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AKTUALITY

odposLechnUTo

Zdeněk Ertl je předsedou Sdružení sportovních svazů čr od roku 2003

Zdeněk Ertl: Jsme konsolidovaná, 
jednotná a úspěšná organizace

VIzITKA čInnosTI sdrUžení

ÚcTYhodná medAILoVá sbírKA

čeKAjí VoLbY mísTopředsedů

Sdružení sportovních svazů čr je 
s počtem 620 000 členů druhou nej-
větší sportovní organizací české re-
publiky. o  jeho aktuální roli, aktivi-
tách a plánech do budoucna hovoří 
zdeněk ertl, jenž je předsedou této 
instituce od roku 2003.

Sdružení je v  současnosti jednotné, 
konsolidované a  úspěšné. V  minulém 
roce sportovci z  jednotlivých svazů 
získali 217 medailí z  mistrovství svě-
ta, Evropy a Světových pohárů. Zájem 
veřejnosti o  naše, především technic-
ké sporty trvá a  daří se i  získávat děti 
a  mládež pro sportovní činnost v  jed-
notlivých svazech. Velký význam pro 
celé Sdružení mělo v letošním roce vý-
borně zorganizované mistrovství světa 
v biatlonu v Novém Městě na Moravě. 
Pomohlo k propagaci tohoto krásného 
sportu i celé naší organizace.  

co považujete za nejdůležitější úko-
ly Sdružení v nejbližším období?

Nejdůležitějším úkolem pro nás v  letoš-
ním roce bude pomoc jednotlivým sva-
zům s  finančním zabezpečením jejich 
činnosti. Kromě toho budeme intenziv-
ně spolupracovat při zvládnutí organi-
začních změn, které nás čekají v souvis-
losti se změnou legislativy a  zejména 
s  nabytím účinnosti nového Občanské-
ho zákoníku od ledna příštího roku. 

Sdružení dlouhodobě podporuje 
sjednocovací proces českého spor-
tu. Jaká je z vašeho pohledu aktuál-
ní situace?

Cílem Sdružení je udržet rozsah čin-
nosti na současné úrovni. Naše aktivi-
ty budou i nadále směřovat k dalšímu 
rozvoji silného a otevřeného uskupení 
sportovních svazů, které bude schop-
né reagovat na společenské, ekono-

mické a  legislativní změny. K  tomu je 
nutná spolupráce celého sportovního 
prostředí. Sjednocení sportu podporu-
jeme, ale budeme přitom jednoznačně 
usilovat o zachování významu a posta-
vení Sdružení v rámci českého sportu.

Jak může Sdružení ovlivnit další vý-
voj, například ve spolupráci se So-
kolem, asociací Sport pro všechny, 
orlem či asociací tělovýchovných 
jednot?

S  těmito organizacemi máme hodně 
společného v  zaměření činnosti na 
amatérský sport a  klubovou činnost. 
Vrcholovému sportu se věnuje velká 
pozornost a  na širokou sportovní zá-
kladnu se zapomíná. V  oblasti amatér-
ského sportu a klubové činnosti vidím 

potřebu větší vzájemné spolupráce 
a  koordinace. Zaměříme se na rozvoj 
našich aktivit v  regionech, menších 
městech a obcích.

pro každodenní činnost všech se-
dmnácti členských svazů Sdružení 
jsou důležité také finanční prostřed-
ky - daří se je získávat, kde jsou další 
možné zdroje či rezervy?

Peníze ve sportu obecně chybějí - a ze-
jména neolympijským sportům, které 
jsou ze strany státu méně podporova-
né. Zatím se nám prostředky na udrže-
ní základní činnosti svazů daří získávat, 
i  když nás krach Sazky a  změna lote-
rijního zákona připravily o  významný 
finanční zdroj. Pokud se však chceme 
rozvíjet, musíme hledat další možnosti 
a víc naše sporty propagovat.

rozhodnutím městského soudu 
v praze 6 musí čStv zaplatit Sdruže-
ní částku zhruba 180 milionů korun. 
Jak s těmito prostředky naložíte?

Soudní rozhodnutí je zatím nepra-
vomocné a  dokonce ani nemáme ze 
soudu písemné vyhotovení rozsudku. 
Jsem rád, že stanovisko, které jsme za-
stávali k financování Sazka arény a způ-
sobu hospodaření Sazky bylo potvr-
zeno i soudním rozhodnutím. Osobně 
jsem přesvědčen, že situace ve sportu 
i v ČSTV se změnila a bude nutné - v zá-
jmu celého sportu - hledat společnou 
dohodu.

