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JOSEF PĚNČA: VŠECHNO JSEM SI MUSEL VYBOJOVAT SÁM
O začátcích u dobrovolných
hasičů, dosažených rekordech
i o dlouhých deseti letech strávených na postu reprezentačního
trenéra jsme si povídali s Josefem Pěnčou, bývalým trenérem
reprezentačního družstva mužů.

Určitě ne. Když se člověk stane
trenérem, nemá na starosti jenom sám sebe. Musíte být trpělivý
a umět věci člověku dobře vysvětlit, poznat a ukázat chybu. Musíte
si se svěřenci udělat partu a být na
ně „rozumně hodný“, někdy přísný… Je to složité. Každý se na to
asi nehodí.

ROZHOVOR
Proč jste se rozhodl stát se profesionálním hasičem?
Je to v podstatě svázané s požárním sportem. Začínal jsem u dobrovolných hasičů v Hošticích u Volyně, někdo od profesionálních
hasičů si mě tam všiml. V té době
jsem ani nevěděl, že profesionální
hasiči někde existují. Končil jsem
střední školu a nevěděl, kam se vrtnout, a díky sportu mi nabídli místo u hasičů ve Strakonicích. Do té
doby jsem neměl příliš odběháno,
tak jak to často mají dnešní kluci,
kteří se hlásí k profesionálům, spíš
ve mně viděli potenciál a na mně
bylo znát, že mě to baví. Na začátku mé kariéry se běhalo v montérkách a v pracovních botách a s normálními hadicemi. Vzešel jsem
z chudých poměrů, všechno jsem
si musel vybojovat sám.

Jak hodnotíte Vaši desetiletou
trenérskou etapu? Máte pocit, že
jste dosáhli toho, co jste chtěli?
Ne, nedosáhli. Náš cíl bylo vyhrát
Mistrovství světa v družstvech,
což se nám nikdy nepovedlo.
Několikrát jsme byli druzí, několikrát jsme vyhráli štafetu nebo
útok, ale v celkovém hodnocení
jsme titul nezískali. Povedlo se to
až dva roky poté, co jsme odešli.
Co se týče těch deseti let, bylo to
krásné období, hodně jsme toho
poznali a zažili, i když to bylo náročné jak časově, tak někdy i na
nervy. Moc rád na to budu vzpomínat.
Byl jste aktivní sportovec a jste
držitelem několika rekordů. Jakého úspěchu si nejvíce vážíte?
Na věži jsem držel rekord 19 let
(13,65 s), ale v roce 2009 ho překonal Karel Ryl (13,58 s), následně
byl ještě několikrát zlepšen (pozn.
v současnosti drží rekord Kamil Bezruč 13,25 s). Asi bych měl říct, že si
nejvíce vážím právě toho rekordu,
to určitě ano, ale také si vážím toho,
že jsem dokázal tolik let závodit
a vítězit na takové úrovni. Na věži
jsem vyhrával asi 10 let po sobě. To
je možná cennější než jeden povedený závod, kde se mi povedl ten
rekord.
V jakém roce jste skončil sportovní kariéru?
Jako aktivní vrcholový sportovec
jsem skončil v roce 1999 na Mistrovství republiky v Plzni, kdy jsem

ještě vyhrál věž, s tím jsem také
celý rok trénoval, abych skončil na
vrcholu. Na stovkách jsem skončil
třetí. Rozhlasem jsem pak nechal
vyhlásit, že se se všemi loučím a že
končím kariéru. Pak se to trochu
zvrtlo, protože se udělaly krajské
výběry a mně v Jihočeském kraji
nabídli post trenéra. Když jsem viděl, jak na tom kluci jsou, tak jsem
zjistil, že tomu družstvu můžu ještě pomoct. Trénoval jsem pak už
méně aktivně, ale naposledy jsem
byl na Mistrovství ČR v roce 2016
v Brně.
Kdy jste se dostal jako trenér
k profesionální reprezentaci?
V roce 2001 mě a Ivana Trojana
oslovil Zdeněk Nytra (pozn. dnes
senátor), tehdejší krajský ředitel HZS Moravskoslezského kraje,
protože v té době reprezentace

nebyla a mělo se jet na olympiádu do Finska. Oslovil nás, jestli
bychom nechtěli reprezentaci vytvořit a připravit ji na tu olympiádu. Vydržel jsem v reprezentaci až
do roku 2016. Ivan Trojan skončil
po roce a přidal se Ivan Rössler. On
se věnoval spíše atletice, štafetám
a předávkám, já jsem se více věnoval technikám požárního sportu.
Jaká vlastně byla Vaše spolupráce?
Od té doby, co jsme se potkali na
závodech, jsme nejlepší kamarádi,
jezdili jsme spolu na dovolenou,
stále se navštěvujeme. Myslím, že
naše vzájemná spolupráce fungovala a že i kluci-reprezentanti
s námi byli spokojení.
Jaké kvality dělají dobrého trenéra? Může být každý sportovec
trenérem?

