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INVESTIČNÍ DOTACE DO 
AREÁLŮ

Národní sportovní agentura otevřela 
koncem roku 2020 průběžnou výzvu 
Investice. Vý zva je zamě ř ená na vš eo-

becný  rozvoj sportovní  infrastruktury 
v Č eské  republice prostř ednictví m re-
alizace akcí , jejichž  př edmě tem mů ž e 
bý t š iroké  spektrum sportovní ch za-
ř í zení . Tím se otevřela  možnost spol-
kům i  obcím podávat projekty, resp. 
žádosti na výstavbu sportovních are-
álů včetně hasičských cvičišť. Mezi 
dobrovolnými hasiči je poptávka 
především po cvičných věžích. Výzva 
je průběžná, otevřená bude do polo-
viny roku 2022.

EXTR ALIGA BUDE MÍT 
14 KOL

Extraliga v  požárním útoku se na 
svém online jednání koncem roku 

2020 dohodla, že v  nadcházejícím 
roce 2021 se bude konat celkem 
14 kol soutěže. Kandidátů na pořádá-
ní jednotlivých soutěžních kol bylo 
celkem 16, a proto ještě před samot-
ným rozhodnutím organizátoři zve-
řejnili hlasování ve dvou anketách 
o počtu soutěží. Větší podporu měla 
varianta standardního počtu 14 kol. 
A  tak v pravidlech pro letošní ročník 

Extraligy zůstane tento počet zacho-
ván. Všechny aktuální termíny najde-
te na Facebooku Extraligy nebo na 
stránkách www.exraliga-pu.cz.

NOVÉ STŘ ÍK AČK Y PRO 
HASIČE

Na podporu hasičského sportu po-
čátkem letošního roku byly z  dotač-
ního fondu Libereckého kraje uvol-
něny fi nanční prostředky na nákup 
přenosných stříkaček pro využití na 
hasičských soutěžích. Jde o  model 
FOX 4, verze CZ 1.0.2, rakouského vý-
robce Rosenbauer, který je schválený 
Mezinárodní sportovní federací pro 
její soutěže a  mistrovství světa. Stří-

kačky byly předány 14. prosince 2020 
do rukou zástupců okresů Česká Lípa, 
Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. 
Přejeme všem hasičům, aby jim nové 
špičkové vybavení přineslo mnoho 
sportovních úspěchů a zážitků.

Dlouholetý trenér sportovního 

oddílu SDH Bozkov, od roku 2020 

i  starosta sboru Karel Čermák 

je také aktivním žadatelem ve 

výzvě Můj klub. Navzdory všem 

komplikacím, které každoročně 

provází všechny žadatele o tento 

program, který nyní zastřešuje 

Národní sportovní agentura, má 

bezpochyby tento projekt velký 

význam pro podporu a  fungová-

ní hasičského sportu mezi doros-

tem a mládeží. 

Odkdy se zapojujete do vý-

zvy Můj klub?

O  možnosti získat nějaké fi nanční 

prostředky na činnost jsme se do-

zvěděli někdy v roce 2016, nejdříve 

jsme čerpali prostředky přes Pro-

gram VIII, po jeho přeměně na do-

tační titul Můj klub v roce 2018 jsme 

samozřejmě pokračovali v pravidel-

ném podávání žádostí.   

Jak hodnotíte nový systém po-

dávání žádostí přes Národní 

sportovní agenturu?

Každá změna s  sebou často nese 

prvotní komplikace. V  tomto pří-

padě si ale myslím, že to byl krok 

správným směrem. Ano, prvotní 

naladění systému spolu s  transfor-

mací evidence sportovců v  rejstří-

ku sportu přinášelo drobné obtíže, 

samotné podání je ovšem nyní už 

podstatně jednodušší než v  před-

chozím systému.  Navíc pro další 

roky bude s  ohledem na prováza-

nost s  evidencí sportovců v  rejs-

tříku velmi snadné podat nové 

žádosti.  Využití jednotného dotač-

ního portálu ministerstva fi nancí 

považuji za skvělý nápad, systém 

je dlouhodobě spolehlivě funkční.

SH ČMS připravilo pro SDH vlast-

ní pomocnou metodiku. Je po-

dle Vás dostačující a  jak celko-

vě vnímáte konzultační pomoc 

SH ČMS při zpracování žádosti?

