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HASIČSKÝ SPORT ZNAMENÁ ZÁBAVU I PŘEKONÁVÁNÍ SAMA SEBE
Pavlína Havlenová je členkou
Sboru dobrovolných hasičů Vladislav u Třebíče. Pochází z hasičské rodiny, a tak přirozeně
v sedmi letech začala chodit na
kroužek mladých hasičů. V dorosteneckém věku však neměla
parťáky do týmu v požárním
sportu, a tak se začala věnovat
individuálním hasičským silovým vícebojům. A vypracovala
se skutečně mezi evropskou
špičku! Ve svém domovském
sboru je náměstkyní starosty,
kronikářkou a v JSDHO působí
jako hasič-zdravotník. Pracuje
jako záchranářka. Její sportovní
úspěchy z minulého roku jsou
úžasné – obsadila bronzovou
příčku na mistrovství Evropy
v polské Lodži, čímž se probojovala do elitního závodu (Elite
Race) a tento prestižní závod vyhrála! V dubnu 2018 byla veřejností zvolena Sportovcem Kraje
Vysočina.

ROZHOVOR
Co Vás na hasičském sportu baví?
Je to především neustálé překonávání sama sebe. Mnohdy nesoupe-

řím s ostatními závodnicemi, ale
sama se sebou, a to obvykle na
závodech, kde soupeřky neznám.
Teď už mě také maličko baví, že
jsem trochu exot. Také se mi líbí,
že někteří lidé ze vsi sledují, jak na
tom zrovna fyzicky jsem, kolikrát
za týden jdu běhat, jestli mi to jde
nebo ne. Je to srandovní a milé.
Jak se v průběhu let změnila
Vaše příprava?
Zásadně! Dřív mě napadlo jet na
závody, tak jsem prostě jela, jen
tak „z voleja“. Když se někdy zamyslím nad tím, jaké závody a s jakou
přípravou jsem běžela, je mi úplně
hanba. Dnes bych si to rozhodně
netroufla, a to jsem výkonnostně úplně jinde. Závod je pro mne
odpovědnost. Určitě je to i tím, že
už vím, jak umí bolet. Každopádně
dřív to byla zábava, jenom zábava.
Teď už je to právě více zodpovědnost a také o velké dřině. V přípravě se věnuji všeobecné průpravě –
běhu (bez i s dýchacím přístrojem),
chodím do fitka, trénuji na překážkách. Když je to možné, trénuji
i s dalšími hasiči.
Jak vypadá disciplína závodu
Firefighter Combat Challenge
(FCC)?
Především je to sport, v němž
nemají ženy žádné váhové ani
vzdálenostní úlevy. To je pro mě
ten nejdůležitější faktor. Disciplína plně simuluje zásahovou činnost hasičů. Závodník je oblečen
v zásahovém třívrstvém obleku,
zásahových botách, na rukou má
rukavice, na hlavě přilbu, na zádech dýchací přístroj a na obličeji masku. To znamená, že dýchá
vzduch z lahve dýchacího přístroje. Celková váha výstroje je přibližně 20 kg. V samotném závodu po
odstartování nahodím na rameno
téměř dvacetikilovou hadici v harmonice a běžím s ní do třetího
patra po schodech na lešení, kde
ji odhodím do připraveného boxu,
následně vytáhnu 20 kg závaží

ručkováním nahoru a došlapem
na každý schod sbíhám dolů. Následuje disciplína Kaiser Box –
4 kg palicí posouvám 72 kg závaží
na ližinách, dále proběhnu slalom,
uchopím zavodněnou hadici, se
kterou běžím 30 metrů a srazím
terč. Poslední část závodu je tažení figuríny (85 kg) na vzdálenost
30 metrů. Sečteno, podtrženo –
něco málo přes tři minuty!

Jinak říkáme TFA všem závodům
silového víceboje, tzv. železnému
hasiči, ale ten se s FCC nedá srovnat vůbec.

Jsou v Toughest Firefighter Alive
(TFA) a Firefighter Combat Challenge (FCC) velké rozdíly?
TFA a FCC jsou v podstatě úplně
odlišné disciplíny, ač v obojím jde
o silovou hasičinu. TFA v tom pravém smyslu je silově vytrvalostní
a FCC je takový sprint. Klasické TFA
bývá čtyřúsekový závod zakončený výběhem výškové budovy.