Jak vnímáte požární sport dnes
jako jedno z odvětví hasičského
sportu?
Vnímám, že je na vzestupu, je čím
dál tím populárnější. Děti začínají stále od nižšího věku, což za mě
nebylo, aby na věž lezly děti věku
10 nebo 11 let. Doporučoval bych
to všem mladým sportovcům, aby
si požární sport vyzkoušeli. Je to
sport, který vyžaduje spoustu dovedností, ať už se jedná o atletickou přípravu, fyzickou nebo technickou. Jde i ale o sociální kontakt,
podívají se po republice po závodech, získají sebedůvěru, psychickou odolnost. To, že pak nastupují
k profesionálním hasičům je správný a přirozený vývoj a většinou
z těchto kluků jsou kvalitní hasiči,
kteří jsou třeba „lezci“. Základ pro
profesionálního hasiče je určitě
požární sport.

NOVINKY
DESATERO PRO
BEZPEČNÉ SPORTOVÁNÍ
Vládní opatření se postupně rozvolňují
a možnost sportovat ve skupinách ve
stále větším množství otevírá cestu
k návratu k tréninkům, na stadiony

a na hasičská sportoviště. Rada mládeže SH ČMS připravila Desatero
bezpečného a zdravého tréninku
ve sportovním oddílu mládeže SDH.
Navzdory všem uvolněním je stále nutné dodržovat zásady a pravidla, která
jsou se sportovní činností v současné
době neoddělitelně spjata, jako je dodržování rozestupů nebo pravidelné
používání dezinfekce. Všechna pravidla jsou pro sportovce dostupná na
webu sdružení www.dh.cz.

VÍT V YMAZAL
PRO NSA
Člen reprezentačního týmu dorostu
Vít Vymazal (14) poskytl rozhovor pro
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s Víťou je možné si přečíst na webu
www.agenturasport.cz.

ZÁBAVNÉ HASIČSK É
K Ř ÍŽOVK Y

web Národní sportovní agentury.
Zařadil se tak mezi mladé sportovce,
jako je např. Jakub Moravec, juniorský reprezentant v raftingu, a další
nadějní mladí sportovci. Jako svůj
největší úspěch uvedl Víťa 7. místo ve
výstupu na cvičnou věž na MS v ruském Saratově. Největším snem ale
zůstává zisk medaile s týmem dorostenců na mistrovství světa. Rozhovor

vylosování celkem dvaceti výherců
soutěže, kterým v uplynulých dnech
dorazily drobné ceny. Seznam všech
výherců byl zveřejněn na webu a Facebooku sdružení.

SH ČMS v průběhu března a dubna
vyhlásilo dvě křížovkářské výzvy určené malým i velkým členům sdružení. Cílem bylo odpovědět na všechny otázky a vyluštit tajenku křížovek.
V jedné tajence se skrývalo sdělení cíle
celoroční činnosti kolektivů mladých
hasičů v roce 2021, ve druhé hlavní cíl
sportovní činnosti v letošním roce. Vyluštěnou křížovku následně soutěžící
mohli zaslat do kanceláře SH ČMS. Ve
druhé polovině dubna pak proběhlo
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TRÉNOVÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ JE VÝZVA
Práce s mládeží je v Brodu nad
Tichou stále relativně mladou
činností. V obci s 270 obyvateli
se první mladí hasiči přihlásili
do SDH v roce 2010. Za tu dobu
se tamnímu sboru dobrovolných
hasičů povedlo vypracovat se
a dosáhnout řady sportovních
úspěchů.

PŘEDSTAVUJEME
„S nápadem založit kolektiv mladých hasičů přišli dva naši členové,
současný trenér a vedoucí družstva
Richard Ulbrich a člen HZS Karlovy
Vary, Milan Vaněček. Bylo to něco
nového, protože do roku 2010 zde
fungovala pouze družstva mužů
a žen,“ popisuje zrod zahájení práce s mládeží Ladislav Kopáček,
který je velitelem jednotky SDH
a současně vedoucím brodských
dorostenců.

