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AKTUALITY

ODPOSLECHNUTO

Jaroslav Salivar (vpravo), náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a místopředseda Sdružení sportovních svazů ČR 

Pomoc chce každý, holínky si ale 
kupujeme sami za svoje!

PŘI POVODNI NAŠI ČLENOVÉ NEZKLAMALI

ZVOLENI NOVÍ MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

OLDŘICH VANÍČEK V ŘÍDICÍ RADĚ FIA

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska oslaví v  příštím roce 150 
let od svého založení. Dobrovolné 
hasiče znají v  jejich městech a  ob-
cích, ale nejvíc jsou vidět hlavně při 
přírodních katastrofách, jak uká-
zaly nedávné povodně v  České re-
publice. S žádostí o pomoc se na ně 
obrací téměř každý, oni sami ji však 
také potřebují, jak dokládá mís-
topředseda Sdružení sportovních 
svazů ČR a náměstek starosty Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Jaroslav Salivar.

Finanční podpora ze strany státu je 
zcela nedostatečná. My tu nejsme jen 
pro případ, že bude hořet na radnici, 
ale třikrát týdně provozujeme i aktivi-
ty pro mládež. Nejsme však bráni jako 
typický sportovní spolek, proto se au-
tomaticky počítá s tím, že dostáváme 
fi nance z jiných zdrojů. To je ale obrov-
ský omyl. 

Jak se dá z tak začarovaného kruhu 
dostat?

Jednoznačně voláme po kritériích, ať 
budou jakákoliv. Jsme na tom tak 
špatně, že když jde dobrovolný hasič 
pomáhat při povodních, týden je ve 
vodě a  dostane angínu, nebude v  ka-
renční lhůtě pobírat žádnou nemo-
censkou. A  ještě je perzekuován ze 

strany zaměstnavatele, který mu vy-
čítá, že místo práce u soustruhu chodí 
někam hasit. To je absurdní. 

V  čem vlastně spočívají priority 
sdružení, které má 353 000 členů?

Naši členové zde stráví téměř celý 
život. V  přípravkách se věnujeme dě-
tem již od tří, pěti let, které se zabývají 
požárním sportem. Pěstujeme v  nich 
zručnost, lásku k pohybu. V dospělosti 
se stávají již členy klasické výjezdové 
jednotky – jezdí k  požárům, povod-
ním, vichřicím a dalším mimořádným 
událostem. A  ve stáří, kdy již nespl-
ňují přísná fyzická a  zdravotní krité-
ria, věnují se péči o  mládež, výchově 
a vzdělávání. V České republice je více 
než 6 300 obcí a myslím, že neexistuje 
spolek, který by byl v naprosté většině 
z nich. My jsme.

V  čem tkví kouzlo zájmu o  požární 
sport mezi mládeží, který se vám 
daří dlouhodobě držet?

Jedním slovem tradice. Většinou pla-
tí, že tatínek i  dědeček se podobné 
aktivitě věnovali a  své nadšení pře-
dávají další generaci. Jen se podí-
vejte na rozmanitost třeba hasičské 

štafety na 4 x 100 metrů – jeden 
zdolává bariéru, druhý skáče přes 
osmimetrovou kladinu, třetí leze 
přes domeček, čtvrtý hasí. Děti láká 
kreativita, krásná technika. 

Proč jste se před dvěma lety připojili 
ke Sdružení sportovních svazů ČR?

Byl to logický krok. V  mnoha přípa-
dech děláme činnosti, které se v  urči-
tém bodě potkávají právě s kynology, 
potápěči či letci. Řada technických 
sportů je nám velmi blízká. Dostali 
jsme se do rodiny, do které bychom 
jednoznačně měli patřit a  jsme za to 
moc rádi. 

Při posledních povodních byli opět 
dobrovolní hasiči nepřehlédnutelní. 
Kolik se jich zapojilo do akce?

