MHz. Akademickou mistryní ČR 
se stala Anna Sobotková (VŠE Praha) 
s časem 48:38 min. Stříbro si ze závodu 
odnesla Barbora Matoušková (MU Brno) 
a  bronzovou medailistkou byla Tatiana 
Ovchinikova (MENDELU Brno). Nemis-
trovský závod ovládla Lucie Matulová 
(VUT Brno). Závod mužů ovládl a  titul 
akademického mistra získal Martin Kinc 
(VUT Brno). Na stupních vítězů jej dopl-
nili Ondřej Šimáček (ČVUT Praha) na dru-
hém a Martin Šimáček (ČVUT Praha) na 
třetím místě. V  nemistrovském závodě 
se z vítězství radoval Pavel Mokrý (VUT 
Brno). V neděli na závodníky čekal závod 
3,5  MHz. Tituly akademických mistrů 
vybojovali Tatiana Ovchinikova a  Ondřej 

Šimáček. Stříbrné medaile si na krk mohli 
po závodě pověsit Anna Sobotková a Li-
bor Černocký (VUT Brno). Bronzovými 
medailisty akademického šampionátu se 
stali Barbora Matoušková a Pavel Kolský 
(ČVUT Praha). Kategorii open ovládli stej-
ně jako v sobotu Lucie Matulová a Pavel 
Mokrý.

O TITUL NEJTVRDŠÍHO HASIČE MEZI 
VYSOKOŠKOLÁKY SOUPEŘILO VÍCE NEŽ  
100 STUDENTŮ
Ve čtvrtek 13. října se v  areálu kolejí 
VŠB TU v  Ostravě po roce opět sou-
těžilo o  nejtvrdšího hasiče a  nejtvrdší 
hasičku mezi vysokoškoláky, konalo se 
zde Otevřené akademické mistrovství 
ČR v disciplínách TFA. Trať závodu byla 
jako obvykle postavena pro paralelní běh 
dvou závodníků a rozdělena na 4 úseky. 
Časy z jednotlivých úseků se pak sčítaly. 
Na prvním úseku čekal na závodníky běh 
s  požárními hadicemi a  jejich následné 
sbalení. Druhý úsek zahrnoval hammer-
box (údery palicí nahoru a dolů), průběh 
tunelem se závažím, přemístění 80kg 
figuríny a  překonání bariéry. Ve třetím 
úseku závodníci postavili žebříky, vylezli 
na konstrukci z lešení a následně vytáhli 
na konstrukci do výšky 20kg břemeno. 
Po slezení dolů následovalo zapojení 
proudnice na tzv. monitor. V  posledním 
úseku čekal na závodníky výběh 13 pa-
ter výškové budovy. V soutěži jednotliv-
ců se musel každý závodník vypořádat 
se všemi úseky závodu samostatně. Ve 
štafetě měl každý člen štafety na staros-

ti jen jeden ze zmíněných úseků. Mezi 
muži se z titulu akademického mistra ČR 
v Ostravě radoval Maroš Bošela (VŠB – 
TUO) s  celkovým časem 4:05,99 s. Na 
stupních vítězů jej doprovodili druhý On-
dřej Rybníkář (VŠB – TUO) se součtem 
časů 4:06,10 s  a  třetí Daniel Vrba (SPŠ 
a  SOŠGS Most), jehož výsledný čas byl 
4:15,61 s. Mezi ženami se z vítězství ra-
dovala Petra Čaganová (UPOL) s časem 
5:17,25 s. Druhé místo vybojovala Gab-
riela Martynková (Ostravská univerzita) 
s výsledným časem 5:44,97 s a bronzo-
vou medailistkou byla v  Ostravě Marie 
Tarantová (Univerzita obrany) s  časem 
6:05,47 s. Štafetu mužů ovládl domácí 
tým VŠB – TUO (4:13,57 s) před stříbr-
nou štafetou SPŠ Hranice (5:00,45  s) 
a  třetí štafetou Žilinské univerzity 
(5:06,98 s). Ženské štafetě kralovaly zá-
vodnice Střední zdravotnické školy Hra-
nice (5:52,65 s). Stříbro vybojovala štafe-
ta Univerzity Pardubice B (6:27,18  s), 
bronz pak získal tým žen reprezentující 
VŠB – TUO (6:40,98 s).

