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BIATLONOVÁ ÚRODA ZE SOČI

Václav Fiřtík, předseda Českého svazu biatlonu

Vychovali jsme nejlepší
biatlonisty v celé historii
Fantastické úspěchy českých biatlonistů na olympiádě v Soči rozjitřily
srdce nejednoho českého fanouška
včetně prezidenta Českého svazu
biatlonu Václava Fiřtíka. Ani medailové žně však nejsou zárukou dostatečné finanční podpory tohoto
sportu, ke kterému si stále častěji
nacházejí cestu další mladé talenty.
Jaké šance je čekají?

PTÁME SE
Biatlon se stal s pěti olympijskými
medailemi nejúspěšnějším českým
sportovním odvětvím v Soči. To je
krásný pocit, že?
Je to sen, ze kterého se člověk nechtěl probudit. Na olympiádu jsme
si jeli pro jednu medaili, chtěli jsme
přepsat českou historii. To se povedlo hned první den a uklidnilo
to celý tým. Pět medailí je fantazie.
Přestože výsledky z předešlých závodů v sezóně naznačovaly skvělou
formu našich biatlonistů, olympiáda
je hrozně specifická. Trvá dlouho, závodů je hodně. Někdo to nemusí vydržet fyzicky a jiný psychicky. I v Soči
se nemoci hodně přenášely, nás se
to dotklo naštěstí až na samý závěr.
V týmu nebyl snad nikdo, kdo by si
z olympiády nepřivezl nějakou virózu - včetně mě.
Čeští biatlonisté už tedy definitivně
patří mezi světovou špičku!

Pětice Soukalová, Vítková, Moravec,
Soukup, Šlesingr má už ve světě jméno a jsou bráni za vážné soupeře, kteří
usilují o přední umístění i medaile. Počítá se i s naší štafetou mužů a smíšenou štafetou. O to víc nás překvapila
v Soči štafeta žen skvělým čtvrtým
místem. Trenéři mi dokonce nechtěli
před závodem složení štafety vůbec
říct. A když jsem si ji o půlnoci přečetl na internetu, málem jsem spadl
z postele a říkal si, to teda něco vymysleli. Ale nakonec se ukázalo, že to
byl správný tah. V biatlonovém světě
máme jednoznačně zvuk.

„Na olympiádu jsme si jeli pro jednu
medaili, chtěli jsme přepsat českou
historii. Pět medailí je fantazie.“
Olympijské medaile jsou tedy zaslouženou odměnou za uplynulou
sezonu?
Nejen za tu poslední sezonu, naši
sportovci o sobě začínali dávat vědět
už v roce 2010. Tehdy se vyměnilo trenérské vedení, které pochopilo, že tu
bude mistrovství světa a nemůžeme
hrát druhé housle. Dali jsme proto
více finančních prostředků do cílené přípravy sportovců a už tehdy se
začala úroveň hodně zvedat. V závodech Světového poháru jsme začali
bodovat, dokonce je i vyhrávat a závodníci to potvrzovali i v této sezoně.
Upřímně musím říci, že jsme pro Soči
všichni z medailového hlediska spolé-
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Jedinečný a skvělý zážitek
připravili všem fanouškům
na Zimních olympijských
hrách v Soči čeští biatlonoví
reprezentanti. Svěřenci trenérů Ondřeje Rybáře a Jindřicha Šikoly potvrdili, že
patří do nejužší světové špičky a s pěti cennými kovy se
stali suverénně nejúspěšnější částí české výpravy! Tři stříbrné medaile vybojovali On-

dřej Moravec (na snímku) ve
stíhacím závodě, Gabriela
Soukalová v závodu s hromadným startem a smíšená
štafeta Veronika Vítková,
Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec. O dva bronzové zápisy
se postarali Jaroslav Soukup
ve sprintu a Ondřej Moravec v závodu s hromadným
startem.

