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MALÉ VELKÉ ÚSPĚCHY
MLADÝCH ZÁVODNÍKŮ
V našem Zpravodaji tradičně
přinášíme medailonky vítězů
Českého halového poháru. Tentokrát jsme se však rozhodli vyzpovídat dva závodníky z jednoho sboru, kteří nezvítězili,
ale umístili se v první desítce
v celkovém hodnocení své kategorie. Ovšem je to pro ně, i pro
jejich vedoucí, obrovský úspěch!
Podobné „malé velké“ úspěchy
přitom zažívají desítky závodníků, kteří se Českého halového
poháru účastní.

ROZHOVOR
Pro připomenutí − Český halový pohár je určen pro závodníky
jednotlivce. Mladí hasiči soutěží
v disciplíně běh na 60 metrů s překážkami ve dvou věkových kategoriích, které jsou hodnoceny zvlášť
pro chlapce a dívky. Seriál poháru
je čtyřkolový a o celkovém pořadí
rozhodují tři nejlepší umístění ze
všech závodů v daném roce. Jednotlivá kola poháru jsou pořádána
v atletických halách v Ostravě, Jablonci nad Nisou a Praze. Samotné
provedení disciplíny v sobě musí
skloubit nejen rychlý běh, ale
i správnou techniku překonání překážek a techniku spojů. Každý závodník má dva pokusy a o pořadí
rozhodne rychlejší z obou pokusů.
Aby závodník dosáhl opravdu na
ty nejlepší časy, které jsou pro zajímavost u mladších chlapců i dívek
okolo 13 až 14 sekund, musí být

celý pokus proveden v běhu, bez
výrazného zpomalení a technické
chyby.

Rozhovor jsme dělali s Karolínou Rácovou, která si v kategorii
mladších dívek z vyhlášení celkového hodnocení v Ostravě přivezla
10. místo s nejlepším dosaženým
časem 15,72 sekund, a Radkem
Ullrichem, devátým v kategorii mladších chlapců s nejlepším
dosaženým časem 14,51 sekund.
Sbor dobrovolných hasičů Lužná
je vůbec prvním týmem z okresu
Rakovník, který se do republikového Českého halového poháru
zapojil.
Sami hodnotili svoje umístění takto: „Pro mě to bylo velké překvapení.
Díky dobrému času v posledním závodu v Ostravě jsem se probojovala
do první desítky, byl to určitě velký
úspěch. Za odměnu jsem od mamky
dostala nové tréninkové oblečení,“
říká dvanáctiletá Karolína Rácová.
Velice spokojený se svým umístěním byl i o dva roky mladší Radek
Ullrich. „Měl jsem radost, že jsem
v celé sezóně běhal pěkné časy a stále se zlepšoval. První desítka je hezká
a určitě bych se v ní chtěl udržet i letos,“ zhodnotil svůj úspěch.
Jak jste se dostali k hasičskému
sportu a jak dlouho se mu už věnujete?
Radek: K Ježíšku jsem si jako malý
přál, abych mohl chodit na hasiče.
Rodiče mě tenkrát hned po Vánocích vzali na trénink do Lužné, ha-

sičskému sportu se tak věnuji šestým rokem.
Karolína: Původně jsem šla jen
doprovodit kamarádku na hasičský trénink a několik dní nato už
jsem byla s družstvem na své první
soutěži. Hasičský sport dělám čtvrtý rok.
Co vás baví na tomto sportu,
máte oblíbenou disciplínu?
Radek: Že mám v týmu kamarády,
se kterými trénuji i soutěžím a trávíme tak spolu hodně času. Mám
dvě oblíbené disciplíny, běh na
60 metrů s překážkami a požární
útok.

Karolína: Líbí se mi, že si všichni pomáháme, protože většina disciplín
je především o vzájemné spolupráci celého týmu. Má nejoblíbenější
disciplína jsou šedesátky, tak říkáme běhu na 60 metrů s překážkami.
Jak často trénujete?
Karolína: Trénujeme třikrát týdně
a snažím se plnit i domácí přípravu,
například skáču přes švihadlo.
Co pro vás znamenalo umístění
v první desítce?
Karolína: Pro mě to bylo velké překvapení, díky dobrému času v posledním závodu v Ostravě jsem se

probojovala do první desítky a byl
to určitě velký úspěch.
Radek: Měl jsem radost, že jsem
v celé sezóně běhal pěkné časy
a stále se zlepšoval. První desítka
je hezká a určitě bych se v ní chtěl
udržet.
Jste při startu na závodech nervózní?
Karolína: Jsem veliká nervóza, ale
hned po výstřelu myslím už jen na
to, co mám udělat, a ostatní jde
stranou.
Radek: Nervózní jsem určitě, ale
po odstartování to ze mě spadne
a vždy chci zaběhnout lepší čas.