Odhadem 30 000 dobrovolných hasi-
čů nasazených v  jednotkách požární 
ochrany. Defi nitivní čísla ještě nejsou 
známa, někde ještě záchranné akce 
pokračují. Pomoc lidem je jeden ze 
smyslů činnosti dobrovolného ha-
siče. Přitom by nás nejvíce potěšilo, 
kdybychom si předtím, než si pů-
jdeme stoupnout do studené vody, 
nemuseli jít koupit vlastní gumáky, 
rukavice a  stříkačku. A  když náho-
dou onemocníme, abychom nebyli 
vyhozeni z  práce. Žádná jiná složka 
integrovaného záchranného týmu 
není schopna nasadit tak ohromnou 
pracovní sílu. 

„Stanovy Českého olympijského výboru se sice 
změnily, ale Sdružení – stejně jako všechny 
neolympijské sporty, Sokol, asociace Sportu 
pro všechny i  další instituce – se dostalo na 
okraj celého procesu.“

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportov-
ních svazů ČR

Vážené dámy, vážení pánové!

Při nedávných povodních 
v České republice poskytovali 
významnou a nezištnou pomoc 
při záchraně osob, majetku 
a poté i likvidaci následků velké 
vody také členové Sdružení 
sportovních svazů České 
republiky. 

Dovolte mi, abych všem, 
kteří v jednotlivých regionech 
jakýmkoliv způsobem přiložili 
ruku k dílu a přispěli k obraně 
před záplavami či k následné-
mu úklidu, vyslovil jménem 
vedení Sdružení velký respekt 
a upřímné poděkování. Právem 
jsme hrdi na to, že dokázali 
v těžkých podmínkách, kdy 
často riskovali životy a zdraví, 
svůj vyspělý občanský postoj. 

V mnoha případech přitom 
uplatnili také technické a spor-
tovní dovednosti, které získali 

v klubech a oddílech v rámci 
pravidelné činnosti. Například 
Ústřední automotoklub poskytl 
dvě callcentra i potřebnou tech-
niku. V akci byly letecké modely 
s připevněnými kamerami, 
které monitorovaly nepřístupné 
oblasti. Radioamatéři nahra-
zovali výpadky telefonických 
linek či mobilního signálu. Svou 
techniku nabídli postiženým 
městům a obcím motoristé 
a vodáci. 

Nejpočetnější však bylo 
zapojení jednotek dobrovol-
ných hasičů – do záchranných 
a evakuačních prací se jich 
zapojilo několik desítek tisíc. 
Svým neutuchajícím nasaze-
ním, obětavostí a statečností 
prokázali vysoké profesionální 
i morální kvality a právem se 
stali v mnoha regionech novo-
dobými hrdiny.

Těší mě, že členové našeho 
Sdružení projevili tak vysokou 
spolehlivost a akceschopnost. 
Ještě jednou za to patří všem 
srdečný dík.

Zdeněk Ertl
předseda Sdružení 
sportovních svazů ČR

Rada Sdružení sportovních 
svazů ČR zvolila na svém 
zasedání 16. dubna v  Praze 
nové místopředsedy orga-
nizace na příští pětileté ob-
dobí. Kromě Václava Fiřtíka 
(Český svaz biatlonu) a  Ol-
dřicha Vaníčka (Ústřední 
automotoklub ČR), kteří 
obhájili své funkce, se jimi 
stali také Vlastimil Dvořák 
(Aeroklub ČR) a Jaroslav Sa-
livar (Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska). „Ukazuje 
se, že Sdružení bude muset 

vynaložit mnohem větší úsilí 
v otázkách sportovního, eko-
nomického i  legislativního 
zajištění činnosti svých čle-
nů,“ zdůvodnil zvýšení počtu 
místopředsedů Zdeněk Ertl.

Na květnovém kongresu 
Mezinárodní automobilové 
federace (FIA) ve Vídni byl 
zvolen prezident ÚAMK ČR 
a  místopředseda Sdružení 
sportovních svazů ČR Ol-
dřich Vaníček (na snímku 

s  Michaelem Schumache-
rem) členem řídicí rady FIA 
Regionu I  (Evropa, Afrika, 
Blízký východ). Současně 
se stal kandidátem do nej-
vyššího orgánu FIA – Svě-
tové rady pro mobilitu. 
„FIA je světovou organiza-
cí s  obrovským vlivem na 
všechny oblasti, které se 
týkají dopravy. Nyní máme 
možnost přímo ovlivňovat 
celo evropské aktivity týka-
jící se bezpečnosti silniční-
ho provozu a  mobility,“ říká 
 Oldřich Vaníček.