To znamená jistě plno práce.
Máte nějaký realizační tým?
Mám bezva „sparoše“, to se musí
nechat, taky trenéry a rádce. Od
trenérů rady vyslechnu, případně dostanu „spucunk“. Se sparing
partnery dřeme, nadáváme si, že
se nesnášíme, že nejsme normální,
ptáme se, proč to děláme, a když
nám to nejde, tak fňukáme. A pak

Co Vás čeká v roce 2018?
Plánuji účast na TFA soutěžích
u nás a další závody v Polsku. Mým
snem jsou Světové hasičské hry
v Jižní Koreji a mistrovství světa ve
Spojených státech amerických.

jsou rádci. Když už jsou na mě trenéři krátcí nebo když nevím, co se
sebou, mám je. U nás v Česku je tak
maximálně pět lidí, na které dám,
co se sportu týče.
A co finanční zázemí a sponzoři?
Co se týká sponzorů, tak teď se
snad konečně začíná něco dít.
Ale ne mojí zásluhou. Neumím
se sama prodat. Postavilo se za
mě okresní sdružení hasičů, které
mi domluvilo spolupráci s Požární bezpečností. Toho si nesmírně
vážím a děkuji za to. Zrovna před
pár dny jsem si odvezla dokonalý
odlehčený oblek a boty. Finančně
mi pomáhá také obec nebo náš
sbor. Aktuálně jsem také součástí
projektu www.startovac.cz, kde se
snažím vybrat peníze a který je aktivní až do 19. června.

NOVINKY
MEMOR ANDUM
S VLTAVA L ABE MEDIA
Vedení SH ČMS letos v březnu podepsalo Memorandum o spolupráci s vydavatelstvím Vltava Labe
Media. Spolupráce začala v úterý
15. května. Po celý rok bude ve všech
72 mutacích Deníku každé úterý vycházet dvoustrana Hasiči kolem nás.

Kromě centrálních zpráv budou lokální redakce ve spolupráci s okresními
starosty dobrovolných hasičů informovat především o hasičském sportu
a další činnosti hasičů.

K ALENDÁŘ AKCÍ V NOVÉ
APLIK ACI
Především pro hasiče, ale i veřejnost,
SH ČMS 16. dubna spustilo na svých
webových stránkách novou aplikaci
Kalendář akcí. Ta nahrazuje dosavadní Kalendář sportovních akcí, který měl
podobu excelovské tabulky. Aplikace
si klade za cíl propojit především sbory,
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resp. okresy. Po jednoduché registraci
je zde možné umístit všechny typy akcí
od sportovních, přes vzdělávací, organizační až po kulturní. Každý si pak
může nejen ve svém okolí vyhledat
akce podle data, místa konání, typu
akce a dalších kritérií.

JAROSL AV SALIVAR JE
OPĚT MÍSTOPŘ EDSEDOU
SDRUŽENÍ
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 zasedala
v Praze poprvé v tomto roce Rada
Sdružení sportovních svazů České
republiky, z.s., nejvyšší orgán druhé
největší střešní sportovní organizace u nás. Jednání se zúčastnili mimo
jiné náměstek pro řízení sekce sportu
MŠMT Karel Kovář a vládní zmocněnec pro sport a poslanec Milan Hnilička. Ti předali zástupcům členských
svazů Sdružení informace z dění na
odboru sportu MŠMT. Hlavním bodem

Tel.: 222 119 501

jednání Rady Sdružení však byla volba
místopředsedů Sdružení. Všichni tři
dosavadní místopředsedové, Jaroslav
Salivar (SH ČMS), Oldřich Vaníček
(ÚAMK ČR) i Pavel Macura (SČP), své
funkce na další pětileté období obhájili.

E-mail: kancelar@dh.cz
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MLADÍ ANI DOSPĚLÍ HASIČI SE NUDIT NEBUDOU. ČEKÁ JE ŘADA SOUTĚŽÍ
Sportovní hasičská sezona je
naplněna nejrůznějšími závody
pro mladé hasiče, dorost nebo
dospělé. Jsou to postupová kola,
rozmanité regionální ligy, memoriály nebo celostátně vyhlašované seriály soutěží v jednotlivých disciplínách požárního
sportu či klasických disciplínách
CTIF.