Zde je potřeba pochválit a poděko-

vat. Náměstkyně starosty SH  ČMS 

pro úsek mládeže Monika Němeč-

ková spolu se svým týmem dělá 

skvělou práci. Metodická pomoc je 

velmi srozumitelná, přesná, a hlav-

ně dlouhodobě pravidelná a  včas-

ná. Mám vcelku dost možností 

srovnání s  informacemi, které zís-

kávají některé jiné spolky od svých 

ústředí, a věřte, že v tomto srovná-

ní metodika poskytovaná naším 

ústředím nemá konkurenci. 

Kde a jakým způsobem konkrét-

ně ve Vašem sportovním oddíle 

využíváte podporu z  dotačního 

programu Můj klub?

V SDH Bozkov razíme dlouhodobě 

myšlenku, že chceme všem našim 

členům poskytovat to nejlepší 

možné zázemí a  co nejkvalitnější 

podmínky pro trénink. Takže jsme 

postupně během let trvání dotací 

Program VIII a  Můj Klub vybavili 

naše SDH v  podstatě kompletním 

vybavením.

Doporučil byste dotační pro-

gram  Můj klub všem sborům, 

kde mají sportovní oddíl dětí 

a mládeže?

Zcela určitě a  upřímně nechápu 

ty, kteří se ještě nezapojili. Ano, je 

s  tím spojená určitá práce a  po-

třeba si některé věci pohlídat, ale 

na druhou stranu ukažte mi po-

dobnou možnost získat pro svou 

činnost fi nanční prostředky v řádu 

desetitisíců, která navíc není pod-

míněna žádnou vlastní spoluúčas-

tí výdajů, obdržíte 100 % nákladů. 

Možnost koupit dětem nové dre-

sy, nové hadice... To vše je super 

a  z  vlastní zkušenosti můžu říct, 

že to je super i pro mládež. Pokud 

mohou trénovat se stejným mate-

riálem, se kterým se pak potkají na 

soutěžích, jejich výkonnost samo-

zřejmě roste a s tou pak přicházejí 

i výsledky. A taková medaile z jaké-

koliv soutěže, to je ta nejlepší moti-

vace do další činnosti.

Jak dlouho se věnujete trenér-

ské činnosti?  Co považujete ve 

své trenérské praxi za svůj nej-

větší úspěch?

S  trénováním mládežnických kate-

gorií jsme spolu s pár dalšími nad-

šenci začínali přibližně v roce 2007. 

Začínali jsme v podstatě s nulovým 

vybavením, naše SDH v  té době 

jezdilo pouze útokové pohárové 

soutěže dospělých. Postupně jsme 

k dětem přidali i dorost, kde máme 

nyní nejvíce úspěchů. Jako zlomo-

vý bych viděl rok 2014. Náš Hon-

za Lampa se stal v  Brně mistrem 

ČR v  jednotlivcích, na MČR  2015 

v  Praze pak obhájil. Tým doros-

tenek zde obsadil v  absolutním 

pořadí 3. místo. Hodně vysoko si 

cením i  titulu dorostenek v  po-

žárním útoku v roce 2017 ve Zlíně. 

A  protože příklady táhnou, tato 

generace plynule přešla do do-

spělých, kde se Bozkov stal pra-

videlným účastníkem MČR a  zde 

přišel i dosud náš nejhodnotnější 

výsledek – titul mistrů republiky 

v požárním útoku mužů v Ústí nad 

Labem 2019. Ale největší úspěch? 

Určitě to, že pracuji s  lidmi, kteří 

v  drtivé většině u  sboru zůstávají, 

a tak například naše současné děti 

vedou dnes moji svěřenci z  první 

generace.

ROZHOVOR

NOVINKY

KAREL ČERMÁK: VÝZVA „MŮJ KLUB“ BYL KROK SPRÁVNÝM SMĚREM
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Jakkoli by se mohlo zdát, že sou-

časná doba sportovním aktivitám 

nepřeje, pro mladé hasiče a jejich 

trenéry se naopak tato situace 

stala výzvou, aby hledali nové 

možnosti a příležitosti, jak udržet 

energii a  motivaci pro trénování. 

Prozatím nemají možnost zhod-

notit své úsilí na dráze, ale všichni 

společně doufají, že se sportovní 

sezóna na jaře rozběhne. 