SDRUŽENÍ OPĚT 
VYDALO SVOJI 
ROČENKU
V uplynulých dnech Sdružení sportovních 
svazů České republiky opět vydalo svoji 
Ročenku 2022, která pohledem jednotli-
vých členských svazů rekapituluje právě 
končící rok 2022. Texty jsou opět dopl-
něny bohatým obrazovým materiálem 
a  kromě tištěné verze je ročenka k  dis-
pozici také v elektronické verzi na webu 
Sdružení.

321 V roce 2022 se naši eprezentanti na MS a ME zasloužili celkem o 321 
medailí! K 1. listopadu 2022 to bylo 120 zlatých, 109 stříbrných a 92 
bronzových medailí.

Mistrovství záchranných psů SZBK ČR 
2022 po 13 letech opět pod taktovkou 
pražské záchranné brigády

Zlato a dvě stříbra z mistrovství světa pro ČR 
vybojovali reprezentanti v letecké rally
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Závodní raftová sezóna 2022 byla za od-
měnu. Nejenže se uskutečnily všechny 
závody z  termínové listiny, ale přede-
vším si sportovci užili parádní raftové 
terény na krásných divokých řekách, 
jako jsou Kamenice, Labe nebo Vltava 
pod Lipnem. Vítězové letošního seriálu 
závodů budou reprezentovat Českou re-
publiku v roce 2023 na Mistrovství Evro-
py na Lipně.

Rok 2022 byl na počet závodů velmi bo-
hatý, do termínovky nezasáhl ani covid, 
ani nedostatek vody a  všechny pláno-
vané závody se uskutečnily na původ-
ně plánovaných terénech i  v původních 
termínech. Rok to byl bohatý nejen na 
počet závodů, ale také na obtížnost vod-
ních terénů. Nejenže si raftaři po 2 vyne-
chaných letech znovu sjeli krásnou tan-
valdskou Kamenici, především měli ale 
znovu po 5 letech možnost si zazávodit 
na horním Labi pod Špindlerovým Mlý-
nem přes divokou labskou „Soutěsku“. 
Trojici divokých sjezdů uzavřel tradiční 
sjezd na Vltavě pod Lipnem přes Čerto-
vy proudy.

Raftaři bojovali na divokých řekách 
i  na tradičních umělých slalomových 

drahách v  Roudnici, Troji, na Trnávce 
i  v  Českém Vrbném. Závodníci museli 
prokázat nejen zkušenost a znalost „čte-
ní vody“, ale i obratnost mezi brankami 
a rychlost na sprintových tratích.

Nejlépe se s nabitým a různorodým pro-
gramem popasoval mezi muži v katego-
rii R4 i R6 (čtyř a šestičlenných posádek) 
tým PRSI Team Mladá Boleslav. Mezi 
ženami zvítězily na „čtyřce“ R4 raftařky 
z  pražské Troji RK Troja – Čoromoro 
a  na „šestce“ R6 pak posádka sportov-
kyň z Mladé Boleslavi a Českého Krum-
lova Bohouš & Spitfire.

V kategorii nejmladších juniorů do 19 let 
zvítězili jak v kategorii R4, tak R6 svěřen-

ci Gymnázia Letohrad LET-CI Letohrad. 
Nejrychlejšími juniorkami do 19 let se na 
R4 i R6 staly závodnice z Troji RK Troja 
Juniorky. Juniorskou kategorii do 23 let 
na obou typech lodí ovládli kluci a holky 
z  Jeseníku. Posádka juniorů Youngster 
Yes a juniorek Pampelišky YES.

Mezi nejzkušenějšími závodníky Mas-
ters zvítězili na čtyřkových i šestkových 
člunech TR a Kočičky Letohrad.