„Biatlonový šampionát v Novém Městě 
na Moravě? Jedním slovem - fantastický! 
Atmosféra zde byla ještě lepší než při 
legendárních závodech v Ruhpoldingu!“

Sigi heinrich,  
komentátor televizní stanice eurosport

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k  Vám premiéro-
vé číslo Zpravodaje Sdružení 
sportovních svazů České re-
publiky. Zhruba 
jednou čtvrtletně 
bychom Vás jeho 
p r o s t ř e d n i c t v í m 
chtěli seznamovat 
s  činností a  hlavní-
mi aktivitami naší 
instituce, která je 
počtem 620 000 čle-
nů druhou největší 
sportovní organiza-
cí v zemi. 

Věřte, že se sedmnáct členských 
svazů, které sdružujeme, má čím 
pochlubit! Jejich sportovci patří 
dlouhodobě k úspěšným repre-
zentantům České republiky na 
vrcholných mezinárodních sou-

těžích. V  případě nedávného 
světového šampionátu v  biat-
lonu v Novém Městě na Moravě 
se navíc zástupci svazu ukázali 

i  jako vynikající 
pořadatelé. Hlavní 
pozornost však vě-
nujeme především 
rozvoji amatérské-
ho a  mládežnické-
ho sportu či pravi-
delným činnostem 
v  našich organi-
zacích ve městech 
a  obcích všech re-
gionů.

Jsem přesvědčen, že Vás následu-
jící řádky přesvědčí o důležité roli, 
smyslu i oblibě našeho Sdružení.

ZDENĚK ERTL 
 předseda Sdružení  
sportovních svazů ČR

Sdružení sportovních sva-
zů ČR slavilo v  roce 2012 
mimořádné úspěchy při 
nejvýznamnějších me-
zinárodních soutěžích. 
Jeho reprezentanti získali 
na mistrovství světa, Ev-
ropy či závodech Světo-
vých pohárů 217 medailí  
(92 zlatých, 60 stříbrných, 
65 bronzových) – celkově 
o  90 více než v  roce 2011. 

Na oslnivé bilanci se nejvíc 
podílel Svaz vodáků čr 
(32 – 6 – 10) zásluhou rafta-
řů, kteří ovládli juniorské MS 
v  Českém Vrbném a  poté 
také seniorské ME pod pře-
hradou na Lipně. K  tradič-
ním sběratelům cenných 
kovů patřili rovněž zástupci 
Ústředního automotoklubu 
ČR (19 – 20 – 19) a  Svazu 
modelářů čr (18 – 11 – 11).

Loni v  listopadu byl do svého 
třetího pětiletého funkčního 
období zvolen předsedou 
Sdružení sportovních svazů 
ČR zdeněk ertl. Nyní čeká 
organizaci také volba dvou 
místopředsedů. Uskuteční se 
v průběhu jednání rady Sdru-
žení 16. dubna v  Praze. K  do-
savadním místopředsedům 
václavu fiřtíkovi (Český svaz 
biatlonu) a  oldřichu vaníč-
kovi (Ústřední automotoklub 

ČR) při-
byli další 
dva kan-
d i d á t i 
– vlas-
t i m i l 
dvořák 
( A e r o -
klub ČR) 
a  Jaro-
slav Sa-
livar (na snímku - Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska).

 

„Sjednocení sportu podporujeme, 
ale budeme usilovat o zachování 
významu a postavení Sdružení 
v rámci českého sportu.“

pTáme se
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Úspěch šampionátu? Parta 
bláznů, co si chtěla splnit sen!

letos v  únoru 
hostilo nové 
město na moravě 
světový šampi-
onát v  biatlonu. 
Úžasná atmosfé-
ra, skvělé spor-
tovní výkony, 
výtečná organi-

zace. Svět se opět přesvědčil, že češi 
dokáží zorganizovat vrcholné závody 
na špičkové úrovni. nové město na 
moravě je navíc typické nezapome-
nutelnou diváckou kulisou – a nejinak 
tomu bylo i  letos. zaplněné tribuny 
potěšily i  prezidenta českého svazu 
biatlonu václava fiřtíka (na snímku).