V  SDH Zliv rozdělili celkový počet 

70  dětí ve věku 3 až 18 let na pří-

pravku, mladší a starší dorost. Starší 

dorost vykonává pravidelná cvičení 

ve formě dance workoutu, posilová-

ní či cardia a HIIT tréninků, přičemž 

nemusí tuto aktivitu vykonávat 

v  předem  stanovený čas, ale mají 

na ni například 2 dny a  následně 

zasílají fotky či videa. „Mimo tyto ak-

tivity se děti snažíme držet ve formě 

i  různými výzvami, jako např. týden 

bez sladkostí, den bez pečiva, dneska 

pijeme pouze vodu a  další,“ říká tre-

nérka Markéta Tischlerová. Mladší 

dorost a  přípravka mají program 

o něco jednodušší, neboť se věnují 

cvičení pouze částečně a ve zbytku 

času doma procvičují značky, uzle, 

jak správně startovat apod. Vše je 

tudíž hodně závislé na tom, jak moc 

jsou rodiče doma schopní a ochotní 

se těmto činnostem věnovat, po-

tažmo se je učit. „Nápomocné jsou 

i  paní učitelky z  mateřské školky, ne-

boť byly ochotné v tomto výjimečném 

režimu zařadit značky a hasičské čin-

nosti i do činností ve školce, čehož si 

nesmírně vážíme,“ dodává Markéta.

V SDH Jáchymov už v říjnu vytvořili 

samostatnou skupinu na Facebooku, 

do které trenéři zasílají pravidelně 

tréninkový plán. „Vždy při uvolnění se 

všichni sešli v klubovně po šesti v rouš-

kách a vše, co měly děti v tréninku, jsme 

v  připraveném časově měřeném ko-

lečku zkontrolovali. Při samostatných 

trénincích posílají fotky, super bylo a je, 

že někdy např. při posilovacích cvičení 

či běhu se zapojovali a  zapojují také 

rodiče,“ vysvětluje Anna Plačková, 

trenérka z SDH Jáchymov. Za splně-

né úkoly dostávají body do bodovací 

tabulky a v červnu na konci ročníku 

obdrží odměnu dle pořadí – získa-

ných bodů.

Originální aktivitou před Vánocemi 

zaujala nejenom na sociálních sí-

tích i  SDH Písková Lhota. Jednalo 

se o  virtuální Běh do Drážďan. Luc-

ka Pohanková popsala, jak tato 

zajímavá akce vznikla: „Začalo to 

vlastně celé videem, které jsme nato-

čili s Terkou Pavlovou a Tomášem Pro-

cházkou. Naoko jsme se hádali o  de-

stinaci, kam bychom rádi vyrazili na 

výlet. Nedohodli jsem se, a  tak jsme 

požádali děti, aby za nás rozhodly. 

Děti se v  anketě rozhodovaly mezi 

Aqualandem Moravia, lyžovačkou na 

Lipně a  nakonec vítěznými vánoční-

mi trhy v Drážďanech. Ale netušily, že 

si právě vybraly místo, kam společně, 

ale každý sám, poběžíme. V  určený 

den se každý vydal na svůj vlastní běh 

neomezené délky a svůj výkon zapsal 

do online tabulky. Všechny kilometry 

se postupně sčítaly a  graf odhaloval, 

kde se na své cestě k  cíli nacházíme. 

Náš ´zájezd´ vzbudil opravdu velký 

zájem, a  to nejen u  dětí, ale i  u  ně-

kterých rodičů. Každý chtěl alespoň 

nějakým kilometrem pomoci a  nene-

chat svůj tým na holičkách. Všichni 

SPOLEČNĚ jsme naběhali úžasných 

222 km a zapojilo se 31 z nás!“

Zpětná vazba od rodičů i od dětí je 

ve všech sborech pozitivní, všichni 

oceňují úsilí, nadšení a  atmosféru, 

kterou se všichni pro děti v  oddí-

lech snaží vytvořit.

Hasičský sport nabírá na své po-

pularitě, o čemž svědčí zejména 

přes 100  000 sportovců regis-

trovaných v  rejstříku sportovců 

a  trenérů Národní sportovní 

agentury (NSA). 

Jednou z priorit Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 

v rámci rozvoje hasičského spor-

tu je i budování sítě kvalifi kova-

ných trenérů v obou základních 

odvětvích hasičského sportu, tj. 

v požárním sportu i v klasických 

disciplínách CTIF. 

Vzhledem k  tomu, že vládní opat-

ření přetrvávala i  na podzim 

roku  2020, kromě sportovních 

aktivit se do online prostředí pře-

sunuly i  všechny kurzy a  školení. 

