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UŽ NA VOJNĚ JSEM BYL VLASTNĚ
PRŮKOPNÍKEM HASIČSKÉHO SPORTU
V prosinci 2018 zvolili dobrovolní hasiči nového starostu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Jana Slámečku. Někdejší
náměstek starosty SH ČMS je
aktivním dobrovolným hasičem
51 let, jeho domovským sborem
je SDH Olší. Celý život se aktivně
zapojuje do činnosti hasičského
hnutí na různých úrovních organizační struktury Sdružení. Má
rád regionální a hasičskou historii a je velkým fanouškem sportu. Před startem nové hasičské
sportovní sezóny jsme mu položili několik otázek týkajících se
právě sportu.

světa ve stovkách a ve výstupech
na věž se naši stále zlepšují!

ROZHOVOR
Jaký je Váš vztah ke sportu?
Sport mám velmi, velmi rád. Ve
svém mládí jsem byl aktivní v řadě
sportů, jako kopaná, házená, tenis,
hokej, požární sport. A to na různé
úrovni – od vesnických plácků, malých soutěží až po vrcholový sport.
V současnosti už jsem ve věku, kdy
sport sleduji pouze pasivně. Přiznám se, že mojí největší neřestí je,
že v noci zapínám televizi a přepínám minimálně mezi čtyřmi sportovními kanály a sleduji najednou
nejrůznější utkání. Vím, že to není
dobrý návyk, ale já si tak skutečně odpočinu od běžných starostí
nebo po náročném dnu.
A jak to máte s hasičským sportem?
Hasičský sport, konkrétně požární
sport, jsem potkal v době základní
vojenské služby, tedy počátkem

70. let minulého století, kdy tento
sport přicházel do Československa z tehdejšího Sovětského svazu.
Tehdy bylo nám, vojákům, nabídnuto, abychom soutěžili v požárním sportu. Takže jsem rok a půl
vojenské služby strávil požárním
sportem. Protože jsem sloužil v Jihlavě, trénovali jsme u tamních profesionálních hasičů, včetně věže,
ale jezdili jsme na soutěže po celé
republice. Nicméně, byli jsme jediné vojenské družstvo v republice,
které tento sport aktivně provozovalo. Byli jsme vlastně takovými
průkopníky. Samozřejmě dnes je
ten sport výkonnostně úplně někde jinde než tehdy. Požární sport
mám rád, vždy jsem ho podporoval. A to na všech postech, které
jsem v hasičské hierarchii zastával.
Ať už se to týkalo postupových
soutěží nebo vzniku nejrůznějších

lig. Nepatřil jsem mezi skupinu
funkcionářů, kteří ligy zavrhovali.
Já je považuji za velikou propagaci hasičského sportu. Jen mě mrzí,
že se nepodařilo, a kořeny nezdaru
jsou právě hned v počátcích vzniku lig, sjednotit pravidla a některé
technické záležitosti. A tak mají
většinou ligy svá pravidla, která se
úplně neshodují s pravidly požárního sportu vydanými HZS GŘ.
Vidíte zásadní rozdíly v požárním sportu?
Jak už jsem říkal, ten sport, tak jako
i ostatní, se výrazně posunul, především s ohledem na výkonnost,
ale třeba také na jeho pravidla. Napadá mě, že v loňském roce jsme si
kromě stoletého výročí vzniku Československa připomněli také 45 let
od konání Mezinárodní hasičské
soutěže, tedy hasičské olympiády

CTIF, v Brně. To jsem byl zrovna
v požárním sportu aktivní, tak jsem
se jí jako divák zúčastnil. Na stadionu Za Lužánkami probíhaly všechny soutěže a vůbec celá ta akce
byla velice impozantní. Na festivalu RE:PUBLIKA 1918–2018 v Brně
a kde jsme si 2. června připomínali
století sportu a hasičský sport zde
měl také své zastoupení. Vedle
ukázek požárního útoku v podobě právě ze 70. let a v nynější
podobě tam byla také výstava věnovaná právě té brněnské olympiádě a olympiádě ve Villachu (2017).
Tenkrát bylo finále na osmi věžích
a bylo v něm osm Sovětů. Naši nejlepší sportovci tehdy běhali věže
v časech kolem 16 sekund, jako například bratři Stodůlkové, a Sověti
měli i pod 15 sekund. Mě ale těší, že
se do světové špičky probojovávají
naši závodníci. Vždyť máme mistry