-
-

závodě smíšených štafet. To, co fanoušci 
předvedli, bylo fantastické! Díky nim se 
akce povedla na více než 100 %.

-
zela fantastickou atmosféru?

Přičítám to především vynikající formě 

první den. Skvělá umocněná zábava 
gradující bronzem ze smíšených štafet 
přinesla zájem, všichni chtěli vidět naše 

-

Čím se vám podařilo zaujmout 
a přesvědčit diváky, že Vysočina arena
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co podle vás přispělo k pořadatelské-
mu úspěchu šampionátu?

Nejvíce mu pomohly úspěchy českých 
závodníků na prosincových a  ledno-
vých soutěžích Světového poháru. 
Dokonale si tak sedla příprava šam-

pionátu a  forma sportovců. To byla 
lepší propagace než stovky billboardů 
podél dálnic. Samozřejmě pomohla 
i  Česká televize, která vysílá komplet-
ně celý seriál Světových pohárů a MS 
již třetím rokem. Biatlon je v  celém 
světě jedním z  nejsledovanějších 
sportů a nyní, když máme i my skvělé 
sportovce, postupně se dostal do po-
vědomí také našich fanoušků.

Kdo patřil k hlavním tahounům, kteří 
nesli odpovědnost za organizaci šam-
pionátu? 

Na začátku byl jeden vizionář – Jiří 
Hamza, pak malá parta bláznů, která 
bojovala o to naplnit si svůj životní sen. 
Poté se přidali i  hlavní tři organizátoři 
Vlastimil Jakeš, Michal Zicháček a  Ota 
Binder. Tito lidé vše naplánovali, na-
kreslili, vymysleli a všechny přesvědčili 
o naplnění jejich pravdy. Nejvíce práce 
ale odvedl právě Jirka. Naše první se-
tkání ohledně vybudování kvalitního 
areálu pro biatlon a  lyžování se ode-
hrálo již v roce 2002. Asi dva další roky 

se spřádaly plány a od roku 2005 se již 
uskutečňovaly reálné kroky směrem 
k šampionátu.

důležitá je také ekonomická strán-
ka mistrovství světa - skončila i  ona 
úspěchem?

Jiří Hamza již před startem hovořil 
o kladných číslech, i když vše se teprve 
teď likviduje a platí. Důležité je, že jsou 
uhrazeny velké částky a  každý už čeká 
jen na doplatek, neboť zálohy se poskyt-
ly před akcí. Všichni jsme přesvědčeni, že 
to dopadne dobře.

co chystá český biatlon v novém měs-
tě na moravě dál? 

Máme zde téměř každý rok jednu vel-
kou mezinárodní akci. Příští rok je to 
mistrovství Evropy mužů a  žen do 26 
let, juniorů a juniorek ve dnech 27. 1. – 
4. 2. 2014, kde možná bude ještě více 
sportovců, než bylo na mistrovství 
světa. V  únoru 2015 jsme pořadateli 
Světového poháru a seriál SP uvítáme 
i  v  prosinci 2016. Chystáme ještě žá-
dost o  uspořádání mistrovství světa 
juniorů a  dorostu na únor 2016 nebo 
2017. A  samozřejmě zde každoročně 
probíhají domácí soutěže – ty další od-
startují již první týden v lednu 2014.

co se sTALo

čísLo K zApAmAToVání

FesTIVAL rozdáVAL „Vodní“ osKArY 

pochVALA LeTěLA nA KAVčí horY

češI A prVní pomoc? průměr!

aktuální počet členů Sdružení 
sportovních svazů České republiky  
ve všech sedmnácti svazech

620 000

Ve dnech 22. až 24. března 
2013 se v Tachově uskutečnil 
již 35. ročník mezinárod-
ního festivalu potápěčské 
fotografie, filmu a  dětské 
výtvarné tvorby. Sportovní 
areál mže tak po roce opět 
ovládly neskutečné záběry 
podmořského světa.

Kromě promítání určeného 
školám a  postupného před-
stavení všech oceněných 
filmů zpestřily program i  za-
jímavé tematické přednášky 
o  atraktivním podvodním 
hokeji, krásách potápění na 
Bajkalu, podvodního světa 
ve 3D nebo speciální filmové 

technice pro natáčení v moř-
ských hlubinách. 