Trénování družstev mladých hasičů se věnují manželé Richard
a Iveta Ulbrichovi, kteří si podle
Kopáčka zaslouží velký obdiv za
jejich soustavnou práci. Při soutěžích jim jsou nápomocni rodiče
i další členové sboru. Na soutěžích samotných jsou mladí hasiči
úspěšní.
„Největší radost samozřejmě máme
z několika vítězství našich družstev
na okresním kole v Plamenu S následným postupem do krajského
kola. Největší úspěch je ale především 2. místo našich mladších žáků
na krajském kole v Domažlicích!“
vyzdvihuje Kopáček úspěch z roku
2019. Okres Tachov v celostátní
hře Plamen tehdy mladí hasiči,
pod vedením manželů Ulbrichových, reprezentovali třetím rokem
po sobě.
Kromě úspěchů v postupových
soutěžích si sportovní družstva

vedoucích, kteří se na hasičském
sportování dětí podílejí a vytvářejí tak skvělé prostředí pro sport,
který je pro ně dle jejich slov vším.
Kopáček současně přiznává, že
i pro činnost jejich sboru byla doba
restrikcí zničující. „Bez soutěží je to
hrozné, až zdrcující, a to jak pro děti,
tak i pro družstvo mužů. Trénování
v době covidu nebylo možné. Zaprvé
jsme se nemohli scházet a zadruhé
nebylo ani v silách trenérů uspořádat online tréninky vzhledem k jejich
pracovnímu vytížení,“ popisuje.

vybojovala úspěchy například i na
Tachovské lize. V Brodu nad Tichou
si však necení jen vítězství na soutěžích. Radost mají i z takových
závodů, kdy se vše podaří tak, jak
natrénovali, a nedojde ke zranění
sportovců. To jsou i dlouhodobé
cíle sportovního oddílu do dalších
sezon, ač Kopáček připouští, že za

další postup na krajské kolo hry
Plamen by děti i vedoucí byli rádi.
Brodští hasiči si také pochvalují
podporu a spolupráci s obcí, a to
i díky práci Ladislava Kopáčka a Richarda a Ivety Ulbrichových na komunální úrovni. Cení si také práce
všech, tedy i organizátorů i dalších

A jaké cíle mají sportující hasiči
z Brodu nad Tichou v letošní omezené sezoně? „Sportovní cíle pro letošní rok jsou asi jasné. Co nejlépe se
umístit na okresním kole v Plamenu
a poté konečně odběhat nějaké ty
soutěže v okrese, pokud okolnosti
povolí. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,“ uzavírá Kopáček při zdůraznění hesla fair-play.

MISTROVSTVÍ V HASIČSKÉM SPORTU BUDOU
týkají, současný stav nasvědčuje tomu, že by se situace mohla
zlepšit a už před prázdninami
bychom se mohli vrátit k soutěžím a závodům, i když ne zcela
v běžném rozsahu co do počtu
disciplín atd.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
Navzdory všem komplikacím
s tréninkem, se kterými se všichni sportovci od začátku roku po-

Letošní MČR v požárním sportu družstev mužů a žen se po
domluvě s HZS ČR neuskuteční
v tradiční formě, tedy jako společná soutěž družstev. Namísto toho
bude SH ČMS organizovat MČR
v nezvyklé podobě, jako soutěže
jednotlivců i družstev. Mistrov-

ství budou probíhat odděleně, ve
třech různých termínech a místech.
Jako první se uskuteční Mistrovství ČR v požárním útoku v neděli 8. srpna v Hradci Králové,
účast bude možná pro 30 družstev
žen a 30 družstev mužů. Následovat bude MČR v běhu na 100 m
s překážkami, které se bude konat v sobotu 21. srpna v Ostravě.
Postupovým klíčem bude 60 nejlepších závodníků z celkového
hodnocení ČP v kategoriích mužů
a žen a dále pak 4 jednotlivci z každého KSH v kategorii muži i ženy.