Jaké významné sportovní akce
čekají dobrovolné hasiče v roce
2019?
Po celé republice proběhnou postupové soutěže a stovky memoriálů a pohárových soutěží. Samozřejmě se uskuteční i řada mistrovských
klání. Vyvrcholením sportovní sezóny pak jistě bude účast našich reprezentantů na mezinárodních akcích, Mistrovství světa v požárním
sportu mužů, žen a dorostu v ruském Saratovu. Mládežníky čeká
v červenci tzv. malá olympiáda, tedy
XXII. Mezinárodní setkání hasičské
mládeže ve švýcarském Martigny.
Na této soutěži nás budou reprezentovat obhájkyně prvenství z let
2015 a 2017 z Pískové Lhoty a dále
dívky z Raškovic a chlapci z Bludova a Pískové Lhoty. Ti všichni už se
pilně připravují a já doufám, že se
jim na závodech bude dařit. (pozn.:
Souhrn míst a termínů konání jednotlivých akcí najdete na 3. straně tohoto Zpravodaje.)

NOVINKY
LETOŠNÍ MISTROVST VÍ
SVĚTA SE USKUTEČNÍ
V RUSKU
Ruské město Saratov bude pořadatelem Mistrovství světa v požárním
sportu mužů, žen, dorostenců a dorostenek 2019. Ve dnech 21. – 24. listopadu 2018 se zde konala XIX. Konference Mezinárodní federace hasičů
a záchranářů, která byla také volební:

prezidentem byl zvolen A. Čuprijan
(RUS), výkonným ředitelem A. Kalinin
(RUS), do revizní komise a antidopingové komise byl zvolen Zdeněk Nytra, do sportovně-technické komise
Tomáš Lefner. Na programu bylo také
ustavení komise rozhodčích pro MS
2019. ČR v ní bude mít hned čtyři zástupce. T. Lefner, hlavní rozhodčí pro
soutěže dorostu, Z. Nytra, rozhodčí
disciplíny (PÚ) pro soutěž dospělých,
Pavel Marschal a Roman Mácha, zástupci rozhodčích disciplín.

DETAILNÍ K ALENDÁŘ
HASIČSK ÝCH AKCÍ
SH ČMS aktuálně eviduje 368 496
členů v 7708 sborech dobrovolných
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SPOLUPR ÁCE SDRUŽENÍ
SPORTOVNÍCH SVAZŮ
ČESK É R EPUBLIK Y
S FT VS UK

hasičů. Všechny sbory, okresy, kraje
pořádají nespočet akcí – od sportovních soutěží pro mladé i dospělé hasiče,
přes akce pro veřejnost až po vzdělávací nebo preventivně-výchovné semináře a mnohé další. Jak ale zjistit, kde
se co v okolí koná třeba příští víkend?
K propojení všech aktivit byla v roce
2018 spuštěna webová stránka Kalendář akcí (kalendar.dh.cz).

Předseda Sdružení sportovních svazů
České republiky Zdeněk Ertl a děkanka
Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Eva Kohlíková
podepsali ve čtvrtek 14. února 2019
memorandum o dlouhodobé spolupráci. K cílům této spolupráce patří
mimo jiné: přirozeně propojovat akademický, profesionální a amatérský
sport, vrcholné sportovní výkony s každodenním sportováním organizované
i neorganizované veřejnosti; vytvářet
nabídky pro sportovní vyžití široké
veřejnosti všech věkových skupin; při-

Tel.: 222 119 501

spívat ke zviditelnění sportovních odvětví, která nejsou v zájmu největších
celostátních médií či spoluvytvářet
podmínky pro dlouhodobou a koncepční sportovní činnost. Nejen tyto,
ale i další cíle memoranda o dlouhodobé spolupráci jsou rozřazeny do několika oblastí, např. sportovní, vzdělávací,
metodické, mediální,
organizační či marketingové. Prvním
konkrétním krokem bude spolupráce v oblasti
vzdělávání trenérů a instruktorů, kteří pracují
s dětmi.