Účastníci soutěžili ve třech 
hlavních kategoriích – film, 
fotografie a autorské portfo-
lio – a dalších podkategoriích. 
Svá díla prezentovaly téměř 
dvě stovky autorů z 15 zemí. 
Kromě toho zvláštní cenu udě-
lila také porota i diváci. 

Letošní ročník obohatila rov-
něž přehlídka snímků v rám-
ci 17.  ročníku mistrovství čr 
ve fotografování pod vodou, 
které se pod taktovkou Svazu 
českých potápěčů uskutečnilo 
v prosinci 2012 v bazénu v Ro-
kycanech. 

bezprostředně po skončení 
mistrovství světa v  biatlonu 
v  novém městě na mora-
vě poslal jménem Sdružení 
sportovních svazů jeho před-
seda zdeněk ertl pochvalný 
dopis generálnímu řediteli 
české televize petru dvořá-
kovi. vyjímáme z  něj nejdů-
ležitější pasáže:

„Rád bych Vám poděkoval 
za skvělou službu všem 
sportovním fanouškům 

i  za vynikající reprezenta-
ci České republiky, kterou 
odváděl po celou dobu 
šampionátu štáb České te-
levize. 

Domnívám se, že právě zá-
sluhou tohoto pestrého, 
přehledného a  velice atrak-
tivního zpravodajství České 
televize z  vrcholné meziná-
rodní události jste pomohli 
dokonale zachytit průběh, 
atmosféru a  zákulisí závodů, 
zpopularizovat tuto krás-
nou olympijskou disciplínu 
široké veřejnosti a  zajímavou 
a nápaditou formou ji přiblížit 
mladé generaci. Symbolicky 
Vám za to nepochybně patří 
zlatá medaile!“

Jak jsou na tom evropští ři-
diči se znalostí poskytnutí 
první pomoci? Zvládli by 
se v  případě kolize postarat 
o zraněnou osobu? I takové 
otázky si připravil němec-
ký automotoklub adac 
v rámci speciálního výzku-
mu pro 200 řidičů ze 14 
evropských zemí. Vstupní 
čísla jsou totiž neúprosná – 
více než polovina lidí při tra-
gických dopravních neho-
dách umírá během několika 
prvních minut.

Dotazovaní řidiči odpo-
vídali v  rámci programu 
eurotest na deset otázek 
a  museli zvládnout i  dva 
praktické úkoly poskytnutí 
první pomoci. Do unikátní-
ho mezinárodního projektu 
se kromě dalších evropských 
klubů a  Červeného kříže za-
pojil i Ústřední automotoklub 
České republiky. 

V  posouzení znalosti první 
pomoci činí podle výsled-
ných údajů průměr za čtr-
náct zemí Evropy 65,8 %. Nad 
touto hranicí se umístilo jen 
pět zemí – Finsko, Rakousko, 
Německo, Dánsko a  Francie. 
Naopak podprůměrné zna-
losti vykázali Srbové, Švýcaři 
a Slovinci. 

přestože češi se s celkovými  
58,4 % nacházejí na úrov-
ni evropského průměru, 
rezervy zde stále jsou. Na-
příklad ve správnosti  jed-
notlivých kroků při poskyt-
nutí první pomoci při havárii 
čeští řidiči skončili jako třetí 
nejhorší.

Gabriela Soukalová byla jednou z hvězd biatlonového šampionátu

Vítězný snímek na mistrovství ČR ve fotografování pod vodou se podařil 
Lucii Drlíkové

Nové Město na Moravě se stalo novým – a skvělým – centrem světového biatlonu

„Dobré výsledky českých 
závodníků před šampionátem 
byly lepší propagací než stovky 
billboardů podél dálnic.“

nA sLoVíčKo
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Raftařům doma pršely medaile

Světový šampionát Agility v Liberci dosud nejlepším zápisem do historie

Svět raftingu se na konci léta 2012 
přesunul do jižních čech a  tak na-
bitý domácí program ještě  historii 
raftingu nepamatuje!

Poslední srpnový víkend se na čerstvě 
zrekonstruovaném kanálu v  Českém 
Vrbném uskutečnilo mistrovství světa 
juniorů a veteránů kategorie R4. Nejlepší 
seniorské posádky mužů a  žen vzápětí 
zamířily na mistrovství Evropy pod lipen-
skou přehradu a do Loučovic, kde v nej-
obávanějších peřejích Čertovy proudy 
bojovaly o tituly v kategoriích R6. V září 
se ještě navíc uskutečnil Světový pohár 
na Trnávce u Humpolce. 