Jedním z nich byl i kurz trenérů po-

žárního sportu, který se uskutečnil 

5.  –  6.  prosince 2020. Kurz organi-

zovalo SH ČMS ve spolupráci s VOŠ 

České unie sportu, s.r.o., v souladu 

s  podmínkami akreditovaného 

vzdělávacího programu pro kvalifi -

kaci Trenér požárního sportu. Akre-

ditace byla Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR našemu 

spolku prodloužena na dobu dal-

ších 3 let. 

Tato první část kurzu zahrnovala 

teoretickou průpravu v  rozsahu 

51 hodin. Výuka se věnovala téma-

tům jako je první pomoc, psycho-

logie, anatomie, dopingová pro-

blematika a další. Celkem se kurzu 

zúčastnilo 89 účastníků. „Motivace 

přihlásit se do kurzu byla vnitřní, 

něco nového se dozvědět a  pro-

hloubit své dosavadní zkušenosti 

a znalosti, i když některá témata už 

jsem znala a měla o nich povědomí,“

říká jedna z účastnic kurzu z SDH 

Michálkovice Barbora Jarníko-

vá. „Ale musím říct, že každý okruh 

mi něco nového přinesl, navíc mě do 

kurzu popostrkoval i náš starosta, že 

bych si mohla trochu zvednout kva-

lifi kaci i  v  trenérství požárního spor-

tu,“ dodává.

Stejně jako ona i ostatní trenéři ne-

jsou v současné době s dětmi v pří-

mém kontaktu, ale všichni s  nimi 

pracují na dálku a snaží se je přilá-

kat k pohybu různými „hasičskými 

sportovními výzvami“. Všichni spo-

lečně doufají, že se situace posune 

k  lepšímu a  budou se moci sejít, 

a  to nejen na sportovní dráze, ale 

právě i na školeních, vzdělávacích 

kurzech, trenérských praktikách 

a dalších aktivitách.

ATRAKTIVNÍ DOMÁCÍ TRÉNINKY:
cvičení, tanec, zdravý jídelníček i virtuální běh

ANI TRENÉŘI NEZAHÁLÍ. ABSOLVUJÍ ONLINE KURZY A ŠKOLENÍ

ONLINE VÝUKA

STALO SE

UDÁLOSTI

MEZINÁRODNÍ FEDER ACE 
ROZHODOVALA NA 
DÁLKU

V  úterý 8. prosince 2020 se uskuteč-
nila každoroční konference Meziná-
rodní sportovní federace hasičů 
a  záchranářů, tentokrát však online 
formou. Českou republiku zastupovali 
Ing. Zdeněk Nytra, viceprezident fe-
derace, Ing. František Zadina, vedou-
cí delegace ČR za soutěže dospělých, 
Ing. Tomáš Lefner, zástupce sportov-
ně technické komise, Ing. Monika 
Němečková,  vedoucí delegace ČR za 
soutěže mládeže a  Ing. Světlana Don-

skich jako tlumočnice. Konference se 
zúčastnilo 25  členských států federa-
ce. Stěžejním bodem jednání bylo 
přijetí nového znění stanov. Dále 
byly odsouhlaseny termíny mistrov-
ství světa pro rok 2021. Dospělí budou 
soutěžit v  kazašském městě Karagan-
da 31. 8. – 5. 9. 2021, mládež v  chor-
vatském městě Čakovec ve dnech 
9.  –  15. 8. 2021. Pro tato mistrovství 
byla jmenována komise rozhodčích. 
Za nové členy federace byly přijaty Sý-
rie a Katar. Více informací je možné na-
jít na  https://ru.interfi resport.com/
activity/vse-meropriyatiya-msfps-

-c1/xxi-mezhdunarodnaya-konfe-
renciya-i50.html

VZPOMÍNK A NA JIŘ ÍHO 
ORSÁK A

Někteří lidé, se kterými se potkáváte 
celý život, ve vás velkou stopu neza-
nechají, některé potkáte párkrát za 
život a  nikdy na ně nezapomenete. 