 

„V České republice je více než 
6 300 obcí a myslím, že neexistuje 
spolek, který by byl v naprosté 
většině z nich. My jsme.“

PTÁME SE
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Sjednocování českého sportu 
je dlouhodobější záležitost

Mnoho se-
tkání, jedná-
ní a  dalších 
d i p l o m a t i c -
kých aktivit 
a b s o l v o v a l 
v  posledních 
týdnech a mě-
sících předse-
da Sdružení 

sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl. 
Nejdůležitější závěry shrnuje v  ná-
sledujícím rozhovoru.

Jak jste spokojen s  nedávnými 
volbami místopředsedů Sdružení 
a proč se jejich počet zdvojnásobil?

Naše Sdružení patří mezi dvě největší 
sportovní organizace v  České repub-
lice. Rozsah naší činnosti s  ohledem 
na to, že máme velmi malý počet pla-
cených zaměstnanců, si vyžádal větší 
počet místopředsedů, kteří mohou 
za Sdružení samostatně jednat. Jsem 
rád, že byli jednomyslně zvoleni ta-
koví představitelé sportovních svazů, 
kteří mají ve sportu velkou autoritu 
a jsou uznávanými odborníky. 

Jak se vyvíjí situace při sjednoco-
vání českého sportu a  spolupráce 
s  dalšími sportovními institucemi 
především s ČOV?

Domnívám se, že je to dlouhodo-
bější záležitost. Na jedné straně je 
deklarace něčeho a na straně druhé 
je otázka mít na to sílu. Dále je zde 
a  bude snaha olympijských spor-
tů o  jejich výrazné upřednostnění 
z  hlediska financování. Podle prů-
zkumu agentury SANEP z  tohoto 
měsíce se domnívá 54,2 % lidí, že 

státní peníze na sport by měly jít 
na mládež, 27 % na podporu všech 
a  jen 1,7 % dotazovaných chce dát 
peníze na reprezentaci. Sportovní 
aktivity a  pohyb jsou pro většinu 
veřejnosti důležitou součástí 
zdravého životního stylu a  chtějí, 
aby stát přednostně podporoval 
plošně děti a  mládež. V  ČOV, kde 
rozhodující většinu mají olympijské 
sporty, se podle mě bude ještě ně-
jakou dobu hledat shoda nejen na 
tom, co a jak má být financováno.

Česká republika by měla mít od 
1.  ledna 2014 nový občanský zá-
koník. Co z toho vyplývá pro spor-
tovní organizace - především pro 
Sdružení?

Nový občanský zákoník je platný 
a  jeho účinnost má nastat právě od 
1. ledna 2014. V  současné době jsou 
v parlamentu, v různém stupni projed-
návání, ještě zákony související s tímto 
zákoníkem. Předpokládám, že koneč-
né znění těchto zákonů bude známo 
zřejmě v  září tohoto roku. Pak nám 
zbývá dost málo času na to zpracovat 
pro naše svazy a jejich základní články 
závěry, jak postupovat při změně ob-
čanských sdružení na spolky. Bude to 
obrovská práce, protože základních 
organizací je v  našem Sdružení přes 
10 500. Lhůta daná zákoníkem na pře-
měnu je tři roky, ale daňové změny 
jsou účinné již od roku 2014.

Senát schválil novelu loterijního 
zákona, podle níž by - zejména na 
sportování mládeže - mělo přibýt 

zhruba 400 milionů Kč. Dostane se 
také na členské svazy Sdružení? 

O  rozdělení těchto peněz se má jed-
nat na Výkonném výboru ČOV na 
podzim. Osobně se domnívám - a za-
tím je na tom i většinová shoda členů 
tohoto orgánu, že peníze by měly být 
rozděleny plošně na jednotlivé členy 
sportovních organizací. Rozdělení by 
mělo být podle mě tak 80 % na děti 
a mládež a 20 % na ostatní. Pak i na 
nás by měl vyjít spravedlivý podíl.