Čeští vodáci opět ukázali, že dokáží 
nejen porážet soupeře v  peřejích, 
ale také na organizačně vysoké 
úrovni připravit vynikající závody. 

Hned úvodní den světového šam-
pionátu juniorů a  veteránů, jehož 
se zúčastnilo 23 posádek ze tří svě-
tadílů, ukázali čeští závodníci, kdo 
je v  Českém Vrbném pánem. Nena-
šli totiž přemožitele ve sprintu, ani 
v následném závodě head to head. 

Ve stejném duchu se pak odehrávaly 
i  ostatní disciplíny - pouze junior-
ky ve slalomu a  sjezdu nestačily na 
Rusky a  skončily “až” druhé. posád-
ka mladíků envy Junior do 19 let 

dobyla všech pět zlatých medai-
lí! dívky do 19 let envy Juniorky 
nasbíraly dvě zlaté a  tři stříbrné 
medaile. Mezi veterány triumfovali 
rovněž čeští muži i ženy, kteří v kate-
goriích nad 40 let získali maximální 
počet pěti titulů.

Koncert domácích poSádeK
Další dějství raftového svátku se ode-
hrávalo na Vltavě pod hrází lipenské 
přehrady. Na rozdíl od Českého Vrb-
ného, kde na pořadatele zbývá „pou-
ze“ navěsit branky a  zajistit potřebný 
servis pro závodníky a  doprovod, na 
Lipně se vše muselo vybudovat doslo-
va na zelené louce. historickou pre-
miérou byl přímý přenos ze závodů 
díky internetové televizi Střižna, 
tradičně se šampionátu věnovala 
i česká televize. 

Měření sil 70 posádek z  dvaceti 
evropských zemí odstartoval 30. srp-
na sprint a následné head to head ka-
tegorie R4. Čeští reprezentanti v těch-
to soutěžích vybojovali tři zlaté, jednu 
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. 

Ve stejném duchu pokračovaly 31. srp-
na i závody šestimístných raftů. Domácí 
vodáci si dojeli pro pět medailí - z toho 
pro tři zlaté! Třetí den byl na programu 
slalom, parádní česká disciplína. A čeští 
závodníci nezůstali své pověsti nic dluž-
ni, neboť ze čtyř závodů získali čtyři zlaté 
medaile! Druhý mužský raft přidal stříb-
ro, další posádka žen skončila třetí. 

poslední den šampionátu, kdy byl na 
programu sjezd, si mohly české posád-
ky tr teva v  kategorii r6 ženy a tr 
hiko v  kategorii r4 muži začít uží-
vat pocit absolutních mistrů evropy. 
Raftaři TR Hiko tak nenašli přemožitele 
v  žádné ze čtyř disciplín, závodnice TR 
Teva nevyhrály pouze slalom, v němž je 
předčily na Lipně neporazitelné Jezinky. 
Ty zde totiž získaly svůj první titul mis-
tryň světa již v roce 2003.

Hladký organizační průběh mistrov-
ství Evropy měl “na bedrech” v  roli 
hlavního pořadatele libor polák. 
Obrovské množství   práce však od-
vedli během celého týdne také dob-
rovolníci, kteří i  v  nepříznivém po-
časí stáli dlouhé hodiny na svých 
stanovištích, nakládali a skládali desítky 
člunů a vykonávali další potřebné práce.  

těžištěm činnosti českého kyno-
logického svazu jsou pravidelné 
aktivity jeho členů v téměř 500 
základních organizacích (cvičá-
cích), 25 chovatelských klubech 
a 9 klubech speciálního výcviku. 
Stupeň vycvičenosti psa je dán 
počtem a  stupněm složených 
zkoušek z výkonu.

V uplynulém roce se těchto zkouš-
kových akcí uskutečnilo 1 052 a na-
stoupilo na nich 7 601 psovodů se 
svými psy. Zkoušku z  nich úspěš-
ně splnilo 5 917, což představuje 
úspěšnost 77,85 %. Mimo to se na 
krajských úrovních pořádají ve-
řejné kynologické závody, které 

bývají kromě své odborné kvality 
i významnou společenskou událos-
tí v místě či regionu.