NOVINKY
ČESK Ý DEN PROTI
R AKOVINĚ 2019
Ve středu 15. května se 140 sborů dobrovolných hasičů zapojilo do 23. ročníku tradiční veřejné sbírky Ligy proti
rakovině Praha. Tématem letošního
ročníku byla nádorová onemocnění
plic. Dobrovolníci, mladí hasiči i do-

spělí, ve žlutých tričkách s grafikou
Normální je nekouřit nabízeli žluté
kvítky měsíčku lékařského s meruňkovou stužkou ve městech i na vesnicích.
Někde prodali pár desítek kusů, jinde
stovky. Všichni, kteří nabízeli i kupovali
tak přispěli na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické výuky,
výzkumu a vybavení onkologických
center.

OCENĚNÍ PRO SDH
HEJNICE
V úterý 30. dubna 2019 obdrželo družstvo psovodů Sboru dobrovolných hasičů Hejnice od policejního prezidenta
plk. Mgr. Jana Švejnara Plaketu Policie

FINÁLE CZECH TARGET
SPR INT OPEN SE BLÍŽÍ

České Republiky za dlouhodobou, příkladnou a iniciativní spolupráci s Policií ČR a prosazování jejího dobrého
jména. O dva měsíce dříve získal ocenění v anketě Kynolog roku také jeden
z členů SDH Hejnice. Druhé místo si
odnesl Pavel Morávek, zástupce velitele psovodů SH ČMS.
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Na začátku školního roku 2018/2019,
konkrétně 6. září 2018, odstartoval
premiérový ročník školních závodů
v Target Sprintu pod názvem Czech
Target Sprint Open. Projekt soutěží
v Target Sprintu, mladé a velmi dynamické střelecké disciplíně kombinující
běh na 1200 m a střelbu z laserové
pušky na terče ve vzdálenosti 10 m,
organizuje Sdružení sportovních svazů České republiky. Během podzimní
a jarní části závodů si Target Sprint
vyzkoušelo téměř 2000 dětí ze 7. a 8.
tříd 37 základních škol v Praze a ve
Středočeském kraji. Vítězové, respektive medailisté ze školních závodů se

Tel.: 222 119 501 			

svými výkony probojovali do finálových kol, která se uskuteční v Praze
(6. června 2019) a v Čáslavi (18. června 2019). Finálových klání se zúčastní
více než 400 dětí! Více informací nejen
o finále, ale o celém projektu Czech
Target Sprint Open naleznete na webu
www.targetsprint.cz.

E-mail: kancelar@dh.cz
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MISTROVSTVÍ STŘEDOŠKOLÁKŮ A AKADEMIKŮ
Na Střední průmyslové škole
chemické (SPŠCH) v Pardubicích se ve čtvrtek a v pátek 25.
a 26. dubna uskutečnilo již čtvrté Středoškolské mistrovství
ČR v požárním sportu. Kromě
mistrovských titulů se bojovalo
také o postup na Akademické
mistrovství ČR v požárním sportu v Ostravě, kam postoupily tři
týmy v každé kategorii.

MISTROVSTVÍ
Na sportovišti při SPŠCH v disciplínách běh na 100 metrů s překážkami, štafeta 4 × 100 m, výstup na
cvičnou věž a požární útok soupeřilo 30 družstev a více než 60 jednotlivců. Celkem se na 4. ročníku

Středoškolského mistrovství České
republiky v požárním sportu setkalo více než 350 soutěžících.
Hned první den po disciplínách
běh na 100 m s překážkami a štafetě 4 × 100 m s překážkami převzalo

vedení domácí družstvo mužů, zatímco v kategorii žen se o vedení
přetahovalo družstvo žen z Gymnázia Polička a Obchodní akademie
a SOŠ Choceň. V pátek pak o vítězi
rozhodovala královská disciplína –
požární útok. V ní ženy z Poličky do-

sáhly nejlepšího času, potvrdily, že
jsou favoritkami letošního mistrovství a časem 28,48 s těsně zvítězily
před děvčaty z Obchodní akademie
a SOŠ Choceň, která přitom měla
po čtvrtečním klání našlápnuto na
celkové vítězství.

zium Polička před OA a SOŠ Choceň
a třetími dívkami z Gymnázia a SOŠ
Moravské Budějovice. V kategorii
mužů titul uhájilo domácí družstvo
SPŠCH Pardubic před stříbrným
týmem SPŠ Třebíč A a bronzovým
družstvem SOŠ a SOU Dubno.