hali na smíšenou štafetu, která podle
nás byla jistá. To, že přibyly další čtyři
kovy, je opravdová třešnička.
Jaká gratulace nebo reakce vás nejvíce pobavila?
Když jsme oslavovali druhou medaili,
stříbro Ondry Moravce, měli jsme za
sebou závody ve sprintu a ve stíhačce.
A jeden kolega říkal: „No jo, chlapi, ale
co budeme dělat, teď teprve přijdou
na řadu ty naše parádní disciplíny.
To asi naše játra neunesou!“ To bylo
opravdu příjemné zpestření, vypadalo to, že odteď budeme muset dělat
medaile jako na běžícím pásu.
Jakou má nyní biatlon v České republice pozici?
Myslím, že jsme protrhli bariéry. V devadesátých letech byl biatlon strkán do vojenských nebo svazarmovských sportů,
moc se o něm nevědělo a lidi moc nebral.
Ale v roce 1993 se nastartovala nová éra,
biatlon šel hodně nahoru. I televize si
uvědomily, že pro obraz a kamery je to
hodně atraktivní sport. Na střelnici se
všechno mění a to, co vypadá naprosto jasně, nakonec mizí a závod dostává
novou podobu. A pochopili to i diváky
na loňském mistrovství světa v Novém
Městě na Moravě, což mě velmi potěšilo. Příští rok zde uspořádáme Světový
pohár a věřím, že pro diváky bude opět
velmi zajímavý a že nás podrží.
Pokračování na straně 2

Telefon: 266 722 111

Všech pět biatlonových olympijských medailí pohromadě

PŘEDSEDA OCENIL TRIUMF
Na obrovský úspěch
reprezentantů Českého svazu
biatlonu
na Zimních
olympijských hrách
v Soči zareagoval také předseda Sdružení sportovních svazů
ČR Zdeněk Ertl.
„Jsem nesmírně hrdý na
výkony i výsledky českých
biatlonistů, jichž dosáhli
na nejvýznamnější světové
sportovní události, a upřímně jim za ně děkuji. Získat
pět z celkových osmi medailí, které si ze Soči odvezla Česká republika, svědčí
nejen o mimořádně talentované generaci závodníků,
ale také o dlouhodobé koncepční práci trenérů i funk-

cionářů na všech stupních.
Český svaz biatlonu zastupuje jediné olympijské odvětví v rámci Sdružení - tím
spíše jsem rád, že v nejsilnější možné konkurenci opět
prokázal své světové kvality.
A to přesto, že nedosahuje
ani zdaleka takové ekonomické podpory ze strany
státních orgánů jako některé
jiné olympijské sporty. Český biatlon však dokázal, že
výborná parta pracovitých
lidí schopná plnit si vysoké
cíle i sny, společná touha po
úspěchu, nasazení, obětavost a soudržnost mohou
vyústit v historický úspěch.
Právem se domnívám, že určitě nebude poslední. Český
svaz biatlonu stojí na silných
i zdravých základech a jeho
členové nám nepochybně
také v budoucnu přinesou
mnoho radosti.“

ODPOSLECHNUTO
„Český biatlon dokázal skvěle využít ke
svému rozvoji mistrovství světa v Novém
Městě na Moravě. Dnes má velké úspěchy
a stal se téměř národním sportem.“
Sigi Heinrich, komentátor televizní
stanice Eurosport

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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CO SE STALO

PROGRAM DUBNOVÉ RADY

Pokračování ze strany 1
Proč je podle vás biatlon nyní
v Česku najednou tak oblíbený?
Vždycky jsme měli generaci sportovců,
která byla na dobré úrovni, ale prostě
se nám nedařilo dlouhodobě proniknout do absolutní špičky. Na olympiádě
v Naganu jsme měli čtvrtého Ivana Masaříka, poté se v roce 2003 stala Kateřina
Losmanová-Holubcová nečekaně mistryní světa. V roce 2005 přibyl další mistr
světa Roman Dostál, současný televizní
spolukomentátor. Pak ale nastoupila
generace, která ve svém věku neměla
výhody vrcholových středisek sportu
a všechno si museli od svého mládí vyzkoušet – a to jsou Šlesingr, Moravec,
Soukup. Ženský tým jsme zase natolik
omladili, že jsme šťastní, když talenty
jako Soukalová a Vítková na to mají
a dokáží tým skvěle táhnout. Je to dlouhodobá systémová práce a troufám si
říct, že nám nyní vyrostli ti nejlepší sportovci v celé naší biatlonové historii.