Takový otisk zanechal v  mnohých 
dobrovolných hasičích i  dlouholetý 
starosta KSH Královehradeckého kra-
je JIŘÍ ORSÁK, který zemřel v  úterý 
9.  února  2021. Rázný chlap s  patřič-
ným důrazem, neustále sršící vtipem 
a  optimismem, který ale i  dokázal 
v  nutných situacích zachovat potřeb-
nou vážnost a klid. V roce 2008 získal 
titul Zasloužilý hasič, byl dlouholetým 
členem Výkonného výboru SH ČMS, 
nejvyššího rozhodovacího orgánů 
sdružení, i  organizátorem Mistrov-
ství  ČR v  klasických disciplínách CTIF 
ve Dvoře Králové. Díky svému charis-

matu si dokázal podmanit všechny ve 
svém okolí. Dobrovolní hasiči v Králo-
vehradeckém kraji jsou mu za mnohé 
vděčni, především i díky jeho úsilí bylo 
hasičstvo v tomto kraji posouváno do-
předu a  respektováno jako jedna ze 
základních složek IZS. „Myslím, že by 
se dalo říct, že byl „Otcem“ všech hasičů 
v  Královehradeckém kraji,“ dodává sta-
rosta obce Malé Svatoňovice Vladimír 
Provazník. Čest jeho památce!

MLADÝ HASIČ 
ZACHR ÁNIL DÍVKU 
Z LEDOVÉ VODY

Rok 2021 nám nadělil zimu jak z  La-
dových  obrázků. Ale se zasněženými 
kopci a  zamrzlými rybníky přicházejí 
také neštěstí, nehody a  úrazy. U  jed-
né takové události byl sedmnáctiletý 
Dominik Svoboda z SDH Nová Role. 
Členem tamního sboru dobrovolných 
hasičů, který úspěšně reprezentuje 
v požárním sportu a kde se učí hasič-

skému řemeslu, je od svých sedmi let, 
a není překvapením, že jeho snem je 
stát se v budoucnu profesionálním ha-
sičem. Zatím studuje střední průmys-
lovou školu. V osudný lednový den za-
chránil třináctiletou dívku, pod kterou 
se probořil led. S kamarády hráli hokej, 
když se přezuli a  chystali se k  odcho-
du, uslyšeli dívčin křik. Vzali hokejku 
a běželi k místu nehody. Právě pomocí 
hokejky se podařilo promrzlou dívku 
přitáhnout a pak vytáhnout z vody. Na 
břehu už jí s dalšími lidmi půjčili oble-
čení a předali záchranářům.
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Mobilní aplikace EPP - Pomáhej 

pohybem je nástroj, díky které-

mu má uživatel možnost vlast-

ním aktivním pohybem určovat, 

které projekty a  v  jaké výši má 

Nadace ČEZ fi nančně podpo-

řit. Aplikace zaznamenává po-

hyb uživatele a kromě běžných 

údajů o  rychlosti, čase, tempu 

či vzdálenosti, také generuje 

body. Tyto body může uživa-

tel kdykoli věnovat některému 

z  aktuálně nabízených projek-

tů neziskových organizací, škol 

nebo obcí. Pokud uživatelé ap-

likace svým pohybem nashro-

máždí za daný čas určitý počet 

bodů, Nadace ČEZ projekt pod-

poří konkrétní, dopředu stano-

venou částkou. 

Do tohoto projektu se aktivně 

zapojili také dobrovolní hasiči 

z  OSH Praha-západ. Na otázky 

odpovídal starosta okresního 

sdružení Josef Myslín.

Jak jste se dozvěděli o  tomto 

projektu Nadace ČEZ? Jak Vás 

napadlo se zapojit?

O  Nadaci ČEZ víme již delší dobu, 

protože sledujeme možnosti pro 

získání prostředků pro činnost 

našeho OSH. Na jaře 2020 jsme 

se přihlásili s  naším projektem do 

programu Krizová pomoc 2020 

a  uspěli jsme. Díky tomu jsme se 

mohli zapojit do boje proti pan-

demii covid-19. Když jsem hledal 

možnosti fi nancování současných 

potřeb okresního sdružení, na-

padlo mě oslovit právě Nadaci ČEZ, 

a  to konkrétně podáním projektu 

do programu Podpora regionů. Na-

dace ČEZ rozhodla, že náš projekt 

zařadí do projektu EPP – Pomáhej 

pohybem – nebylo to tedy naše 

rozhodnutí. Toto zařazení zname-

ná, že jsme pro získání fi nanční 

podpory potřebovali obdržet urči-

tý počet bodů, v našem případě to 

bylo necelých 51 tisíc bodů. 

Proč jste zvolili jako Váš projekt 

zrovna časomíru?