V kategorii mužů se o první místo
utkalo domácí družstvo s obhájcem titulu z loňského roku – Střední
průmyslovou školou z Třebíče, která
v pátek předvedla nejlepší požární
útok s časem 29,94 s. Náskok z prvního dne, kdy SPŠCH Pardubice suverénně ovládla obě disciplíny, však
stačil domácím na celkové vítězství.

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ
Ve čtvrtek a pátek 2. a 3. května se
ve sportovním areálu požární stanice Ostrava-Poruba konal osmý ročník Akademického mistrovství ČR
v požárním sportu. Celkem 150 závodníků a závodnic soutěžilo v disciplínách požárního sportu – výstup na cvičnou věž, běh na 100 m
s překážkami, štafeta 4 × 100 m, požární útok. Zvítězil mužský tým ze
Západočeské univerzity a ženský
tým Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Letos si tedy putovní poháry, které
mistrovství věnoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, v kategorii žen odvezlo družstvo Gymná-

JAK TO VYPADÁ NA DOROSTENECKÝCH KEMPECH?
V minulém čísle jsme informovali o veřejných sportovních
kempech pořádaných Ústřední
odbornou radou mládeže. Tentokrát přinášíme zprávy z Moravskoslezského kraje.

průprava, systém rozcvičování
před zahájením tréninků a před
nástupem na překonávání překážek. Nedílnou součástí výuky jsou
pak přednášky a praktické ukázky
z poskytování pomoci zraněným,
například při pádu na proudnici
umístěnou na zádech, ale i při běžných zraněních a život ohrožujících situacích.

STALO SE
Čtyři výcvikové a výukové kempy pro dorostenky a dorostence
z Moravskoslezského kraje pořádá
Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a Krajská odborná
rada mládeže v měsících dubnu,
květnu a červnu. Akce je pořádána
v rámci projektu „Zachraňujeme
spolu“, č. 304031C880, podpoře-

ného z Operačního programu – INTERREG V-A Slovenská republika –
Česká republika.
Do každého víkendového kempu je zařazeno 60 dorostenců.
Pod vedením zkušených trenérů

a sportovců Petra Gvuzdě, Ondřeje
Kahánka, Marcela Dala a jejich asistentů se frekventanti učí správnou
techniku překonávání překážek
v požárním sportu, práci s nářadím apod. Velmi důležitou součástí výcviku je sportovní a atletická

Profesní zdravotnice Kristýna Prčíková a Michaela Franková velmi
poutavě zdůrazňují, proč je nutné
se před každým tréninkem a závodem důkladně rozcvičit a protáhnout a jaké následky nohou vzniknout při nesplnění této důležité
činnosti. Fyzicky náročné výcviky
je nutné proložit odpočinkovými

aktivitami v podobě různých her,
soutěží a kvízů. A zde je ten pravý
prostor pro Stáňu Močigembovou,
která umí zaujmout, ale hlavně naučit dorostence, jak se pobavit navzájem v kolektivu mezi kamarády.

Dva kempy už máme za sebou.
Vždy celou sobotu probíhá náročný výcvik a výuka v atletické hale
v Ostravě – Vítkovicích, stravování
a ubytování nám zajišťuje hotel
Puls, který je součástí sportovního
komplexu, takže v neděli od rána
pokračujeme ve výcviku. První
absolventi odjížděli do svých domovů fyzicky unavení, ale výrazně bohatší o potřebné zkušenosti
a nové znalosti z oblasti sportovní
přípravy na požární sport.