Byl jste hostem ustavujícího sně-
mu Hnutí pro sport, které vede po-
slanec Josef Dobeš - co bylo cílem 
vaší účasti?

Jako představitel významné sportov-
ní organizace musím spolupracovat 
se všemi, kteří chtějí pomáhat rozvoji 
sportu. Podobný postoj má i  před-
seda druhé největší sportovní orga-
nizace ČUS Miroslav Jansta, který se 
zúčastnil také. Domnívám se, že pří-
padná spolupráce v regionech by pro 
nás mohla být užitečná. 

Jaké výsledky mají vaše návštěvy 
hejtmanů jednotlivých krajů? 
Cítíte zájem a  podporu aktivit na-
bízených Sdružením sportovních 
svazů ČR?

Setkání s hejtmany jednotlivých kra-
jů považuji za důležitá. Postoj k pod-
poře a financování sportu z rozpočtu 
krajů je různý. Jsou kraje, kde sport 
má velkou podporu, a  jsou také 
kraje, kde je to okrajová záležitost. 
Podle toho také vypadá podpora 
našich sportů. Bohužel se zde pro-
jevuje nejednotnost sportu v tom, 
že si na jednotlivých krajích podává 
dveře za sport tolik lidí, že to asi ani 
nejde spočítat. 

CO SE STALO

HLADÍKOVÁ S BIKROSOVÝM BRONZEM

POZORNOST KRAJSKÝM KOMISÍM

EVROPSKÝ ŠAMPIONÁT V NOVÉM MĚSTĚ

POČET ČLENŮ SDRUŽENÍ NARŮSTÁ

DOZORČÍ RADA V PLNÉ SESTAVĚ

Na konci dubna se v bikroso-
vém areálu TJ BMX Pardubice 
na sídlišti Závodu míru usku-
tečnily třetí a  čtvrtý závod 
letošního evropského šam-
pionátu BMX (bikros). Pro 
Pardubice to byl velký svá-
tek, neboť naposledy hostily 
podobný závod v  roce 2001. 
V  průběhu víkendu se zde 
představilo 1  100 závodníků 
z 25 zemí.

Bikros je cyklistická disciplí-
na, která měla svoji premi-
éru na olympijských hrách 

v  Pekingu 2008 a  nechyběla 
ani na dalších hrách v Londý-
ně 2012. Právě tam startovaly 
také dvě české reprezentant-
ky - Aneta Hladíková a  Ro-
mana Labounková. 

Hlavní hvězdou závodu byl 
bezpochyby dvojnásobný 
olympijský vítěz – Lotyš Ma-
ris Štrombergs, jenž v  Par-
dubicích dominoval a  s  pře-
hledem ovládl oba závody. 
Mezi ženami si prvenství roz-
dělily Francouzky Manon Va-
lentinová a Eva Ailloudová.

O  nejlepší český výsledek 
se postarala Aneta Hladí-
ková (na snímku), rodačka 
z nedalekého Záboří nad La-
bem, která v sobotu skončila 
čtvrtá, ale v neděli na domácí 
dráze vybojovala vynikající 
třetí místo. 

V  nejbližším období zaměří 
Rada Sdružení sportovních 
svazů svou pozornost na bu-
dování a  posílení struktury 
krajských komisí Sdružení 
v  jednotlivých regionech 

České republiky. Zatímco 
některé regiony podporují fi -
nančně činnost komisí či sva-
zů (Jihočeský, Pardubický, 
Vysočina), ostatní spíše ná-
razově nebo vůbec. „Naším 
cílem je přesvědčit hejtmany 
a  vedení krajů o  tom, že se 
vyplatí investovat prostředky 
určené na sport zejména na 
rozvoj aktivit mládeže a ama-
térského sportu,“ vysvětluje 
záměr předseda Sdružení 
Zdeněk Ertl.