Celkem tedy 116 účastníků v každé kategorii. Systém nominace si
určí každé KSH samostatně.
Třetí mistrovskou akcí bude Otevřené mistrovství ve výstupu na
cvičnou věž, uspořádané na základě přihlášek v kategoriích mužů,
žen, dorostenců a dorostenek se
bude konat hned v neděli 22. srpna v Širokém Dole.
Jako první nás ale čekají už koncem
června Mistrovství ČR ve sportovních disciplínách hry Plamen (Jihlava) a začátkem července MČR do-

rostu v požárním sportu (Zábřeh).
Mladí hasiči se potkají na max. dvoudenní akci, kde budou muset oželet
závod hasičské všestrannosti a běh
jednotlivců na 60 m s překážkami.
U dorostu se snížení počtu disciplín
prozatím neplánuje. Jiný bude časový rozvrh pro jednotlivé kategorie.
Jako poslední by se mělo koncem
září uskutečnit otevřené MČR
družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF, které má
svou tradici ve Dvoře Králové nad
Labem a nebude tomu jinak ani
v letošním roce.

UDÁLOSTI
TFA V ÚSTECK ÉM
K R AJI
Soutěže typu TFA se poslední dobou
těší čím dál větší oblibě celosvětově
i na domácí půdě. Série závodů vznikne letos i v Ústeckém kraji. Tady jsou
již několik let známé seriály soutěží
Tohatsu a Stimax Cup. Zatímco Stimax
Cup je běh na 60 m a 100 m s překážkami určený pro jednotlivce v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, muži
a ženy, v Tohatsu Fire Cup se soutěží
v požárním útoku klasickým způsobem. Této soutěže se mohou zúčastnit
družstva složená z členů SDH Ústecké-

ho kraje. Oba poháry mají v Ústeckém
kraji bohatou historii a těší se veliké
oblibě. Vždyť loni se do většiny kol Stimaxu přihlásilo přes 300 účastníků
z několika krajů. Připravovaný seriál
závodů ponese název TFA liga SEVERU. Patří sem: XII. ročník závodu ocelový hasič (26. 9.) v Libočanech, II. ročník
Hazmburského hasiče (2. 10.). Právě na
parkovišti pod králem Českého středohoří, hradem Hazmburk, se uskuteční
i závěrečné vyhodnocení. Soutěž je
vypsaná pro jednotlivce ve třech kategoriích včetně žen.

SOUTĚŽ V ZAPOJOVÁNÍ
ROZDĚLOVAČE BAVIL A
Na sociálních sítích bylo možné se
během dubna zapojit do soutěže Rozdělovač online. V době, kdy trénovat
mohl pouze každý sám, byla tato možnost vítaným zpestřením a příležitostí
si alespoň virtuálně zasoutěžit. Smyslem bylo zaslat video zapojování
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ovšem kategorie dorostenců a dorostenek byla zastoupena početnou skupinou soutěžících.

SPORTUJ A UK LIĎ
ČESKO
rozdělovače. Videa byla následně
zveřejněna na Facebooku, kde pak sbírala co nejvíce „lajků“. „Hlavním posláním soutěže nebyly nejlepší výkony, ale
spíše zábava a snaha udržet komunitu
požárního sportu v pohybu,“ říká jeden
z organizátorů soutěže starosta OSH
Praha-Západ, Josef Myslín. „Inspiraci
jsem viděl všude kolem v různých online
aktivitách. Napadlo mě, že rozdělovač si
přece může každý zapojovat sám, kdekoliv a kdykoliv. Oslovil jsem internetovou komunitu FireSportsArena, zda
by do toho nešli společně s naším OSH,“
dodává starosta. Do soutěže se podařilo zajistit i sponzory, proto byly i pro
jednotlivé kategorie připravené pěkné
ceny. Menší účast byla v kategorii žáků,

Hasiči v Srbicích v jarních měsících
nechtěli nechávat děti u počítačů, ani
vymýšlet online aktivity, kterých měli
všichni více než dostatek, a přemýšleli,
jak naopak dostat děti zpět do přírody a ke sportovním aktivitám. A tak
od 10. března vyhlásili soutěž v chůzi/
běhu. Byla určena minimální vzdálenost 50 km uběhnutých nebo ušlých
za měsíc. S překvapivým elánem se
do soutěže všichni zapojili a někteří
dosáhli limitu 50 km už čtvrtý den po
vyhlášení. Děti posílaly denně údaje
z různých aplikací s mapami tras procházek, časem i rychlostí jejich aktivity. Od pondělí 22. března byla navíc
do závodu připojena akce „Ukliďme
Česko“. Děti měly za úkol uklidit okolí
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místa, kde se prochází a svým vedoucím posílaly fotografie posbíraného
odpadu. A tak ke sportovní aktivitě přidaly i něco dobrého pro všechny. Účast
byla obrovská, a to i přes drobné překážky – někteří měli na malém katastru jen omezený prostor a stále stejné
procházky, jiné potrápil náročný terén
a povětrnostní podmínky, dalším zase
přerušila aktivitu karanténa. Všichni ale
bojovali a snažili se být lepší a lepší.
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PŘIPRAVUJEME
Plánované celostátní sportovní akce 2021:
26.–27. 6. Mistrovství ČR hry Plamen, Jihlava
3.–5. 7. Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu, Zábřeh
8. 8. Mistrovství ČR v požárním útoku, Hradec Králové
21. 8. Mistrovství ČR v běhu na 100 m s překážkami, Ostrava
22. 8. Mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou věž, Široký Důl
28. 8. Mistrovství České republiky v TFA, Svitavy
25. 9. Mistrovství České republiky ve vyprošťování, Praha
26. 9. Mistrovství ČR družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF,
Dvůr Králové nad Labem