„Je to výsledek dlouhodobé
systémové práce a troufám si říct, že
nám nyní vyrostli ti nejlepší sportovci
v celé naší biatlonové historii.“
Odpovídají tyto výsledky podmínkám a podpoře, jíž se biatlonu
u nás dostává od státu?
Patřím k dlouhodobým kritikům zabezpečení státní sportovní reprezentace,
protože každý rok máme obavu, co
spočítaný systém přinese. Myslím si,
že když chce stát podporovat některé
sporty a váží si jejich výsledků, že například po olympijských hrách příslušné
osoby řeknou: Ano, chceme vás podporovat, proto vám dáme čtyři miliony ročně po dobu čtyř let. Není přece
možné, abychom jednou dostali 3,9
milionu, jindy 3,6 a najedou 4,1 milionu.
Příspěvek státu by měl být jednoznačně dán na čtyři roky ve stejné výši. Jinak
je to velmi nesystémové, chybí nám určitá jistota, kterou můžeme zanést do
plánu a počítat s ní. Jak máme vysvětlovat sportovcům, že mají najednou na
přípravu o tolik a tolik méně nebo více
než posledně? Ani vzájemným vztahům s nimi to nedělá dobře.

PTÁME SE
Může se tedy stát, že na některé
sporty se prostě nedostane?
Bohužel musíme být tvrdí a říct si, že
na některý sport u nás prostě nemáme
prostředky. I proto, že na něj u nás nejsou podmínky, např. zde není žádná bobová ani sáňkařská dráha. Ano, máme
reprezentanty, ale musíme počítat s tím,
že budou muset jezdit trénovat do zahraničí a musí za to platit. Systém by měl
podporovat vybrané sporty, olympijské
i neolympijské, které přinášejí medaile
a dělají dobré jméno České republice. Ty
by měly mít finanční jistotu.

Rada Sdružení sportovních
svazů ČR, jakožto nejvyšší orgán, se sejde na svém
nejbližším zasedání ve
středu 16. dubna v Praze.
A její program bude velice
bohatý. V jeho průběhu mj.

zaznějí informace o vyhodnocení rozpočtu a čerpání
státních dotací členskými
svazy v roce 2013 či o stavu členské základny a pasportizace majetku Sdružení, svazů i jejich klubů.
Členové rady vyslechnou
rovněž závěry týkající se činnosti krajských komisí Sdružení, ale i aktuální informace z jednání s představiteli
Ministerstva školství, Českého olympijského výboru a dalších významných
institucí.

NA WEBU RUBRIKA PRO SVAZY

Mohou nyní biatlonu pomoci olympijské úspěchy pro taková jednání?

jen všichni bojujeme o stejné děti, které se snažíme získat pro svůj sport.

Navenek to vypadá, že když jsou nyní
výsledky, tak se vše hned zlepší. Ale
není to tak. Teď už jsou peníze spočítané podle toho, jak se nám vedlo
loni. Na letošek tak paradoxně dostaneme ještě méně peněz. Olympijské úspěchy a medaile zasáhnou do
propočtů až v roce 2015. Samozřejmě
však také jednáme s partnery Českého svazu biatlonu o navýšení plnění
ve smlouvách, z nichž by se pokryl
čtyřletý cyklus. Sportovci tak plným
právem dostanou to, co si za svou dřinu a úspěchy zaslouží.

Je možné se vůbec vrcholovým
sportem uživit?