UDÁLOSTI
MEZINÁRODNÍ SETK ÁNÍ
HASIČŮ NA HOST ÝNĚ
Poutní místo Svatý Hostýn v sobotu
27. dubna přivítalo tisíce hasičů a dalších poutníků na XXVI. mezinárodní hasičské pouti. Setkali se zde hasiči z celé
České republiky se svými zahraničními
kolegy ze Slovenska, Chorvatska a Polska. Po nástupu se průvod pod velením
Vladimíra Hanáka a za doprovodu dechové hudby Provodovjané přesunul
před baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Účastníky přivítal Josef Juráň a ve

svých vystoupeních pozdravili starosta
SH ČMS Jan Slámečka, generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba,
hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří
Čunek a arcibiskup olomoucký mons.
Jan Graubner. Všechny účastníky poutě přivedlo do baziliky a jejího nejbližšího okolí 108 historických praporů
ze 100 registrovaných sborů dobrovolných hasičů. Mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký mons. Jan
Graubner. V závěru byly žehnány nové
hasičské prapory včetně tabule pro
označení hasičské zbrojnice. Vysoká
účast hasičů i ostatních návštěvníků
potvrdila již zažitou tradici této mezinárodní hasičské poutě.

DÍK Y ÚSTECK ÝM
HASIČŮM SOUTĚŽÍ
I MATEŘSK É ŠKOLK Y
Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem každoročně připravuje hasičskou

stojan a ty pak proudem vody shodit.
Poslední byl požárnický kuželník, při
němž soutěžící mají hadicí shodit co
nejvíce z devíti kuželek. Zvítězily děti
z MŠ Dobětice A, před MŠ 5. května
a MŠ Vinařská B.

soutěž pro mateřské školy Plamínek.
V letošním roce se akce uskutečnila
ve čtvrtek 9. května na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Tentokrát se
zapojilo 19 družstev ze 13 ústeckých
mateřských školek. Celkem 114 dětí
ve věku 5 – 6 let soutěžilo ve třech disciplínách. První byla štafeta 3 × 20 m
s překážkami, v níž děti překonaly lavičku, přeskočily příčné břevno a v posledním úseku spojily hadici proudnicí
s rozdělovačem. V druhé disciplíně –
zásahu džberovou stříkačkou na cíl –
měly za úkol postavit plechovky na
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DĚTI Z PŘ ÍPR AVEK SI
V YZKOUŠELY POŽÁR NÍ
DISCIPLÍNY
V neděli 5. května se za podpory Královéhradeckého kraje uskutečnilo
v Holovousích setkání družstev přípravek. Na startovní čáru se postavilo 105 dětí z celého regionu. Děti
soutěžily v upravených disciplínách
branného závodu, kde poznávaly pět
topografických značek, při střelbě byl
úkol hod na cíl, v uzlování dle výběru
uvázat uzel, na kontrole první pomoci si děti zopakovaly tísňová čísla záchranné služby, policie a hasičů, na
stanovišti požární ochrany určovaly

Tel.: 222 119 501 			

jednu z pěti grafických značek technických prostředků. Štafeta dvojic
proběhla dle Pravidel hry Plamen, ale
největší úspěch měla disciplína Požární útok s vodou na terče, samozřejmě
s pomocí dospělého vedoucího. Jako
doplnění byly předvedeny úžasné
ukázky přípravky z Chlumce nad Cidlinou (v podobě zásahu u dopravní
nehody) a z Bohuslavic nad Metují
(úseky soutěže TFA). Kdo v chladném
počasí vyhrál? Všechny děti, které přijely na toto setkání!

E-mail: kancelar@dh.cz
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SPECIÁLNÍ HASIČSKÁ OLYMPIÁDA
SE KONALA UŽ PODVACÁTÉ
V úterý 14. května se v areálu
Základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem uskutečnil
již 20. ročník Speciální hasičské
olympiády pro osoby se zdravotním postižením. Jubilejní ročník
vyhrál tým z SDH Všebořice, tedy
tým jednoho ze zakladatelů akce.
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PŘIPRAVUJEME
DOMÁCÍ ŠAMPIONÁTY
29. 6. − 1. 7.
Mistrovství ČR Hry
Plamen, Vlašim
5. − 7. 7.
Mistrovství ČR dorostu
v požárním sportu,
Svitavy
30. 8.
Mistrovství ČR dorostu
ve výstupu na cvičnou
věž, Ústí nad Labem

30. 8. − 1. 9.
Mistrovství ČR
profesionálních
a dobrovolných hasičů
v požárním sportu, Ústí
nad Labem
4. − 5. 10.
Mistrovství ČR
dobrovolných hasičů
ve vyprošťování osob
z havarovaných vozidel,
Olomouc