Český pohár v běhu na 100 m s překážkami 2021:
10. 7. Ostrava
31. 7. Bludov
17. 7. Praha
7. 8. Kamenec
24. 7. Třebíč

Již více než rok se svět potýká
s pandemií nemoci covid-19.
Kromě omezení běžného života má koronavirus na svědomí
i velký počet lidských životů. Po
celém světě se odborníci zabývají otázkou, jak je možné úmrtím
(nejen) na covid-19 předcházet.
A jedním z pomocníků v tomto
snažení může být i pravidelná
fyzická aktivita.

STUDIE
Že je pravidelná fyzická aktivita našemu zdraví prospěšná, je
skutečnost, kterou asi není třeba
zdůrazňovat. Pravidelný pohyb
napomáhá nejen našemu kardiovaskulárnímu a imunitnímu systému ke správnému fungování,
zvyšuje ale také kapacitu plic, posiluje svalstvo a v neposlední řadě
zlepšuje a udržuje naše duševní
zdraví.
Po více jak roce, kdy planetu sužuje pandemie nemoci covid-19
se ukázalo, že ti, kteří se ve svém
životě věnují pravidelné fyzické
aktivitě, vykazují nejen nižší výskyt onemocnění, ale i intenzitu symptomů a také úmrtnost
spojenou s virovými infekcemi.
Autoři v čele s Robertem Sallisem
vydali v polovině dubna 2021
v odborném časopise British
Journal of Sport Medicine článek Physical inactivity is associated with a higher risk for severe
COVID-19 outcomes: a study in
48 440 adult patients (Fyzická
nečinnost je spojená s vyšším rizikem těžších průběhů onemocnění covid-19: studie na 48 440 dospělých pacientech).

covid-19, přijetí na jednotku intenzivní péče a také úmrtnost s touto
diagnózou. Četnost fyzické aktivity
byla pro potřeby výzkumu sledována na 3 úrovních – pravidelná
fyzická aktivita (více jak 150 minut fyzické aktivity týdně), částečná fyzická aktivita (11–149 minut
týdně) a fyzická neaktivita (méně
jak 10 minut týdně).

Srovnání fyzicky aktivních lidí s těmi,
kteří fyzickou aktivitu provozují
alespoň v rozmezí 11–149 minut
týdně pak bylo následující: pravděpodobnost hospitalizace u méně
aktivních jedinců byla 1,89 krát vyšší, umístění na jednotku intenzivní
péče 1,58 krát vyšší, úmrtí v důsledku onemocnění covid-19 1,88 krát
vyšší.

Z výzkumu pak vyplynulo, že ti jedinci, kteří se věnují pravidelné
fyzické aktivitě, byli méně často
hospitalizováni, přijati na jednotku intenzivní péče či nemoci
covid-19 podlehli než ti, kteří sice
během týdně nějakou fyzickou
aktivitu provozují, nikoliv však v takové míře, i ti, kteří se fyzické aktivitě téměř vůbec nevěnují. Shodně
tomu pak bylo i při srovnání jedinců provozujících alespoň částečnou fyzickou aktivitu s osobami
neaktivními.

Jak ze studie vyplynulo, je pravidelná fyzická aktivita jedním
z předpokladů snížení rizik a následků spojených s onemocněním covid-19.