Registrujete nyní zvýšený zájem
o biatlon mezi mládeží?
Už v letošní zimě jsme zaznamenali
dvojnásobný nárůst v žákovské kategorii, to nás moc těší. Ale zároveň už
trenéři hlásí, že nemají vzduchovky
a další vybavení. To všechno stojí peníze, v současné době máme 58 klubů.
Bohužel nám zestárla i generace dobrovolných trenérů. Mladá generace se
řídí heslem „Bez peněz do hospody
nelez“. Trenéry by chtěli dělat všichni,
ale kde na to má svaz vzít?
Může vám pomoci přerozdělení peněz z hazardu?
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval v této souvislosti hovoří o přerozdělení 300 milionů z loterií. Já zatím vím asi o 40, možná 80
milionech. I tak k tomu ale dojde až na
podzim a je otázka, co z toho opravdu
bude. Bylo by to samozřejmě pěkné,
práci trenérů bychom tak posílili.
Proč podobné úspěchy jako biatlon nemají i některá další odvětví
- třeba lyžování?
Těžko se mi hovoří o někom jiném. Klasické lyžování bylo svého času jednou
z hlavních disciplín, které reprezentovaly Českou republiku. Ale musela se
tam stát nějaká chyba. Osobně se domnívám, že větší peníze šly do špičky
a zapomnělo se na základnu. Možná
byli lyžaři ve stejné situaci jako my
a peníze na trenéry prostě chyběly. Je
rovněž pravděpodobné, že i celkový
zájem o klasické lyžování opadl. Přece
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To je hrozně citlivá věc. Míst pro vrcholové sportovce je opravdu málo, máme
zabezpečených šest míst pro muže
a šest pro ženy. Abychom některé sportovce udrželi, museli dokonce přejít na
třetinové úvazky. Většinou jsou někde
zaměstnaní, aby pokryli sociální a zdravotní pojištění a zbytek si musí hradit ze
svého. Mnozí jsou dokonce registrovaní
na Úřadech práce. Ale třeba Ondrovi
Moravcovi si nemůžete dovolit říct, že
bude jezdit za třetinu, vždyť je to špičkový sportovec. On musí mít plný úvazek.
Na olympiádu se dostalo deset závodníků, kteří se počítají do špičky, takže zbývají vlastně jen dvě volná místa, která
novým talentům můžeme nabídnout.
Naším cílem je dostat se na počet deset mužů a deset žen, o které bychom
se starali v přípravě na další olympiádu.
A finanční jistota, o níž stále hovořím, by
pomohla k tomu, aby mohlo kvalitně
trénovat více mladých sportovců.

„Už v letošní zimě jsme zaznamenali
dvojnásobný nárůst zájemců
v žákovské kategorii. Ale
zároveň trenéři hlásí, že nemají
vzduchovky a další vybavení.“
Loni se u nás konalo skvělé mistrovství světa, letos mistrovství
Evropy. Co chystá český biatlon do
budoucna?
Na začátku února příštího roku uspořádáme v Novém Městě na Moravě závod Světového poháru, kde uvítáme
světové pole závodníků. Další Světový
pohár by se zde měl uskutečnit v prosinci 2016, proto bychom chtěli vybudovat zásobníky sněhu, které by ho
udržely i v tak nevyzpytatelném počasí, jaké u nás v zimě bývá. Je skvělé,
že s námi světová federace IBU počítá.
A z dlouhodobého hlediska se do roku
2016 musíme rozhodnout, zda se budeme ucházet o kandidaturu na další
mistrovství světa v roce 2020 nebo
2021. Je potřeba si pořádně promyslet,
zda v té době budeme mít generaci
závodníků, která by na šampionátu sehrála důležitou roli.

Telefon: 266 722 111

Webové stránky Sdružení
sportovních svazů ČR www.
sporty-cz.cz, které doznaly
zásadní modernizace v uplynulém roce, nabídnou v blízké
budoucnosti další důležitou
službu především funkcionářům jednotlivých členských
svazů. Objevila se na nich
nová rubrika nazvaná Pro svazy, která se začne postupně
plnit konkrétními dokumenty
a materiály výrazně usnadňujícími administrativní činnost. Zájemci zde naleznou

například informace vyplývající z nového občanského zákoníku nebo týkající se pojištění,
zdravotní vyhlášky, spolupráce s OSA a Integramem či další
podklady.