Po obrovském sportovním, 
organizačním i  diváckém 

úspěchu  letošního mistrov-
ství světa v  biatlonu, které 
hostil moderní areál v  No-
vém Městě na Moravě, 
se Vysočina může těšit na 
další vrcholnou mezinárod-
ní událost. Počátkem roku 
2014 zde totiž příznivci to-
hoto krásného sportu opět 
uvidí v akci české reprezen-
tanty Gabrielu Soukalo-
vou, Veroniku Vítkovou, 
Ondřeje Moravce, Michala 
Šlesingera a  spolu s  nimi 
i další světové hvězdy – ten-
tokrát v  rámci biatlonové-
ho mistrovství Evropy.

Na základě hlášení jednot-
livých členských svazů lze 
konstatovat příjemné zjiš-
tění – základna Sdružení 
sportovních svazů ČR, které 
je druhou největší sportovní 
organizací v  zemi, neustále 
narůstá. K  1. lednu 2013 vy-
kazovala statistika v  10  289 
klubech 627  225 členů – 
o  9  923 více než v  porov-
nání s  předchozím rokem. 
Dětí a  mládeže do 26 let je 

registrováno 120  488 a  je 
nepochybně potěšitelné, 
že tento počet představu-
je 19,21 procenta z  celkové 
členské základny a  je stejný 
jako v uplynulém roce.

Na zasedání Rady Sdruže-
ní sportovních svazů České 
republiky 20. června v  Ha-
vlíčkově Brodu se uskuteč-
nila volba členů důležitého 
orgánu – dozorčí komise 
Sdružení pro příští pětileté 
období. Ze sedmi kandidá-
tů navržených jednotlivými 
členskými svazy získal nej-
více hlasů tento čtyřlístek: 
Miluše Kadeřávková (Český 
svaz biatlonu), Vilém Liš-
ka (Svaz potápěčů Moravy 
a  Slezska), Michal Sojka 

(Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a  Slezska) a  Lubomír 
Široký (Moravskoslezský ky-
nologický svaz). 

„Podle průzkumu agentury SANEP 
z tohoto měsíce se domnívá 
54,2 % lidí, že státní peníze na 
sport by měly jít na mládež!“

NA SLOVÍČKO
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Akademičtí střelci míří 
úspěšně na medailové terče

Univerzitní střelecké soutěže jsou 
organizovány v rámci činnosti Čes-
ké asociace akademických technic-
kých sportů (ČAATS) jako součást 
sportovních přeborů vysokých 
škol. Mezinárodní federace univer-
zitního sportu (FISU) v  sudých le-
tech pořádá akademická mistrov-
ství světa a sportovní střelba je od 
roku 2007 zahrnuta do programu 
letních světových Univerziád jako 
výběrový sport. 

Sportovní střelba má v  domácím 
univerzitním prostředí dlouhou tradici 
a  již v  roce 1914 byly organizovány 
první střelecké soutěže. Významným 
mezníkem pro rozvoj univerzitních 
soutěží bylo založení kateder tělesné 
výchovy na vysokých školách v 50. le-
tech. Od roku 1956 se každoročně po-
řádají akademická mistrovství, jejichž 
součástí je i  sportovní střelba. Těchto 
šampionátů se zúčastní okolo 60 stu-
dentů vysokých škol. 

HISTORICKÁ ČESKÁ STOPA

Ve střeleckých soutěžích mezinárod-
ního charakteru pořádaných FISU 
se má Česká republika opravdu čím 

chlubit. Právě český univerzitní sport 
se zasloužil o  zařazení sportovní střel-
by do programu akademických MS tím, 
že v  roce 2003 uspořádal historicky 
první šampionát v  Plzni. Následně 
byla sportovní střelba zařazena do 
programu letních světových Univerziád 
jako výběrový sport. 

Také úroveň střelců a střeleckých vý-
sledků těchto soutěží zaznamenala 
obrovský progres. Zatímco na po-
čátku se jen výjimečně v jednotlivých 
univerzitních týmech objevovali stát-
ní reprezentanti, nyní je to přesně na-
opak. Mezi účastníky je řada fi nalistů 
a  medailistů z  vrcholných světových 
soutěží pořádaných Mezinárodní stře-
leckou federací (ISSF). Až v  90 % zá-
vodníků jde o státní reprezentanty 
či reprezentační trenéry a  rovněž 
hodnota střeleckých výsledků snese 
srovnání s úrovní MS, ME a SP.