E-mail: kancelar@dh.cz
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SKVĚLÝ NÁPAD! NA
PODPORU DOROSTU
VZNIKAJÍ VEŘEJNÉ
KEMPY
V AKCI
V požárním sportu závodí dobrovolní hasiči v kategoriích mladí
hasiči, dorostenky, dorostenci,
muži a ženy. Právě přechod do
dorostu je náročný, protože sportovci se setkávají s novou disciplínou – výstupem na cvičnou věž,
ale také vzhledem k jejich věku.
Dorost soutěží v družstvech
nebo jako jednotlivci rozdělení
do věkových kategorií: mladší

(13–14 let), střední (15–16 let)
a starší (17–18 let). A právě pro
dorost vyhlásila Ústřední odborná rada mládeže pro rok 2019 veřejné kempy sportovní přípravy.
Konají se na čtyřech místech, tak
aby si zájemci z celé republiky
vybrali místo nejbližší svému bydlišti nebo zkrátka místo, které
jim vyhovuje: Ostrava, Pardubice,
Příbram a Plzeň.
Hlavním cílem kempů je přiblížit
sportovní přípravu této věkové
kategorie především v zimním ob-
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dobí místu jejich bydliště. Dalším cílem je, aby se zapojilo více dětí, zejména těch nejmladších. Ačkoli jsou
kempy veřejné, pro přihlášení je
třeba splnit dané kvalifikační, resp.
výkonnostní předpoklady z minulých let, samozřejmě s výjimkou nejmladší kategorie, která v dorostu
začíná. Do jisté míry mají tato sportovní soustředění sloužit i jako motivace pro budoucí reprezentanty
a především pro reprezentační trenéry k vyhledávání talentů. Cílem
kempů je samozřejmě i poskytnout
obecnou sportovní průpravu k požárnímu sportu a kondiční trénink,
a to zejména v kategorii 13 a 14 let,
aby se eliminovaly nevhodné návyky při plnění nových disciplín.
Do kempů se dosud zapojilo přibližně 100 mladých talentovaných
sportovců. V roli trenérů se představí bývalí hasiči s bohatými zkušenostmi, prozatím jich projevilo
zájem přibližně 15. Mistrovství světa
pro kategorii dorostu se v letošním
roce koná až v září, takže přípravná

soustředění a nominování reprezentačních týmů dorostenců a dorostenek proběhne až v jarních měsících. Reprezentační trenéři sledují
talenty na kempech, zaměří se na
ně i v průběhu jarních postupových
soutěží a celorepublikových seriálů.
Přípravná soustředění reprezentace
budou tak směrována do období
letních prázdnin. Pro přípravu reprezentace to znamená, že týmy
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budou užší a nebude tak docházet
k „nepopulárnímu“ postupnému zužování týmu. Je předpoklad, že nominaci získá dvanáctka dorostenců
a dvanáctka dorostenek, přičemž
na světový šampionát pojedou
devítičlenné týmy. Výhodou tohoto systému je, že nominace může
být uzavřena v pozdějším termínu
a může do ní promluvit výkonnostní
forma závodníka i na poslední chvíli.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ REPREZENTANTY LOŇSKÉHO ROKU OCENIL I MINISTR VNITRA
Ministr vnitra Jan Hamáček, generální ředitel HZS ČR genmjr.
Drahoslav Ryba a starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka se ve středu 6.
února sešli s nejlepšími hasičskými sportovci loňského roku

O vítězství českého hasičského
týmu rozhodla čtvrtá, závěrečná

disciplína – požární útok družstev.
Češi se tak se součtem 11 bodů stali

mistry světa v požárním sportu pro
rok 2018 před druhou Ukrajinou
a třetím Běloruskem.

obrovskou konkurenci 7000 účastníků z 65 zemí přivezli čeští hasiči
řadu cenných kovů ze všech věkových kategorií TFA a k tomu ještě
v dalších doprovodných disciplínách TUG OF WAR – přetahování
lanem a běhu na 5000 m. Česká
reprezentace se zúčastnila také závodu Stair race – běh do schodů
na 1 km s převýšením 300 m, kde
získala hned několik medailí. Nutno dodat, že stejné úspěchy slavili
sportovci i na mistrovství Evropy.

V jednotlivých disciplínách pak ještě putovalo do Čech zlato z běhu na
100 metrů s překážkami a stříbro ze
štafety 4 × 100 metrů s překážkami.
Ministr vnitra ocenil také reprezentaci žen SH ČMS, která ze stejného
mistrovství přivezla stříbrnou medaili v celkovém pořadí. Ženy tak
navázaly na velký úspěch z mistrovství světa v roce 2017, kdy vybojovaly dokonce prvenství.
„Velmi si vážím výkonů našich hasičů,
kteří tak fenomenálně reprezentují
Poslední oceněnou skupinou spor- Českou republiku v zahraničí. Přeji
tovců byli tzv. „nejtvrdší hasiči“. Tedy jim v následujících sezónách stejné
reprezentace HZS ČR v TFA, která se
nebo ještě lepší výsledky,“ řekl na
zúčastnila 13. ročníku Světových slavnostním večeru ministr vnitra
hasičských her v Jižní Koreji. I přes Jan Hamáček.