PO PADÁKU NA OBŘÍ SLALOM

Paraski je disciplína, která
spojuje hned dva krásné
sporty - seskok s padákem na přesnost přistání
a obří slalom na lyžích.
V závodech se soutěží
v obou odvětvích samostatně a vítězem se stane
ten, kdo byl v součtu obou

nejpřesnější a nejrychlejší zároveň. V únoru se
uskutečnilo v německém
středisku Untermmergau,
které v tomto termínu
současně hostilo Světový
pohár v paraski, mistrovství České republiky na
rok 2014. V kategorii jednotlivců získal titul Martin
Gabla, jenž byl i nejúspěšnějším účastníkem šampionátu, protože v soutěži
družstev pomohl k celkovému prvenství svým kolegům Milanu Palovi, Pavlu
Taršinskému a Radku Šímovi. V rámci Světového
poháru skončili čeští muži
pátí, v kategorii žen obsadila Romana Procházková
výborné 2. místo.

ZÁCHRANNÉ BRIGÁDY MEZI ELITOU
Na sklonku loňského roku
uspořádal Svaz záchranných brigád kynologů ČR
velmi důležitou akci v rámci Mezinárodní organizace
záchranných psů (IRO), jíž
je sám zakládajícím členem.
Zorganizoval tzv. atesty,
při nichž se psovodi, kteří
úspěšně vykonají zadané
úkoly v průběhu 2,5 dne,
se mohou zúčastňovat
mezinárodních misí pro
záchranu lidských životů.
Postupně se tak u nás vystřídaly týmy od Japonska
až po Kanadu, aby dokázaly, že jejich vycvičení psi
jsou na tuto závažnou práci
připraveni. Úkol spočíval
ve vyhledání 14 pohřešovaných osob v sutinách na
sedmi různých hledacích
místech ve vzdálených distancích, u nichž psovodi
neznají počet osob v jednotlivých pracovištích. Dále
účastníci absolvovali noční pochod na 10 km, aby
prokázali
akceschopnost
psovoda i psa. Psovodi museli dále prokázat znalosti

mezinárodní organizace INSARAG v anglickém jazyce,
test první pomoci člověka,
a přitom se museli po celou
dobu o sebe a svého psa
postarat – spali ve vlastním
stanu a veškeré vybavení
a jídlo si předem připravili. Dokonale tak simulovali
akci praktického nasazení
při katastrofách. Pro Svaz
záchranných brigád kynologů ČR je skvělou vizitkou, že v tomto náročném
atestu uspělo všech pět
nominovaných psovodů
i jejich psů.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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České vysokoškoláky zdobí
medaile z loňských Univerziád
Rok 2013 nabídl českému univerzitnímu sportu hned dvě špičkové
mezinárodní události – letní i zimní
univerziádu. Čeští reprezentanti se
těchto vrcholných akcích studentských sportovců zúčastňují a také
minulý rok nebyl výjimkou. Na
obou akcích hájilo barvy českého
vysokoškolského sportu téměř 250
účastníků. Tradičně mezi nimi nechyběli ani zástupci České asociace
akademických technických sportů
(ČAATS), kteří se navíc mohou pyšnit ziskem devíti medailí (dvou zlatých a sedmi bronzových).
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení
sportovních svazů ČR, ocenil úspěšné vysokoškolské reprezentanty

TÉMA
Letní světová Univerziáda se uskutečnila v Kazani ve dnech 6. – 17.
července 2013 a ve vynikající světové
konkurenci se prosadili také univerzitní sportovní střelci. „Jejich soupeři
měli vynikající kvalitu, byli mezi nimi
také mnozí finalisté olympijských her,
mistrovství světa či Evropy. Získat přesto v takové konkurenci pět medailí, je
známkou vysoké úrovně českých akademiků-střelců. Tím spíše, že pozice na
stupních vítězů se od nich před startem
jaksi automaticky očekávaly,“ vyzdvihuje úspěch sportovních střelců v Kazani
Ivana Ertlová, manažerka ČAATS.
Mimořádně úspěšní univerzitní
reprezentanti byli 27. února
v Praze slavnostně oceněni
vedením Sdružení sportovních
svazů ČR.

a v trapu také družstvo ve složení Radim Sedláček, Martin Dvořák, (oba
MU Brno) a Jan Přívara (VUT Brno).