Čeští vysokoškoláci však přesto při-
vezli jen od roku 2010 šest zlatých, 
dvě stříbrné a  devět bronzových 
medailí ze soutěží s  opravdu špič-
kovou konkurencí!

„V  této souvislosti je třeba podě-
kovat vedení Českého střeleckého 
svazu a  jeho trenérům i  celému 
univerzitnímu realizačnímu týmu 

pod vedením Jana Fidlera za jejich 
dlouhodobou pomoc a  spolupráci. 
Bez této podpory bychom nebyli 
schopni připravit a postavit tak kva-
litní týmy,“ říká Ivana Ertlová, ma-
nažerka České asociace akademic-
kých technických sportů.

LONDÝNSKÁ RADOST ADÉLY 
SÝKOROVÉ

ČAATS se snaží spoluprací s  pří-
slušnými vysokými školami vytvořit 
univerzitním sportovcům optimální 
podmínky ke studiu a  zajistit jim in-
dividuální studijní plány, bez nichž by 
jejich příprava byla velice obtížná. 

„Asi největší odměnu a  radost za do-
savadní práci pro mne představovala 
olympijská medaile Adély Sýkorové 
v  Londýně, která byla od roku 2007 
součástí univerzitních týmů. V  nich 
získala mnoho medailí a  myslím, že 
i  patřičné sebevědomí. O  významu 
těchto zkušeností svědčí i  fakt, že 
v Londýně 2012 startovalo 154 dří-
vějších držitelů univerziádních me-
dailí, kteří zde nasbírali celkem 174 
olympijských medailí!“ připomíná 
Ivana Ertlová.

Na mezinárodních univerzitních 
soutěžích působí jako členové jed-
notlivých jury rovněž čeští rozhodčí 

– Luboš Bílek a Přemysl Mrňák. I je-
jich výkony a činnost jsou pozitivně 
vnímány a přispívají k vysoké úrovni 
reprezentace České republiky v  za-
hraničí. 

Nejbližší významnou sportovní akcí 
pro dvaadvacet českých akademic-
kých střelců bude letní Univerziá-
da v  Kazani (6. – 17. července). Ze 
sportovní střelby, která bude pro-
bíhat v  termínu 12. – 17. 7., jsou 
předběžně dohodnuty přenosy na 
stanici Eurosport 2 z brokových fi nále 
a v současné době se jedná o dalších 
přenosech z puškových a pistolových 
disciplin. Podrobnější informace na-
jdete na stránkách: www.fi su.net.

BYLI JSME PŘI TOM

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

SPOLEČNÝ BOJ S VELKOU VODOU

V ROUDNICI SE VYHLAŠOVALA ELITA 

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH PŘEDEVŠÍM!

LETEČTÍ MODELÁŘI V PARLAMENTU

počet klubů, které v současné době 
působí v rámci Sdružení sportovních 
svazů České republiky

10 289

Tisíce lidí muselo opustit svo-
je domovy, desetitisíce zůsta-
ly bez elektřiny, jen v Praze 
bylo uzavřeno na 50 ulic, lidé 
byli zoufalí a nevěděli, kam 
se obracet o pomoc, radu… 
Taková situace nastala na za-
čátku června v  České repub-
lice zasažené povodněmi. 
V tento okamžik přišel s po-
mocí ÚAMK, který poskytl 
150 svých pracovníků a své 
callcentrum, aby informovali 
veřejnost o tom, kde hledat 
pomoc, jak se dostat na určité 
místo nejen v Praze, ale v celé 
zemi. „Pomoc, a to nejen na 
cestách, považujeme za svoji 
přirozenou povinnost,“ uvedl 
prezident ÚAMK Oldřich Va-
níček. Linky 1234 a 800 123 
003 jsou v  provozu nepřetr-