Do reprezentace pro rok 2023 se nomi-
novaly 2 nejrychlejší posádky v  každé 
kategorii R4 i R6. Tyto týmy budou repre-
zentovat Českou republiku na Mistrov-
ství Evropy na domácí půdě. Mistrovství 
Evropy v  raftingu R4 i R6 totiž bude na 
přelomu srpna a září 2023 hostit Česká 
republika na Vltavě pod Lipnem! Datum 
je to velmi symbolické, v  roce 2003, 
přesně před 20 lety, se totiž na témže 
místě přes Čertovy proudy konalo Mis-
trovství světa v raftingu a Češi na tomto 
šampionátu tenkrát dominovali! Věříme, 
že se jim bude stejně dobře dařit na kon-
tinentálním šampionátu příští rok.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PŘÁTELSTVÍ  
PRAHA – BRNO – BRATISLAVA
V sobotu 24. září se uskutečnil po dvou-
leté covidové přestávce dvacátý ročník 
Soutěže přátelství mezi Svazem vojáků 
v  záloze ČR a  Slovenským svazem vo-
jáků v záloze a branných sportů, známé 
také jako závod Praha – Brno – Brati-
slava. Soutěž, kterou organizačně zajiš-
ťoval KVZ Liberec, proběhla v přátelské 
atmosféře za krásného slunečného po-
časí na střelnici v  Semilech. Soutěžila 
tři dvanáctičlenná družstva vojáků v zá-
loze, reprezentantů Slovenska, Moravy 
a Čech, a to v mířené střelbě na přesnost 
z velkorážové pistole či revolveru, 5 + 10 
ran na terče 135/P, mezinárodní pistolo-
vý terč 50/20 a  terč SČS D1 (dvoustře-
dový „papoušek“). Do výsledků družstev 

se započítávaly výkony 10 nejlepších 
střelců z každého týmu. Celkově zvítězi-
lo družstvo Čech se ziskem 2919 bodů, 
druhé skončilo družstvo Slovenska 
s nástřelem 2868 bodů a  třetí družstvo 
Moravy s výkonem 2758 bodů. V soutěži 
jednotlivců celkově zvítězil reprezentant 
Slovenska Matej Dolník s nástřelem 329 
bodů, druhý byl Karel Trost s  výkonem 
310 bodů a  třetí Pavel Plůcha s  výko-
nem 307 bodů, oba dva z družstva Čech. 
V  jednotlivých disciplínách zvítězil na 
terč 135/P Karel Trost s nástřelem 100 
bodů, na terč 50/20 reprezentant Mo-
ravy Antonín Kopečný s  nástřelem 97 
bodů a na „papouška“ Matej Dolník s ná-
střelem 132 body.

DVĚ PRVENSTVÍ PRO ČLENY ČFOKK  
NA TURNAJI V POLSKU 
V  sobotu 15. října 2022 se v  polském 
městě Mielec konal 12. ročník turnaje 
Okinawa Shorin-ryu Karate Polské unie 
Shorin-ryu Karate i  Kobudo. Na turnaj 
vyjela i sedmičlenná výprava z České re-
publiky složená z  členů České federace 
Okinawa Karate a Kobudo (ČFOKK). Tým 
rozhodčích na turnaji podpořili čeští zá-
stupci předseda ČFOKK Jan Kopecký (6. 
dan) a Radek Zikmund (2. dan). Naši zá-
vodníci získali na polském turnaji dokon-
ce dvakrát první místo, konkrétně se pro-
sadili Štěpán Vomela a Eliška Marešová, 
oba v disciplíně Kata. Umístění zástupců 
ČFOKK na turnaji Shorin-ryu Karate v Pol-
sku: Štěpán Vomela – 1. místo Kata, 5. 
místo Shuyowaza kumite; Eliška Marešo-
vá – 1. místo Kata, 4. místo v Shuyowaza 

kumite; Jan Kolář – 2. místo Kata, 3. 
místo Shuyowaza kumite; Kristýna Pan-
ská – 6. místo Kata, 4. místo Shuyowaza 
kumite; Vojtěch Grygar – 5. místo Kata, 5. 
místo Shuyowaza kumite; tým Š. Vome-
la + J. Kolář + V. Grygar – 2. místo Kata 
Kumiwaza.