STALO SE
Oceněn byl v prvé řadě největší
sportovní úspěch loňského roku,
kdy společná reprezentace HZS ČR
a SH ČMS přivezla z Mistrovství světa v požárním sportu družstev na
Slovensku zlatou medaili. Češi tak
získali historicky poprvé celkové
prvenství a doplnili řadu mistrovských titulů ve všech kategoriích.

UDÁLOSTI
SOUSTŘ EDĚNÍ DOROSTU
NA PROSTĚJOVSKU
Okresní sdružení hasičů Prostějov
s okresní odbornou radou mládeže připravilo na neděli 13. ledna první část
zimního soustředění pro dorostence
a dorostenky okresu Prostějov, které
se konalo v tělocvičně ve Smržicích.
Účastnilo se ho celkem 32 dorosten-

ců a dorostenek z SDH Hrochov, SDH
Vícov, SDH Klopotovice, SDH Štětovice
a SDH Služín se svými vedoucími. Program byl bohatý – rozcvička, atletická
abeceda, disciplíny pro dorost, předávky štafet, přenos hasicího přístroje,
startování, napojování rozdělovače,
proudnice, středy, správné oblečení závodníka, dobré postavení hadic i kontrola nářadí. To vše si osvojili všichni závodníci i vedoucí. Současně proběhlo
školení několika rozhodčích mládeže
okresu Prostějov i s praktickými ukázkami. Druhá část se uskuteční v jarních
měsících na překážkách.

UZLOVÁNÍ NA VŠECHNY
ZPŮSOBY
Zima nepatří jen přípravě na letní sportovní sezonu, ale je to také čas mnoha
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mladší, starší, dorost. Čtyřčlenná družstva, nebo jednotlivci soutěží ve vázání
uzlů (lodní uzel, tesařský uzel, úvaz na
proudnici, plochá spojka) na čas. Uzle
se váží na stojanech a měření je zajištěno elektronickou časomírou. Finále kategorií mladší a starší se uskuteční 16.
března v Hošťerádkách-Rešově a o den
později ve Starém Lískovci vyvrcholí
soutěž přípravky a dorostu.

soutěží v uzlování. Po celé republice
se konají nejrůznější druhy soutěží, ať
už jen v uzlování nebo spojené s disciplínami hry Plamen či s netradičními
disciplínami. Na Brněnsku a Vyškovsku
mají dokonce celý seriál soutěži v uzlování – Uzlovou open ligu. Od listopadu
2018 do března 2019 se koná celkem
devět soutěží v kategoriích přípravka,

nalo již po čtrnácté v Dolním Hradišti
12. ledna, druhý závod, Ledové útoky,
se uskutečnilo 26. ledna v Úněšově
a finále pak 9. února v Nevřeni. Muži
a ženy za jakéhokoli počasí soutěží
v požárním útoku dle pravidel Západočeské hasičské ligy. Mezi ženami zvítězilo družstvo z Úněšova a v mužské kategorii celkové prvenství obhájil Sbor
dobrovolných hasičů Zahorčice.

OTUŽILCI BOJOVALI
O POHÁR VL ÁDCE
SEVERU
Během zimní přípravy se nesportuje
pouze v halách. Mezi hasiči najdete
také otužilé sportovce! Ti se účastní
série zimních požárních útoků O pohár
vládce severu, která proběhla na severním Plzeňsku. První kolo, Ice Cup, se ko-
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JAK PROBÍHAJÍ PŘÍPRAVY BĚHEM
HASIČSKÉHO OLYMPIJSKÉHO CYKLU?
Každé čtyři roky se sejdou hasiči
z celého světa na tzv. „Hasičské
olympiádě“. Přijedou týmy dětí
i dospělých soutěžících v klasických disciplínách CTIF, ale také
dospělí startující v požárním
sportu. V polovině čtyřletého
cyklu se koná tzv. „Malá olympiáda“ neboli Olympiáda hasičské
mládeže, respektive XXII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže, které se uskuteční v červenci
ve švýcarském městě Martigny.
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PŘIPRAVUJEME
Český halový pohár 60 m
9. 3. Ostravská hala – pořádá OSH Ostrava
23. – 24. 3. Jablonecká hala mladých hasičů
2. – 3. 11. Memoriál Marty Habadové (Praha)
23. 11. Ostravsko-Beskydské šedesátky
XVII. ročník Českého poháru 100 m
28. 4. Pražský pohár
4. 5. O pohár HVP (Třebíč)
25. 5. Ostrava-Poruba
27. 7. Bludovská stovka
10. 8. Večerní stovka Kamenec
Litovel liga CTIF
10. 3. Hradecký pohár
13. 4. Vlčnovský pohár
14. 4. Michálkovický pohár
5. 5. Pražský pohár
7. 9. O pohár města Velké Meziříčí
Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz.