SERIÁLY
V prvních březnových týdnech zahájily sportovní sezonu 2018 halové soutěže mladých hasičů, a to
prvními dvěma závody Českého
halového poháru v běhu na
60 metrů s překážkami. V této individuální disciplíně soutěží dívky
a chlapci ve věkových kategoriích
mladší a starší. První závod Ostravská hala mladých hasičů se konal
17. března a Jablonecká hala mla-

dých hasičů 24. – 25. března. V každém závodě získávají závodníci
na prvních 30 příčkách body, přičemž do celkového hodnocení se
jim započítají tři nejlepší umístění.
Průběžná prvenství drží Eliška Zaoralová z Bludova (MD), Martin
Šulc ze Seče (MCH), Hana Kotulková z SDH Hutisko-Solanec (SD)

a Martin Holčák z Oznice (SCH).
Nyní se závodníci věnují kolektivním disciplínám a venkovním
soutěžím. Čas halovek přijde zase
v listopadu.
Téměř celou sérii závodů již mají
za sebou „klasici“, kteří odsoutěžili čtyři z pěti závodů Litovel

ligy v klasických disciplínách
CTIF. Soutěží se v kategoriích
muži (profesionální a dobrovolní hasiči) a ženy. Družstva se dále
rozlišují podle věku na kategorie
A/B, přičemž pro zařazení družstva
do „béčka“ musí být všem členům
týmu nad 30 let. Disciplíny štafeta
CTIF a požární útok se hodnotí podle Soutěžního řádu pro mezinárodní hasičské soutěže CTIF, kde je
ukotven základní princip provedení disciplín CTIF – každý člen týmu
má přesně předepsané úkony, které provádí. Takže nejde v prvé řadě
o rychlost provedení, ale o preciznost. V hodnocení Ligy získávají
družstva v každém závodu body,
přičemž do celkového vyhodnocení Ligy se započítávají jejich tři
nejlepší výsledky ze série. Začalo
se březnovými halovkami − Hradeckým a Moravskoslezským
pohárem. V dubnu se pokračovalo již desátým ročníkem soutěže
O vlčnovský pohár CTIF a první

květnovou sobotu pak Pražským
pohárem. V září čeká Litovel ligu
CTIF poslední závod − O pohár
města Velké Meziříčí.
Jednu zásadní novinku si přichystal již 16. ročník Českého poháru
v běhu na 100 metrů s překážkami, a to snížení počtu závodů
z šesti na čtyři. Z nich se závodníkům opět započítají tři nejlepší
výsledky do celkového hodnocení poháru. Snížení počtu závodů
by mělo umožnit co nejvyššímu
počtu závodníků absolvovat celý
seriál Českého poháru. Soutěží se
v kategorii mladší a střední dorostenci a dorostenky, muži a ženy.
Pohár byl zahájen v neděli 6. května Hřibojedskou stovkou v Jaroměři, kam přijely na čtyři stovky
závodníků. Druhé kolo se uskutečnilo 26. května v Ostravě. Soutěžící dále čekají závody Bludovská
stovka (28. července) a Večerní
stovka v Kamenci (11. srpna).

VISEGRADSKÝ POHÁR 2018 SE TRADIČNĚ KONAL V OSTRAVĚ
o kolektivní disciplíny, a to jako
mezinárodní pohárová soutěž
družstev dorostu. V prosinci se
družstva dorostu sešla na obdobném soutěžním klání v běloruském Borisovu a v srpnu je čeká
další setkání v lotyšské Valmieře.

UDÁLOSTI
Je již tradicí, že na prvního máje
se v Ostravě-Porubě koná mezi-

národní závod dorostu v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami a výstup na cvičnou
věž – Visegradský pohár. V letošním roce byl závod rozšířen