TARGET SPRINT NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Czech Target Sprint Open, který odstar-
toval v  roce 2018, je jedním z  několika 
sportovních projektů, které Sdružení 
organizuje či podporuje. V  letech 2020 
a  2021 byl projekt z  důvodu pandemie 
a uzavření škol přerušen. Na jaře 2022 se 
nám povedlo celý projekt opět nastarto-
vat a  během 22 uskutečněných závodů 
jsme rozpohybovali více než 1 600 dětí ze 
základních škol v  Praze a  ve Středočes-
kém kraji. Bohužel poté, co nebyly projek-
ty Sdružení finančně podpořeny ze strany 
Národní sportovní agentury, jsme byli nu-
ceni, i  přes velmi povedený jarní restart, 

na začátku školního roku 2022/2023 
projekt Czech Target Sprint Open opět 
pozastavit. Co se nám ale daří stále držet 
v  chodu, jsou kroužky Target Sprintu na 
základních školách (nyní i  ve spolupráci 
s  Českou asociací akademických tech-
nických sportů). V letošním školním roce 
kroužky probíhají na partnerských ško-
lách ZŠ Weberova v Praze 5, 2. ZŠ Preisle-
rova v Berouně a nově také na ZŠ v Chra-
šticích na Příbramsku. Děti připravují jak 
tělocvikáři ze zmíněných škol, tak trenér 
sportovní střelby Břetislav Putna. Aktuál-
ně je do kroužků zapojeno téměř 40 dětí.

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

Český rafting zná složení reprezentace pro 
domácí mistrovství Evropy 2023 na Lipně
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BYLI JSME PŘI TOM

Tradice společných soustředění nej-
mladších raftařů se osvědčila a  letos 
mladým sportovcům vyšlo vstříc i poča-
sí. Podzimní přípravné juniorské slalomo-
vé soustředění se uskutečnilo 14. – 16. 
října v  areálu umělé slalomové dráhy 
v Roudnici nad Labem.

Soustředění bylo koncipované nejen pro 
juniorské reprezentační posádky, které 
čeká v  příštím roce Mistrovství Evropy 
R4 + R6 na těžkém terénu na Vltavě pod 
Lipnem, ale v rámci soustředění byla zříze-
na i tréninková skupina pro začínající raf-
taře. V Roudnici se tak sešly týmy z obou 
juniorských kategorií U19 (do 19 let) a U23 
(do 23 let) z  Letohradu, Pardubic, Mladé 
Boleslavi, Lovosic, Veltrus a Prahy.

Dvoufázový vodácký program na kaná-
le doplnilo kondiční cvičení v  tělocvičně 
a posilovně i nezbytné techniky protaho-
vání a relaxace. Sportovcům se věnovali 
zkušení trenéři s vlastní bohatou závodní 
historií: Milan Znamenáček, Anna Kašpa-
rová, Jan Šantora a Vratislav Šembera.

Letošní soustředění zpestřilo zařaze-
ní tréninku na barakách, nafukovacích 
deblkanoiích. V  této disciplíně se koná 
v průběhu každé závodní sezóny dopro-
vodná nepohárová, ale velmi oblíbená 
soutěž R2 Baraka Cup. Sportovci se na 
menších plavidlech navíc lépe naučí ob-
ratnosti, náklonům i čtení vody. „Myslím, 
že pro všechny byly tréninky na barakách 
náročnější, jelikož jsou méně stabilní. Po 
druhém tréninku byly ale vidět značné 
pokroky,“ říká Anouk Kristl, jedna z členek 
ženské juniorské posádky U19 RK Troja 
Juniorky.

Juniory čeká v rámci zimní přípravy ješ-
tě společný víkend na běžkách a v rámci 
jednotlivých oddílů individuální příprava 
na závodní sezónu 2023.

Soustředění začínajících raftařů i reprezentantů 
hostila Roudnice nad Labem
SOUSTŘEDĚNÍ

http://www.sporty-cz.cz