U osob fyzicky neaktivních byla
dle výzkumu pravděpodobnost
hospitalizace 2,26 krát vyšší oproti pravidelně fyzicky aktivním
osobám. Pravděpodobnost umístění na jednotku intenzivní péče
pak byla 1,73 krát vyšší, úmrtí na
následky onemocnění covid-19
pak bylo dokonce 2,49 krát pravděpodobnější u osob neaktivních
proti těm s pravidelnou fyzickou
aktivitou.

Jak napovídá nadpis článku, na
více než 48 000 dospělých pacientech autoři sledovali vliv různých
úrovní jejich fyzické aktivity na
nutnost hospitalizace s diagnózou
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Zdravotní benefity související
s pravidelnou fyzickou aktivitou
jsou tak zcela nepopiratelné. Zmíněných 150 minut pohybové aktivity týdně (alespoň v podobě svižné chůze) je samozřejmě možné
rozdělit na menší časové úseky,
které pak může splnit téměř každý
z nás. Pravidelná fyzická aktivita
ovšem nepomáhá pouze v případě
onemocnění covid-19, ale je přínosem například i pro osoby trpící
řadou chronických onemocnění –
odborná literatura přináší i v tomto ohledu mnoho studií a výzkumů.
Pravidelná pohybová aktivita by
měla být součástí našeho běžného života. I z výše uvedeného vyplývá, že nám tak může pomoci zvládnout aktuální globální pandemii.

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

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

Česká asociace akademických technických sportů:
AK ADEMICI LETOS PŘ IJDOU O OBA MEZINÁRODNÍ VRCHOLY
V roce 2021 měli studenti-sportovci
absolvovat hned dva mezinárodní
sportovní akademické vrcholy. V červenci se v srbském Bělehradě měly
uskutečnit v pořadí páté Evropské
univerzitní hry, pořádané pod hlavičkou Evropské asociace univerzitního
sportu EUSA, v srpnu pak mělo čínské
město Chengdu hostit Letní světové
univerzitní hry, pod hlavičkou Mezinárodní federace univerzitního sportu
FISU. Ani jedna z akcí se ovšem v letošním roce neuskuteční. Důvodem jsou
samozřejmě stále přetrvávající omezení v důsledku celosvětové pandemie
nemoci covid-19. Letní světové univerzitní hry byly přeloženy na rok
2022 a uskuteční se od 26. června do
7. července. Evropské univerzitní hry
se měly původně konat už v červenci
2020. I tehdy jejich konání zhatila pandemie. Odloženy tak byly o rok na čer-

venec 2021. Ani
letos však situace
nedovoluje hry
uspořádat. Zda se
budou hry konat
v jiném termínu,
aktuálně řeší zástupci EUSA s organizačním výborem her i zástupci
srbské vlády. V příštím roce jsou totiž
na programu Evropské univerzitní
hry v polské Lodži, v roce 2024 by měl
sportovní klání evropských univerzit
hostit maďarský Debrecen.

Moravskoslezský kynologický svaz:
NOVÁ PŘ EDSEDK YNĚ MOR AVSKOSLEZSK ÝCH K YNOLOGŮ
Na jaře 2021 proběhla další změna na
pozici předsedy jednoho z členských
svazů Sdružení sportovních svazů
České republiky. Nové vedení si zvolil
Moravskoslezský kynologický svaz. Jiřího Hammera na postu předsedy po
čtyřech letech vystřídala Edita Jelínková Hrdličková. Brněnská rodačka
vystudovala na Ekonomicko-správní
fakultě bakalářský obor hospodářská
politika a správa
v oboru zdaňování. Inženýrské
studium úspěšně absolvovala
v oboru ekonomika a management a krizové
řízení firem. Na
European Central Institutu pak

přidala titul MBA. V profesním životě
se věnuje daňové problematice, likvidacím podniků, auditům či krizovému
řízení firem. Aktivní je i v publikační
či přednáškové činnosti. V MSKS působila od roku 2012 jako ekonomka.
Zvolení do funkce předsedkyně svazu
bere jako svojí soukromou službu
české kynologické komunitě. Jejím
cílem je udržet i v této nelehké době
(a samozřejmě i po ní) svaz jako ekonomicky stabilní a soběstačný spolek. Edita Jelínková Hrdličková vlastní
již 26 let chovatelskou stanici, působí
jako mezinárodní rozhodčí FCI, 18 let
je členkou chovatelského klubu Mollos Club CZ a je také hrdou majitelkou
4 psů plemene Cane corso, kteří jsou
nedílnou součástí její domácnosti,
a slavili úspěchy na výstavách nejen
v ČR, ale i v zahraničí.

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