Český kynologický svaz každoroč-
ně vypisuje přeborové postupové 
soutěže s vyvrcholením v podobě 
mistrovství ČR mládeže, juniorů 
i  dospělých. Ti nejlepší reprezen-
tují Českou republiku na mistrov-
stvích světa FCI či šampionátech 
jednotlivých plemen.

Aktuální škála kynologických čin-
ností je velmi široká. Kromě tradič-
ního všestranného sportu vznikla 
zcela nová nová odvětví, divácky 
velmi zajímavá a  v  řadách kynolo-
gů i  oblíbená: Agility, Obedience, 
Tanec se psem, Flyball, Mondioring, 
Dogfrisbee atd. Zvláštností je urči-

tě HELPPES - Centrum výcviku psů 
pro tělesně a  zdravotně handica-
pované osoby.

Český kynologický sport má ve 
světě velmi dobré jméno. Do-
kladem toho jsou nejen získané 
nejvyšší tituly našich závodníků 
z  mistrovství světa, ale i  důvěra 
mezinárodních střešních organi-
zací v jeho organizační schopnosti. 

Příkladem skvěle uspořádané akce 
bylo loňské první MS Agility v Čes-
ké republice. Tipsport arena v  Li-

berci poskytla perfektní prostředí 
téměř 500 soutěžícím z celého svě-
ta. Tento šampionát byl hodnocen 
jako dosud nejzdařilejší v  historii 
tohoto odvětví sportu. Navíc se 
dařilo i  českým reprezentantům, 
kteří vybojovali první a druhé místo 
v družstvech a k tomu ještě druhou 
příčku v jednotlivcích.

Další světovou akcí v ČR bylo loni 
MS ve výkonu kníračů v  Horní 
Bříze, kde se organizátoři muse-

li vypořádat s  přímo kalamitní 
situací zásluhou počasí. Čeští 
reprezentanti získali první místo 
v družstvech a k tomu 3. a 5. pořa-
dí v jednotlivcích.

Také letošní rok bude pro Český 
kynologický svaz neméně ná-
ročný. V září se totiž v Roudnici 
nad Labem uskuteční MS FCI 
všech plemen. Tato soutěž je 
opravdovým svátkem kynolo-
gů z celého světa.

zAjímAVosTI

čísLo K zApAmAToVání

KresbY pLné LeTAdeL

češTí hAsIčI VLádnoU sToVce

počet medailí, které získal na mistrovství světa, 
Evropy a ve Světových pohárech Svaz vodáků ČR 
v roce 2012
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Aeroklub České republiky 
se zapojil do mezinárodní 
výtvarné soutěže mladých 
umělců faI – 2013. Ve třech 
věkových kategoriích (od 
ročníku narození 1995 po 
2006) se jí v  národním kole 
v  rámci České republiky zú-
častnily tři stovky kreslířů 
zachycujících leteckou tema-
tiku. Odborná porota poté 
vybrala v každé kategorii tři 

nejlepší kresby, které po-
stoupily do světového kola 
a  byly zaslány Mezinárodní 
letecké federaci. „Všechny 
oceněné děti obdrží věc-
né ceny a  budou pozvány 
k  účasti na dětském dnu na 
letišti Hosín u Českých Budě-
jovic, který bude organizovat 
Aero Juniors Klub,“ říká Jiří 
dodal, generální sekretář 
Aeroklubu ČR.

Velice bohatý rok 2012 za se-
bou mají členové Sdružení 
hasičů čech, moravy a Slez-
ska, kteří evidují 345  455 
členů. Okrskových, okresních 
a krajských kol včetně repub-
likového kola v  disciplínách 
požárního sportu mužů a žen 
se zúčastnilo zhruba 1  600 
družstev sborů dobrovolných 
hasičů z  měst a  obcí. Nejvý-
raznější úspěch však předsta-

voval fantastický výkon Ja-
kuba pěkného, který zdolal 
do té doby nepřemožitelné 
závodníky z  postsovětských 
zemí a   stal  se časem 15,11 
vteřiny mistrem světa v běhu 
na 100 metrů s  překážkami 
elitní kategorie. Mimocho-
dem – na „stovce“ se stali čeští 
dobrovolní hasiči světovými 
šampiony také v  kategorii 
dorostenců a juniorů.

Loňské mistrovství světa 
Agility v Liberci hodnotí experti 
jako nejzdařilejší ze všech 
šampionátů v historii!

zA KULIsAmI

nA náVšTěVě