MEZINÁRODNÍ AKCE
14. – 21. 7.
XXII. Mezinárodní
setkání hasičské
mládeže (hasičská
olympiáda), Martigny,
Švýcarsko
8. − 16. 9.
Mistrovství světa
v požárním sportu
dorostu, žen a mužů,
Saratov, Rusko

V AKCI
Akce byla zahájena za přítomnosti vzácných hostů z Magistrátu
města Ústí nad Labem, krajského
úřadu Ústeckého kraje, ředitele
ZŠ Elišky Krásnohorské Martina
Alinče, starosty městského obvodu Severní Terasa Jaroslava Šimanovského, ředitele HZS Ústeckého
kraje Romana Vyskočila, starosty
OSH Ústí nad Labem Tomáše Mikšovského, starosty KSH Ústeckého
kraje Jiřího Hence.
Za celkem příznivého počasí zde
soutěžilo 11 šestičlenných týmů
bez věkového omezení – Speciální
ZŠ, MŠ a PŠ Pod Parkem Ústí nad
Labem (2 týmy), sociální centrum
Cesta do světa Děčín, Domov pro
osoby se zdravotním postižením
(DOZP) Všebořice, Domácnost dětí
DOZP Všebořice, Helias Ústí nad
Labem o.p.s., SDH Všebořice, DOZP
Severní Terasa Ústí nad Labem,
DOZP Háj u Duchcova a Nová Ves,
Domov sociálních služeb Litvínov,
DOZP Brtníky.
Na olympijském programu bylo
šest disciplín − štafeta 6 × 30 metrů,
útok, hasičský kuželník + uzle + základy topografie, požární ochrana,
první pomoc a hasicí prostředky.
Téměř všechny probíhaly najed-

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz.

nou, družstva obcházela jednotlivá stanoviště a postupně plnila
dovednostní i znalostní úkoly. Elán,
nadšení a emoce soutěžících byly
dechberoucí!

a je to tak nadchlo, že sami přišli
s prosbou, abychom něco podobného připravili i pro ně. A už jsme
tu podvacáté,“ pochvaluje si Pavel
Soukup.

V konečném hodnocení zvítězil
SDH Všebořice, který si také odvezl
putovní pohár. Za posledních 10 let
přitom tým z Všebořic zvítězil již
počtvrté. Druhý skončil tým DSS
Litvínov (který až dosud zvítězil
třikrát) a třetí družstvo z DOZP Háj
u Duchcova a Nová Ves.

První ročníky se konaly na stadionu mládeže a v Chabařovicích, ale
posledních deset let je domovem
„speciálky“ právě areál ústecké Základní školy Elišky Krásnohorské.
Její organizační duší se stala dcera P. Doubravy, Martina Crháková,
zástupkyně ředitele této základní
školy, dobrovolná hasička, členka
„Speciálce“ dali před 20 lety vznik- Ústřední odborné rady mládeže
nout starosta OSH Ústí nad Labem SH ČMS.
Pavel Doubrava a zaměstnanec
DOZP Všebořice a starosta SDH Akce je mezi závodníky velmi oblíVšebořice při DOZP Pavel Soukup. bená, a to i přesto, že se před lety
„Přijeli jsme se s klienty podívat na snížil počet startujících družstev. To
hasičskou soutěž pro mateřské ško- je dle další organizátorky, vedoucí
ly Plamínek na Mírovém náměstí
DOZP Všebořice Venduly Veselé
dáno tím, že doba se mění, klienti
hodně pracují v různých dílnách
nebo žijí samostatně, tak se jich
tolik neschází. Nutno dodat, že
SDH Všebořice při DOZP Všebořice
v roce 2016 obdržel za svoji činnost
a za Speciální hasičskou olympiádu
Zlatý záchranářský kříž předávaný
prezidentem republiky.

REKORDNÍ START NOVÉ SEZÓNY
DÍKY JIROUŠOVÉ A KLVAŇOVI
Letošní hasičskou sportovní
sezónu doslova odpálili naši
nejlepší závodníci Šárka Jiroušová a Daniel Klvaňa. Na XXXIII.
ročníku Jablonecké haly, halové
soutěže v běhu na 100 m s překážkami pokořili oba hodnotu
národního halového rekordu.