žitě a ví o nich každý záchra-
nář, ale i motorista, protože 
svítí trvale na informačních 
tabulích hlavních ulic Prahy 
i na dalších místech. Noc z 2. 
na 3. června byla dramatická, 
každá informace o stoupající 
vodě měla cenu zlata. Call-
centrum ÚAMK přijalo více 
než 8 000 hovorů. Největší 
nápor měl ale teprve přijít. 
Dne 4. června volalo na 
linky 1234 a 800 123 003 
téměř 13 000 občanů, kteří 
potřebovali poradit - někdy 
však stačilo, že slyšeli hlas 
někoho, kdo chápe jejich 
těžkou situaci. Za prvních 
šest dní povodní v České re-
publice dokázali v  callcent-
ru ÚAMK pomoci 45 780 li-
dem. Samozřejmě, že ÚAMK 
podal pomocnou ruku i tím, 
že poskytl techniku jako 
např. odtahové vozy. Pomoc 
ÚAMK ocenil i primátor Pra-
hy Tomáš Hudeček, ale hlav-
ně lidé v postižených místech. 
Jsou vděční za nezištně poda-
nou pomocnou ruku ÚAMK. 

Po famózním průletu for-
mace grippenů při zahájení 
druhého dne letecké Memo-
rial Air Show 23. června na 
letišti v Roudnici nad Labem 
vyhlásil Aeroklub České re-
publiky tři nejlepší letecké 
sportovce ČR roku 2012. 
Těmi se stali plachtař Radek 
Krejčiřík (na snímku) z Aero-
klubu Hranice, druhý skončil 
parašutista Jiří Gečnuk z 
Paraklubu Dukla Prostějov 
a třetí posádka letecké rally 

Petr Opat z AK Rakovník a 
Jan Havlík z AK Liberec. Po 
tomto aktu pak pokračoval 
téměř čtyřhodinový poutavý 
program druhého dne Me-
morial Air Show 2013.

Ústřední automotoklub 
České republiky se podílí 
na řadě aktivit na zajištění 
bezpečnosti chodců, cyklis-
tů i motoristů. Jednou z nich 
byla také akce Road Safety 
Week v Parku Družby v Pra-
ze, která se uskutečnila od 6. 
do 12. května ve spolupráci 
s Mezinárodní motorkářskou 
organizací FEMA. ÚAMK 
v rámci programu pro děti 
i dospělé představil speci-
ální vyprošťovací vozidlo, 
cyklistický a automobilní 
trenažér i otočný simulá-
tor. Díky němu si mohl ka-
ždý vyzkoušet, jak vypadá 
„velká“ havárie s  převráce-
ním vozu na střechu a jaké 

jsou následky, když se řidič 
nebo spolujezdec nepřipou-
tají. Během dne došlo i na 
přehlídku letecké záchranné 
služby či ukázkový zásah ha-
sičů. Akce Road Safety Week 
je součástí celosvětového 
Týdne bezpečnosti silnič-
ního provozu, jehož cílem 
je během deseti let zachrá-
nit pět milionů životů.

V  anketě o nejlepší sportov-
ce za rok 2012 organizované 
Leteckou amatérskou aso-
ciací, Svazem modelářů ČR, 
Plachtařským Old Timer Klu-
bem ČR a Asociací leteckých 
provozovatelů ČR zvítězili: 
Magdaléna Orlová – mistry-

ně Evropy juniorů v kat. F1E; 
Gabriela Kaplanová – mist-
ryně světa v kat. F1D; Adam 
Blažek, Václav Papež a Da-
niel Rössler – mistři světa 
družstev juniorů v kat. F1A; 
On dřej Hacker – mistr světa 
v kat. F5D a Jan Sedláček, To-
máš Ciniburk – mistři světa v 
družstvech v kat. F5D a Pavel 
Fencl, Petr Tax, Karel Vode-
šil – družstvo mistrů světa v 
kat. F4C. Vyhlášení výsledků 
se uskutečnilo v prostorách 
poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR v Praze. 

ZA KULISAMI

Adéla Sýkorová se raduje z vítězství na Univerziádě 2011
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