Ostravského poháru se zúčastnila dorostenecká družstva z Česka,
Slovenska, Běloruska, Lotyšska
a Chorvatska. Kolektivní disciplíny − štafeta 4 × 100 metrů a požární útok − probíhaly v pondělí
30. dubna odpoledne a hlavní závod individuálních disciplín pak
o den později. V kategoriích dorostenek i dorostenců skončilo celkové pořadí pohárové soutěže shod-

ně. Zvítězily týmy z Běloruska před
českými týmy A a B.
V běhu na 100 metrů s překážkami byli mezi dorostenci (kategorie mladší, střední, starší) nejlepší
Aleksandr Tkač (Bělorusko), Jan
Šváb (ČR) a Patrik Linhart (ČR).
Kategorii dorostenek ovládly Bělorusky Aleksandra Pošvenčuk,
Svetlana Grickova a Anastasija
Kravčenko. Z Češek byly nejrychlejší Tereza Chovancová, Apolena Kasalová a Kateřina Vébrová.
Ve výstupu na cvičnou věž dorostenců se dařilo této trojici nejlepších – Aleksandr Tkač, Roman
Masalov (oba Bělorusko) a Jiří Vo-

lejník z Česka. Nejlepšími Čechy
v kategorii mladší a střední byli
Ondřej Adámek a Jiří Červinka.
Mezi dorostenkami opět vládly
Bělorusky – Polina Kušnerenko,
Anastasija Demidovič a Viktorija Tiševič. Nejrychlejšími Češkami
byly Karolína Lefnerová, Kateřina Borovičková a Kamila Krejčí.
Součástí akce byl také kvalifikační
závod dorostu a žen na Mistrovství
České republiky v požárním sportu
ve výstupu na cvičnou věž, které se
uskuteční v srpnu v Liberci, navíc
v letošním roce premiérově v hale.
Na prvních místech se umístily
Markéta Marková, Jana Dipoldová a Adriana Janíčková.

UDÁLOSTI
HASIČI PODPOŘ ILI BOJ
PROTI R AKOVINĚ
Středa 16. května patřila již XXII. ročníku celostátní sbírky Český den proti
rakovině. Do prodeje žlutých kvítků se
v letošním roce zapojilo na 14 000 dobrovolníků a mezi nimi i stovky dobrovolných hasičů všech věkových kategorií. Tématem letošní sbírky byly Nádory
tlustého střeva. Výtěžek sbírky je určen
na prevenci nádorových onemocnění,
zlepšení kvality života onkologických

pacientů a podporu onkologického
výzkumu. Do ulic měst a obcí se tak
vydalo více než tři sta hasičských prodejních skupinek ze 130 sborů dobrovolných hasičů. Ti nabízeli téměř
34 000 kytiček a informačních letáků.
Několik sborů také přispělo přímou cestou na sbírkový účet. Děkujeme všem
dobrovolným hasičům, kteří se zapojili
do této dobré věci!

I HANDICAPOVANÍ HASIČI
MAJÍ VLASTNÍ OLYMPIÁDU
V úterý 15. května se ve sportovním
areálu Základní školy E. Krásnohorské
v Ústí nad Labem konal již 19. ročník
soutěže Speciální hasičská olympiáda pro děti a osoby se zdravotním
postižením. Družstva přijela z různých
koutů severních Čech, aby předvedla
nejen své znalosti a šikovnost v oblasti požárního sportu a požární ochrany,
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tovalo do SDH Všebořice a bronzovou
příčku obsadilo družstvo z Brtníků.

MEZINÁRODNÍ KOMISE
SPORTU CTIF ZASEDAL A
V POLSKU

ale také se společně pobavila. Závodníci soutěžili v těchto disciplínách – štafeta 6 × 30 m s překážkami, požární
útok na 50 m se džberovou stříkačkou,
hasičský kuželník, vázání uzlů, požární
ochrana – grafické značky a poznávání
závad v domě, základy topografie, základy první pomoci, použití jednoduchých hasebních prostředků. Disciplíny
byly speciálně upravené tak, aby měli
soutěžící všech jedenácti týmů možnost je zvládnout. Prvenství vybojoval
tým DOZP Severní Terasa, stříbro pu-

Ve dnech 24. a 25. dubna se v polském
městě Łagów uskutečnilo jednání pověřené části Komise sportu CTIF za
účasti německé (Hartmut a Beny Bastisch) i polské strany (Piotr Kalinowski,
Szymon Ławecki). Za Českou republiku
byl Českým národním výborem CTIF
delegován člen komise Tomáš Lefner a jako tlumočník Tomáš Čihánek
z HZS Moravskoslezského kraje, který
se nakonec nemohl zúčastnit z důvodu neuvolnění z výkonu služby, a tak se
do jednání zapojil prostřednictvím videokonference. Na programu jednání
byly úpravy pravidel požárního sportu
CTIF. Na základě konstruktivního pří-