PŘÍPRAVA
Českou republiku budou reprezentovat čtyři družstva – obhájkyně zlata z Opole (2015) a Villachu (2017),
děvčata z SDH Písková Lhota. K nim
se připojí postupující týmy z podzimního kvalifikačního závodu v Litomyšli. Děvčata z SDH Raškovice
a chlapci z SDH Bludov a SDH Písková Lhota. Náměstkyně starosty SH
ČMS pro mládež Monika Němečková prozradila, jak se týmy na mezinárodní akci připravují.
V jaké fázi přípravy jednotlivá
družstva jsou?
Zimní příprava probíhá zcela individuálně, každé družstvo, resp. každé

SDH se připravuje podle svých možností a podmínek. Užší spolupráce
probíhá mezi SDH Písková Lhota
a SDH Bludov, která vychází z jejich
dlouholetého partnerství. V jarních
měsících se uskuteční dvě společná
delší soustředění – jedno v červnu
a jedno těsně před odjezdem do
Martigny, kdy už budou všechny
reprezentační týmy pohromadě. Po
celou dobu přípravy mají všichni
trenéři možnost konzultovat zejména otázky ohledně změny pravidel
se všemi třemi našimi mezinárodními rozhodčími (Ludmilou Vláškovou, Petrem Poláškem, Martinou
Crhákovou).
V této fázi se pracuje především
na kondiční přípravě a testují se ti
mladší závodníci, jelikož věkového
složení u klasických disciplín CTIF
znamená výhodové či naopak nevýhodové body respektive sekundy. Určitě bychom byli rádi, kdyby
se všem týmům podařilo nastavit
věkový průměr nejvíce na 14 let.
Na co se zaměřujete v této fázi
přípravy?
Například Raškovice mají zimní
pravidelnou přípravu každou středu v hale nebo v tělocvičně. Jak už
jsem říkala, zásadní je kondiční příprava, ale u těch členů, o nichž se ví,

že budou pilířem týmu, se zaměřujeme už i na konkrétní techniku.
Protože Mezinárodní komise mládeže CTIF již potvrdila, že džberové stříkačky v Martigny budou od
firmy Rosenbauer, tak známe pro
nás ten „největší oříšek“. Přesně
řečeno to bude zvládnutí pumpařské techniky. Čili i přes zimu už
jsme se pustili, v prostorách, kde to
jen trochu jde, do pokusu o zvládnutí tohoto nelehkého úkolu.
Je to hodně odlišná technika od
využívané v naší národní soutěži?
Ta technika není asi až tak jiná. My
na ní jen prostě nemůžeme ideálně
přijít, protože džberové stříkačky,
které běžně používáme v ČR, jsou
polské nebo české výroby. Oboje
jsou podobně výkonné, dokáží produkovat rychleji větší objem vody,
mají zkrátka silnější výtlak. A u stříkaček Rosenbauer se musí aplikovat
technika jiná, protože tyto stříkačky
jsou méně výkonné, mají slabší
výtlak a my na ně zatím neumíme
najít ten nejlepší recept. Musím říci,
že ve svých řadách máme již dva
závodníky, tedy přesněji závodnici
a závodníka, kterým to zkrátka jde,
ale stále nevíme, proč oni to zvládají a ty ostatní ne, ač mají možná
lepší sportovní předpoklady. Máme
před sebou ještě velký kus práce.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY LOŇSKÉ SEZONY
OKOŘENIL I TANEČNÍ SOUBOJ
Tradiční slavnostní setkání pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska k vyhodnocení uplynulé sportovní sezony. Uskutečnilo se 19. ledna 2019 v Divadle
U Hasičů.