Zlato na italském sněhu vybojovala
v individuálním závodu na 12,5 km Jitka Landová, stříbro na 15 km Tomáš
Krupčík a dva bronzy na 15 km Jitka
Landová a smíšená štafeta Jitka Landová, Kristýna Černá, Michal Žák
a Tomáš Krupčík.

Kompletní sbírka Jitky Landové
Na sklonku loňského roku (11. – 21.
prosince) se konala Zimní světová
univerziáda v Trentinu. Překvapením, ale na druhé straně současně
potvrzením úspěšného trendu českého biatlonu v mezinárodním měřítku
v posledních sezonách, bylo vystoupení českých studentů v biatlonových
soutěžích. „Těm se dokonce podařilo
překonat historicky nejlepší výsledek,
který představoval zisk tří medailí
z Univerziády 1997 v Koreji. Šestičlenné družstvo, v němž se to navíc hemžilo nováčky – a někteří z nich byli ještě
v juniorském věku - získalo čtyři cenné
kovy!“ připomíná Ivana Ertlová.

Poděkování všem, kdo pomohli
Za vytvoření výborných podmínek
pro českou univerzitní reprezentaci
ve sportovní střelbě i biatlonu je třeba poděkovat všem, kteří jí v průběhu
příprav pomáhali - vedení resortních
sportovních center Ministerstva
vnitra a Ministerstva obrany, příslušných sportovních svazů, Ministerstva školství i vedení fakult, na
nichž úspěšní sportovci studují.
V současné době již vysokoškolští
střelci plánují účast na letošním 5. Akademickém mistrovství světa, které je
na programu v termínu 8. – 12. října
v Al Ainu ve Spojených arabských emirátech. Také pro biatlonové univerzitní
družstvo bude letošní rok ve znamení
příprav na Zimní světovou univerziádu 2015, která se tentokrát uskuteční
na dvou místech od 4. do 14. února
2015 ve španělské Granadě a na Slovensku v Osrblie.

Dvojnásobné zastoupení mezi elitou
měla Česká republika ve skeetu - univerziádní titul si vystřílel Tomáš Nýdrle,
student Mendlovy univerzity Brno, třetí příčku přidal Jakub Tomeček (FSpS
MU Brno). Další bronz si oba zajistili
rovněž v soutěži družstev společně
s Jakubem Novotou (Univerzita Hradec Králové). Třetí skončil ve vzduchové pistoli Pavel Světlík (ZČU Plzeň)

Sdružení sčítalo své kluby a členy

STATISTIKA
Na základě hlášení sedmnácti členských svazů registruje k 1. lednu
2014 členská základna Sdružení
sportovních svazů ČR 621 661 členů
a je druhou největší sportovní organizací v České republice. Zvláště
potěšitelná je z tohoto pohledu in-

Svaz

Počet klubů

Počet členů

Děti do 18 let

Aeroklub České republiky

108

6 375

99

Česká asociace akademických technických sportů

19

1 770

209

Český kynologický svaz

538

18 515

1 082

Český radioklub

163

2 258

90

Český svaz biatlonu

55

1 493

545

Moravskoslezský kynologický svaz

187

4 408

239

Svaz branně-technických sportů ČR

93

3 356

243

Svaz českých potápěčů

159

6 517

1 116

Svaz modelářů ČR

412

6 876

1 246

Svaz potápěčů Moravy a Slezska

52

1 605

356

Svaz vodáků Moravy a Slezska

6

385

87

Svaz vodáků ČR

49

834

250

Svaz vojáků v záloze ČR

99

2 968

11

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

14

450

10

Ústřední automotoklub ČR

419

201 437

497

Zálesák – Svaz pro pobyt v přírodě

33

7 280

5 687

Svaz hasičů Čech, Moravy a Slezska

7 810

355 494

49 254

CELKEM

10 216

621 661

61 021

formace, že dětí a mládeže do osmnácti let se aktivně zapojuje do čin-

nosti 61 021, což přestavuje 9,82 %
celkové členské základny.
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POŽÁRNÍ SPORT LÁKÁ STUDENTY