Tel.: 222 119 501

stupu všech zúčastněných se podařilo
najít kompromisy ve všech sporných
bodech a pravidla CTIF se tak téměř
shodují s mezinárodními pravidly
ISFFR – Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů a tedy pravidly
požárního sportu v ČR. Mezi nejpodstatnější změny se řadí např. ustálení
rozdělení kategorií na muži a ženy bez
dělení na muže profesionální a dobrovolné hasiče. Další novinkou je atletický start ve všech disciplínách, tedy
nemožnost ulitého startu.

E-mail: kancelar@dh.cz
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JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA
REPREZENTAČNÍCH TÝMŮ?

PŘIPRAVUJEME

MISTROVSK Á KLÁNÍ 2018

Od konce března se připravují
reprezentační týmy dorostenců, dorostenek, juniorů, mužů
a žen na další sportovní sezonu – pohárové soutěže dorostu
v lotyšské Valmieře nebo juniorů
v Německu. Samozřejmě veškeré snažení směřují k zářijovým
světovým šampionátům – Mistrovství světa v požárním sportu dospělých v Banské Bystrici
a Mistrovství světa dorostu v požárním sportu v bulharské Varně.

V AKCI
Výběr do reprezentačních týmů je
pro každou kategorii trochu jiný.
Dorost absolvoval v březnu otevřené výběrové soustředění, jehož
cílem bylo vybrat chlapce hlavně
v kategorii mladší (13, 14 let). Poprvé
po delší době vedení SH ČMS povolilo i přípravu chlapců ve věku 12 let,
kteří sice závodit nemohou, ale již
se účastní výjezdů s reprezentací.
U žen a mužů je do širšího týmu
zařazeno 17 členů, a to především
na základě výkonů v předchozím
roce. Mužský reprezentační tým
je složen z hasičů profesionálních
i dobrovolných.

1. – 5. 7. 2018 Mistrovství
ČR hry Plamen a dorostu
v požárním sportu, Plzeň
24. 8. 2018 Mistrovství ČR
dorostu ve výstupu na cvičnou
věž, Liberec
24. – 26. 8. 2018 Mistrovství ČR
profesionálních a dobrovolných
hasičů v požárním sportu,
Liberec
28. 9. 2018 Mistrovství ČR
v klasických disciplínách CTIF,
Dvůr Králové nad Labem

Každý tým absolvuje tři až šest vícedenních soustředění. V letošním
roce jsou využívány areály Integrované střední školy v Moravské
Třebové a Hradci Králové, Sportovního centra v Nymburce nebo Centra sportu v Praze. Téměř všechny
týmy mají stanoveny tzv. kontrolní
nebo povinné závody. U žen jsou
to např. všechny kvalifikační závody na Mistrovství ČR v požárním
sportu jednotlivců ve výstupu na
cvičnou věž.
A kdo vede jednotlivé týmy?
Muži: Vedoucím družstva je Jan Šimíček a trenéry Jiří Kotáb a Radim
Juřena.

Ženy: Vedoucím je Michal Kolka a trénují Karel Nolč a Libor
Mrozowski.
Junioři: Trenéry jsou Miroslav Pěkný a Zdeněk Prodělal.
Dorostenky: Vedoucím družstva je
Petr Pejřil a trenéry Petr Pustelník,
Dana Michailidisová a Jakub Arvai.
Dorostenci: Vedoucím družstva je
Jan Peterek a trenéry Radim Juřena,
Karel Ryl a Marcel Dal.
A jaká je náplň jarních soustředění? Trenér ženského týmu Libor Mrozowský prozradil, že na
program zařazují především individuální disciplíny, jako jsou
výstup na cvičnou věž a běh na
100 metrů s překážkami. Čím více
se blíží vrchol sezony, tím více trenéři zapojují také kolektivní štafety 4 × 100 metrů a požární útok.
U toho je důležitá příprava také pro
to, že na mezinárodní scéně je jeho
provedení odlišné. Příprava dorostu byla obměněna oddělením
přípravy mladší kategorie. Nejprve
se dorost soustředil na individuální disciplíny, ale záhy se přidaly i ty
kolektivní. Na konci dubna je totiž
čekala mezinárodní soutěž – Visegradský pohár, o kterém píšeme na
str. 2 tohoto Zpravodaje.