ZBLÍZKA
Zde se sešli ti nejlepší z hasičských sportovců. Vedle nejvyšších
představitelů SH ČMS a HZS ČR
se zúčastnili také významní hosté,
z nichž jmenujme senátora PČR
a viceprezidenta organizace CTIF
Zdeňka Nytru, předsedu Sdružení sportovních svazů Zdeňka
Ertla nebo Lumíra Hynečka, ředitele Pivovaru Litovel, který je
hlavním partnerem hasičského

sportu. Programem provedli Jarka
Čečrdlová a Ivo Adámek.
Na jeviště postupně vystoupalo na
šest desítek závodníků. Vyhodnocení začalo těmi nejmladšími, tedy
Českým halovým pohárem. Následovalo vyhlášení Českého poháru
v běhu na 100 metrů s překážkami
v kategoriích mladší, střední, starší dorostenci a dorostenky, muži
a ženy. První polovinu programu
doprovázela vystoupení třebíčské
kapely Like It.
Druhou část večera otevřelo taneční vystoupení Souboj choreografií
mladých hasičů z Pískové Lhoty.
Poté byl vyhodnocen Český pohár
ve dvojboji a na podium byli pozváni také zástupci vítězných týmů
z Litovel ligy CTIF. Gala odpoledne
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vrcholilo připomenutím reprezentačních úspěchů minulého roku.
Nejprve Mistrovství světa v požárním sportu dorostu. V bulharské
Varně naši dorostenci a dorostenky
shodně vybojovali bronzové medaile. V úplném závěru pak byly
oceněny ženy, stříbrné ze světového šampionátu v Banské Bystrici
a muži, kteří právě na Slovensku
získali historicky první titul mistrů
světa v požárním sportu a doplnili
tak řadu titulů ve všech kategoriích.

SLEDUJEME
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících
pod Sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?
SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY – O víkendu 9. a 10. února 2019
pořádal Čochtanklub Žďár nad Sázavou ve spolupráci se Svazem potápěčů české republiky třetí ročník
otevřených mezinárodních závodů
v ploutvovém plavání a disciplínách
BI-FINS Žďárský Gumák 2019, kterého se zúčastnilo celkem 181 závodníků ze 17 družstev. Hlavní závod
„O Žďárský Gumák 2019“ na 400 BF

byl vyhlášen pro kategorie A, B a C.
Mezi muži byl nejrychlejší Jakub Jarolím (SP Laguna Nový Jičín), závod
žen ovládla domácí závodnice Adéla
Švomová. Veteráni se utkali mimo
jiné i v závodě „Staří gumáci“ na 50 BF,
který nejlépe zvládl opět domácí
Petr Bezchleba. Podrobnosti ze závodů, kompletní výsledky i fotogalerie
jsou k dispozici na webu Sdružení
www.sporty-cz.cz.

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY – Slavnostní vyhodnocení nejlepších modelářů za rok 2018 se uskutečnilo v sobotu 9. února 2019 v Salmově
sálu v areálu zámku Štiřín pod taktovkou vedení Svazu modelářů České republiky. V reprezentativních prostorách
se sešla modelářská elita, o čemž svědčí
i počet oceněných, kterých bylo celkem
70. Mezi oceněnými bylo hned pět držitelů titulu mistr světa mezi jednotlivci
(letečtí a automodeláři), mistrovství
světa vyhrála také tři družstva (letečtí
a raketoví modeláři), po jednom máme
mistry Evropy jak mezi jednotlivci (automodeláři), tak mezi družstvy (letečtí
modeláři). Dále se zúčastnilo vyhlášení
také jednadvacet držitelů zlatých medailí z mistrovství světa a světových
pohárů lodních, plastikových a železničních modelů. Za zmínku určitě stojí
dvě jména mladých nadějných mode-

lářů. Prvním z nich je šestnáctiletý rodák z Plzně Jan Gotthardt, který věkem
ještě junior ovládl seniorské Mistrovství
Evropy automodelářů, a to hned ve
dvou kategoriích G12 a G27L. Druhým
nadějným mladíkem je letecký modelář Jaroslav Vostřel ml. ze Sebranic. Letos mezi juniory zvítězil na Mistrovství
světa v kategorii F3J v jednotlivcích
a současně v soutěži družstev získal se
svými kolegy stříbrné medaile. Jméno
Vostřel má mezi leteckými modeláři
svůj věhlas. Již tři generace Vostřelů
hájí české národní barvy a ocenění se
tak během sobotního vyhlášení dostalo všem. Dědeček Jaroslav Vostřel nejst.
byl jakožto bývalý reprezentant po zásluze oceněn za výchovu modelářské
mládeže. Otec Jaroslav Vostřel st. obsadil na letošním Mistrovství světa v kategorii F3J se svými týmovými kolegy
v soutěži družstev druhé místo.

Více informací o dění ve Sdružení naleznete na www.sporty-cz.cz.
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