V posledních letech jsme masivně 

investovali do nákupu vybavení 

pro pořádání sportovních akcí. 

Časomíra proto byla naprosto ne-

zbytná. Jednu jsme vytvořili spo-

lečně s  mým bývalým studentem 

jako zcela nový projekt. V loňském 

roce se naskytla příležitost pořídit 

časomíru druhou, ofi ciální. Bohu-

žel, vzhledem k omezeným fi nanč-

ním prostředkům, jsme mohli za-

koupit pouze samotnou časomíru 

a  nástřikové terče. Nebylo možné 

ji využít pro měření dráhových 

disciplín. Dalším krokem tedy byla 

snaha získat prostředky na doplně-

ní systému o optické závory a další 

prvky, které umožní měřit dráhové 

disciplíny.

Kolik sportovců se na základě 

Vaší výzvy zapojilo?

Zde bohužel neumím dát přes-

né číslo. Na sociálních sítích jsem 

zveřejnil žádost o  pomoc, poměr-

ně dost lidí se nám ozvalo, že nás 

v  různé míře podpoří. Aplikace 

však neumožní zjistit, kdo nám 

věnoval kolik bodů. Vzhledem 

k  tomu, že cena jednoho bodu 

není zrovna malá, velmi děkujeme 

každému, kdo pro nás sportoval. 

Věříme, že kromě radosti z  pomo-

ci jim tato aktivita přinesla i radost 

z pohybu.

Jak hodnotíte tento projekt? Za-

pojili byste se znovu?

Projekt hodnotíme velmi pozitivně, 

zejména proto, že byl dotažen do 

úspěšného konce. Jakmile se tedy 

rozběhne sezóna požárního spor-

tu, budeme již moci využít časomí-

ru pro všechny disciplíny. Grantové 

řízení Nadace ČEZ je poměrně jed-

noduché, stejně jako případné vy-

účtování, proto určitě mohu tuto 

nadaci doporučit. 

Ještě před Vánoci nás, po Fran-

tišku Koníčkovi, opustil další vý-

znamný zakladatel hry Plamen 

a  zasloužilý hasič, VÁCLAV HAN-

ZAL. Zemřel v  pondělí 14. pro-

since 2020 ve věku 90 let.

Členem SDH Borovany byl od 

svých 18 let. Začínal jako vedoucí 

kolektivu mládeže, později jako 

trenér sportovních dětských a do-

rosteneckých družstev. Největšího 

sportovního úspěchu však dosá-

hl s  družstvem žen, a  to 2. místa 

na mezinárodní soutěži CTIF. Od 

r.  1960 byl členem Okresního 

výboru Svazu požární ochrany 

(SPO) v Českých Budějovicích, kde 

zastával funkci vedoucího komi-

se mládeže.  Od r. 1968 působil 

v ústředních orgánech, od r. 1971 

byl členem Ústřední komise mlá-

deže SPO. Stal se spoluzaklada-

telem soutěžní hry Plamen, jejíž 

první ročník se konal v r. 1972. Hra 

byla zpočátku určitým výchovně 

ideologickým nástrojem pro práci 

kolektivů mladých hasičů, neza-

stupitelná je však její role při po-

ložení základního kamene k systé-

mové sportovní činnosti hasičské 

mládeže. Za dlouholetou dobro-

volnou práci v  rámci SPO pozdě-

ji Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a  Slezska byl odměněn titulem 

Zasloužilý hasič. V r. 2010 bylo Vác-

lavovi Hanzalovi uděleno nejvyšší 

hasičské vyznamenání – Záslužný 

Řád českého hasičstva. „Byl to vý-

jimečný člověk. I  ve svém vysokém 

věku byl stále plný elánu a  optimis-

mu. Kromě práce s hasičskou mláde-

ží a trenérství bylo jeho velkou vášní 

loutkářství a kronikářství. Měl cenný 

dar: předávat zkušenosti a rady dal-

ším generacím svým osobitým způ-

sobem. Byl pro mě velkým vzorem,“

říká Monika Němečková. 

Čest jeho památce!