ZBLÍZKA
Na start se postavilo 25 závodníků
v kategorii muži HZS, 116 závodníků v kategorii muži SDH a 141 závodnic v ženské kategorii. Daniel

Klvaňa (SDH Oznice) v obou svých
pokusech předvedl skvělý výkon.
Prvním pokusem překonal devět
let starý rekordní čas 15,38 s Jakuba Pěkného a stanovil jej na 15,00 s.
Druhým pokusem svůj čas ještě
vylepšil na 14,81 s! Také královna
požárního sportu Šárka Jiroušová
(SDH Poniklá) zvládla svůj pokus
v národním rekordu 15,92 s.

Další skvělý výkon předvedl Daniel
Klvaňa na druhém kole Českého
poháru v běhu na 100 m s překážkami 2019, na Třebíčských stovkách. Celkem 307 závodníků bylo
svědky toho úžasného momentu,
když Dan doslova prolétl stovku
v čase 14,64 s! Již první pokus se
povedl a všichni s napětím čekali
na pokus druhý. Jedna z přítomných trenérek komentovala atmosféru té chvíle: „Bylo to neuvěřitelné! Před pokusem jsem sledovala
Danovu sestru, jak pečlivě usazuje
rozdělovač na místo. Pak zazněl vý-

SLEDUJEME
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících
pod Sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?
SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY: Českým ploutvařům se na mezinárodní scéně nadmíru daří
Zatím poslední, čtvrtou zastávkou Světového poháru CMAS 2019
v ploutvovém plavání bylo v termínu
3. – 5. května 2019 floridské město
Coral Springs. Za „velkou louži“ se
vydalo závodit celkem 11 českých
ploutvařů. Kateřina Padalíková a Adéla Zapletalová z klubu Fast Fins Přerov
a Nikola Krausová, Štěpánka Kolářová,
Markéta Musilová, Natálie Musilová,
Dominika Benešová, Matěj Hruška,
Oliver Benda, Matyáš Kubíček a Josef
Najman z Aquaklubu Liberec. V konkurenci 155 závodníků z 37 klubů

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY: Jan Kopecký popáté vítězem Valašské rally
V termínu 29. – 31. března 2019 byl
tradiční Valašskou rally zahájen další
ročník seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích
2019. Na organizaci v pořadí již 38.
ročníku Kowax Valašské rally ValMez,
jak zní oficiální název soutěže, se také
tradičně podílí ÚAMK ČR. V letošním

15 zemí světa se čeští reprezentanti
neztratili a patřili k těm vůbec nejúspěšnějším. O tom svědčí skutečnost,
že si z USA přivezli celkem 17 cenných
kovů a Aquaklub Liberec navíc obsadil
výtečné druhé místo v hodnocení klubů! Celkem pět medailí – zlato a čtyři bronzy – vybojoval Josef Najman.
Stejný počet cenných kovů (3 – 1 – 1)
si domů odvezl také Matyáš Kubíček.
O tři medaile se rozrostly sbírky Kateřiny Padalíkové (2 – 1 – 0) a Adély
Zapletalové (2 – 0 – 1). Také další čeští závodníci sbírali medaile, ať už ve
štafetách či v individuálních startech.
Česká medailová sbírka čítala na konci
SP v Coral Springs 7 zlatých, 3 stříbrné
a 7 bronzových medailí.

roce si rekordní pátý triumf na „Valašce“ připsal suverén několika posledních sezón Jan Kopecký, tovární
jezdec Škody, který se svou Fabií R5
zvítězil ve všech 14 vypsaných rychlostních zkouškách. Na domácích
tratích si tak připsal již 24. triumf
v řadě. Kopecký zvítězil s náskokem
1:05,1 min před Václavem Pechem
s Fordem Fiesta a dalším pilotem Fabie R5 Filipem Marešem, který na Kopeckého v cíli ztratil 1:42,6 min.

střel ze startovní pistole, na stadionu
vládlo téměř absolutní ticho, poté,
co se mu podařilo cvaknout rozdělovač, celý stadion vybuchl a hnal ho
do cíle. A jeho báječná reakce a poděkování! To jsou okamžiky, které
mě nabíjí novou energií pro sport.“
Ještě teď určitě rozhodčí hledí nevěřícně na časomíru, protože to byl
fantastický výkon a nejlepší světový čas. Pozn. redakce: Nejde o světový rekord. Ten je registrován pouze
v případě, kdy ho závodník dosáhne
na mistrovství světa.
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