SYMPOZIUM MLÁDEŽE SE ZABÝVALO
ŘADOU DŮLEŽITÝCH TÉMAT
Jak začlenit mladé hasiče do
činnosti hasičských sborů, co
jim brání působit v kolektivech
v průběhu dospívání, jak zlepšit
spolupráci složek integrovaného záchranného systému při povodních či jak by mohl vypadat
ideální stát? Všechna tato témata,
ale i neformální setkání mladých
hasičů a jejich vedoucích, návštěva hasičské stanice či plavba
lodí po Dunaji, byly předmětem
14. sympozia mládeže CTIF v maďarské Budapešti ve dnech 10. –
13. května 2018. Zúčastnili se ho
zástupci patnácti států.

ZBLÍZKA
Českou republiku reprezentovaly
účastnice z XXI. Mezinárodního
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setkání hasičské mládeže v rakouském Villachu 2017 z SDH Zádveřice (okres Zlín) Eva Jurčová,
Alžběta Žambochová, Mariana
Kučíková, jejich vedoucí Zdenka Jurčová a spolu s nimi Libor
Žamboch. „Nejlepší bylo shledání
s reprezentantkami z Chorvatska,
které jsme poznaly ve Villachu. Skamarádily jsme se také s Bělorusy
a Francouzi,“ pochvalovala si Mariana Kučíková. Oficiální program byl
rozdělen do dvou dnů. V sobotu
bylo setkání zahájeno pozdravy
zástupců předsednictva Komise
mládeže CTIF a poté byli všichni
účastníci rozlosování do pracovních skupin. V rámci workshopů
pak diskutovali daná témata. Odpoledne pořadatelé připravili prohlídku hasičské stanice a volný
večer nejen česká delegace využila
k prohlídce města.
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Druhý den lídři skupin představili výsledky workshopů a došlo
na představení jednotlivých států. „My jsme si připravili prezentaci
zaměřenou na hlavní téma sympozia – Odpovědnost a mladí hasiči,
kde jsme přítomným představili pestrou škálu činností, ke kterým jsou
mladí hasiči v naší republice mimo
sportovních aktivit vedeni,“ uvedla
Eva Jurčová. V podvečer bylo sympozium ukončeno atraktivní a zábavnou plavbou lodí po Dunaji.

6. 10. 2018 Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v TFA
Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz..

SLEDUJEME
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících pod Sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY – Jedním z vrcholů
soutěžního kalendáře ÚAMK ČR
byla i v letošním roce Rallye Český
Krumlov, jejíž 46. ročník se na jihu
Čech uskutečnil v termínu 18. –
19. května 2018. Během páteční
první etapy si s účastníky pohrálo
počasí. Startovalo se za sluníčka,
poté se přihnala bouřka s vydatným
deštěm, po jehož ustání se jezdci

museli popasovat s náročnou
mokrou tratí. Sobotní druhou etapu
už doprovázelo klidné počasí bez
výkyvů. Vítězem 46. ročníku Rallye
Český Krumlov, jejímiž pořadateli
jsou ÚAMK Automotoklub Rallye
Český Krumlov spolu s ČK motosport, se stal již popáté a počtvrté
v řadě Jan Kopecký, který nenašel
ve dvou uskutečněných etapách
přemožitele.

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ
REPUBLIKY – Již pojedenácté se ve
čtvrtek 26. dubna 2018 na střelnici v Semilech uskutečnila oblíbená
soutěž ve střelbě z armádních ručních zbraní Memoriál ppor. Petra
Šimonky, jehož spolupořadatelem
je i SVZ ČR. Soutěž, která je pořádána jako připomínka účasti českých

vojáků v zahraničních misích a na
počest vojáků české armády, kteří při
plnění úkolů v zahraničí přišli o život,
ovládlo družstvo KVZ Trutnov (Aleš
Novák, Kamil Bošanský, Jan Herber). Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo libereckému střelci Karlu Trostovi,
který si tak ze Semil odvezl i hlavní
cenu soutěže, pistoli CZ-P 10.

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