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HANZALA

EPP – POMÁHEJ POHYBEM. SOUČÁSTÍ 
PROJEKTU NADACE ČEZ JSOU I HASIČI

V AKCI

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

SPORTOVNÍ AKCE SH ČMS 2021

Klasické disciplíny CTIF
14. 4. Liga CTIF – Vlčnovský pohár
9. 5. Liga CTIF – Pražský pohár
11. 9. Liga CTIF – Velké Meziříčí
25. 9. Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF, Dvůr Králové nad Labem

Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami
10. 7.  Český pohár v běhu na 100 m s překážkami, Ostrava
17. 7. Český pohár v běhu na 100 m s překážkami, Praha
24. 7. Český pohár v běhu na 100 m s překážkami, Praha
31. 7. Český pohár v běhu na 100 m s překážkami, Bludov
7. 8. Český pohár v běhu na 100 m s překážkami, Kamenec u Poličky

Mistrovské soutěže
24. 4. Mistrovství České republiky v TFA, Svitavy
25. – 27. 6.  Mistrovství České republiky ve hře Plamen, Jihlava
2. – 5. 7. Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu, Zábřeh na Moravě
20. – 22. 8. Mistrovství České republiky v požárním sportu SH ČMS, Ostrava
září – Mistrovství České republiky ve vyprošťování (soutěž pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí)

Podrobnosti z  jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, FB SH ČMS a  Instagram 
sdruzeni_hasicu. FOTO: archiv SH ČMS

ZMĚNA NA POZICI PŘEDSEDY SVAZU VOJÁKŮ V ZÁLOZE 
I ČESKÉ ASOCIACE PARKOURU

Sportovní klání nejen členských svazů Sdružení sportovních svazů České re-
publiky jsou již téměř rok, s krátkou letní výjimkou, utlumeny a současný vý-
voj epidemie nemoci covid-19 u nás nenasvědčuje tomu, že by se situace měla 
v nejbližších dnech změnit k lepšímu. Na sportovní zápolení si tak budeme 
muset ještě několik týdnů počkat. Dění ve sportovních svazech a klubech ale 
zcela neutichlo. Hned dva členské svazy Sdružení si zvolily nové vedení.

V listopadu 2020 byl do funkce předse-
dy Svazu vojáků v záloze ČR, z.s. zvo-
len Ing. Mgr. Oldřich Přecechtěl. Jako 
voják z povolání prošel funkcemi od zá-
kladních u útvaru až po generální štáb 
a je válečným veteránem z několika za-
hraničních misí. Je ale také sportovním 
střelcem. Sportovní střelbě z velkorážo-
vé pistole se začal věnovat v roce 1993 
v Klubu vojáků v záloze Prostějov, kde 
se účastnil i  organizování soutěží. Od 
roku 2016 pracoval v komisích Ústřední 
rady Svazu vojáků v  záloze  ČR. Spor-
tovní střelbě z velkorážových zbraní se 

stále aktivně věnuje a  zúčastňuje se 
soutěží doma i v zahraničí. Sám říká, že 
nějaké ty poháry doma má a na nějaké 
se ještě těší. Za pěkný úspěch považuje, 
když se v  zahraničí podaří porazit do-
mácí střelce jejich vlastními zbraněmi.

Nového předsedu má také Česká aso-
ciace parkouru, z.s. Mgr. Michal Fili-
pin alias „Učitel Mike“ pochází z Chebu. 
Má za sebou sportovní dětství. Při valčí-
ku se mu ale točila hlava a v basketbalu 
nenašel pro svou výšku uplatnění, pro-
to se věnoval více volejbalu a přespol-
nímu běhu. Při studiu učitelství BI-TV 
na PedF UK v  Praze začal v  betonové 
džungli metropole skákat. Než nastou-

pil v roce 2011 na školu, kde začal s par-
kourovými lekcemi, absolvoval studi-
um na Gerlev Idrætshøjskole v Dánsku. 
Od  té doby vede tréninky pro děti, 
mládež i dospělé v Prague Parkour PK1 
a školí budoucí instruktory. Na ustano-
vující schůzi České asociace parkouru 
dne 31. 1. 2015 byl zvolen za člena rady 
asociace. V roce 2017 jako zástupce již 
zmíněného klubu pomáhal rozjet dnes 
už gymnastický parkourový klub. Pro 
nesoulad s cíli a kvůli jeho postu radní-
ho ale nemohla spolupráce pokračovat. 
Nyní působí v Prague Parkour PK1 jako 
instruktor a  OCR. V  roce 2019 byl zvo-
len za místopředsedu asociace a v roce 
2021 jejím předsedou.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních sva-
zů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících 
pod Sdružení. 

Více informací naleznete na www.sporty-cz.cz.