Požární sport byl zařazen do
sportovního programu České asociace akademických
technických sportů sice až
v roce 2011, ale mezi vysokoškolskou mládeží je o něj od té
doby velký zájem. První akademické mistrovství republiky
se konalo v květnu 2011 v Ostravě a zúčastnilo se jej téměř
130 studentů. Od té doby se
národní šampionáty pořádají
každý rok. Jejich organizační
i sportovní úroveň je skutečně
vysoká a pořadatelé musejí
limitovat počty závodníků
z jednotlivých univerzit. V loňském roce byla soutěž dokonce rozdělena a disciplína TFA
proběhla v rámci samostatné

soutěže. Pořadatelem těchto
akcí je Vysokoškolský klub
požárního sportu při VŠB TU
v Ostravě, který je zajišťuje
ve spolupráci se Sdružením
hasičů Čech, Moravy a Slezska
ČR a Technickou Univerzitou
v Ostravě. Letos se akademické mistrovství v požárním
sportu bude konat opět v Ostravě v termínu 30. dubna až
2. května. Akademický šampionát republiky v disciplíně
TFA je na programu v říjnu. Pro
akademiky je velkou motivací
případný start na mistrovství
světa dorostu, žen a akademiků v požárním sportu,
které budou hostit ve dnech
13. – 23.července ve Svitavách.

ZNÁMKA K HASIČSKÉMU JUBILEU

Před 150 lety, 12. března
1864, byly schváleny stanovy prvního českého sboru
dobrovolných hasičů, který
vznikl ve Velvarech na Kladensku. Postupem času si
vlastní požární jednotky zřídila většina měst i obcí, čímž se
z dobrovolného hasičství stal
masový fenomén, který mimo
jiné sehrál úlohu v procesu
emancipace českého národa.
K myšlence nezištné pomoci
při požárech i jiných mimo-

řádných událostech se v Česku aktuálně hlásí kolem
365 000 osob sdružených
ve více než 7 000 dobrovolných sborech. K výročí 150 let
vzniku Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska vydala počátkem března Česká pošta
známku o nominální hodnotě 13 Kč. Jejím autorem
je významný současný český
kreslíř a ilustrátor Adolf Born.
Plnobarevný ofset je vytištěný
v rozměrech 40 x 23 milimetrů. Pamětní listy se známkou
budou razítkovány příležitostným razítkem v Centru
hasičského hnutí Přibyslav 25.
dubna při příležitosti oficiálního zahájení oslav na Shromáždění starostů SH ČMS.

BŘEZEN - MĚSÍC KRÁDEŽÍ AUT
Podle statistik je měsíc březen nejnebezpečnější pro
majitele osobních automobilů. Pokud bychom měli sestavit „portrét“ oběti, pak je
to jednoznačné: je to Pražan,
majitel škodovky stříbrné
barvy, kterou mu právě
v březnu někdo ukradl. Tak
to alespoň vyplývá ze statistiky České pojišťovny, která
vyhodnotila 1000 případů
vloni okradených klientů. Čísla za loňský rok jsou jasná. Na
prvním místě odcizených
vozů jsou vozy Škoda, kterých bylo ukradeno asi 60 %,
což je stejné číslo jako v roce
2012. Na dalších místech jsou
značky Volkswagen (11,3 %),
Ford (4,2 %), Renault (3,2 %)
a Peugeot (3 %). Pokud jde
o jejich barvu, na prvních
dvou místech jsou stříbrná

a šedá. Nejbezpečnější měsíc
je naopak srpen. To proto, že
ve svých vozech „sedíme“, neboť je to období dovolených
a masového cestování. Pokud
jde o stáří, poslední dva roky
narůstá trend krádeží starších vozů, což dokládá fakt,
že loni bylo odcizeno 22 %
automobilů starších 10 let.
Vozy jsou zjevně kradené
jako zdroj náhradních dílů.
Navíc roste také podíl krádeží
jen jednotlivých dílů vozidla
nebo bezpečnostních prvků,
jako jsou například airbagy.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

621 661

počet členů Sdružení
sportovních svazů ČR
registrovaných
v 10 216 klubech
k 1. lednu 2014

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz

