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MEZINÁRODNÍ JEDNÁNÍ 
PROBÍHALO ONLINE

Také letos se uskutečnilo jednání Me-
zinárodní komise vedoucích mládeže 
CTIF. Toto jednání komise tentokrát 
muselo proběhnout formou online 
konference. Čeští zástupci se sjeli do 

Ústí nad Labem. Za ČR se zúčastnila 
členka komise Mgr. Martina Crháková, 
viceprezident CTIF Ing. Zdeněk Nytra 
a tlumočníci Josef Lédl a Jan Jech. Hlav-
ním bodem jednání byl plán činnosti 
na roky 2021 a 2022.

SPOLEČNÍK A SPOLEČNICE 
PROTI KORONAVIRU

Stejně jako na jaře i  na podzim výraz-
ně omezila nebo přímo znemožnila 
sportovní aktivity sportovních oddílů 
sborů dobrovolných hasičů opatření 
související s  šířením nemoci covid-19. 
Pomocnou ruku s  aktivitami na dálku 
přineslo oddílům SH ČMS na jaře, kdy 
denně zveřejňovalo nápady na cvi-

čení a  trénink 
v  domácích pod-
mínkách. V  ob-
dobném duchu 
pokračuje i  na 
podzim. Všechny 
tyto aktivity jsou 
zveřejněné na 
webu www.dh.cz pod záložkami Spo-
lečník a Společnice.

OSLAVY 30. VÝROČÍ 
SDRUŽENÍ SE PŘESOUVAJÍ 
NA PŘÍŠTÍ ROK

V roce 2020 slaví Sdružení sportovních 
svazů České republiky, jehož je od roku 
2011 členem také SH ČMS, 30 let svého 

novodobého působení na české spor-
tovní scéně. Při této příležitosti se mělo 
ve středu 18. listopadu 2020 uskutečnit 
slavnostní setkání bývalých i  součas-
ných funkcionářů a  sportovců člen-
ských svazů Sdružení i Sdružení samot-
ného. V rámci tohoto setkání měly být 
předsedou Sdružení Zdeňkem Ertlem 
oceněny za přínos Sdružení vybrané 
osobnosti z řad funkcionářů a sportov-
ců členských svazů. Vzhledem k  zhor-
šení epidemiologické situace v  ČR 
v podzimních měsících a přijatým vlád-
ním opatřením se setkání, které mělo 
být součástí listopadového jednání 
Rady Sdružení, uskutečnit nemohlo. 
V  náhradním termínu, o  němž bude-
me včas informovat, jej plánujeme 

uskutečnit v roce 2021, jakmile to epi-
demiologická situace dovolí. Přehled 
a  medailonky osobností navrhnutých 
svazy na ocenění bude uveřejněn v le-
tošní Ročence Sdružení, která se mimo 
jiné ohlíží nejen za uplynulými 30 lety 
(vydána bude v prosinci 2020), a  také 
v  prosincovém elektronickém bulleti-
nu Zpravodaj Sdružení. Přehled oceně-
ných osobností bude také k  dispozici 
na webu Sdružení www.sporty-cz.cz.

Každoročně patří poslední zá-

řijová sobota ve Dvoře Králové 

nad Labem klasickým disciplí-

nám CTIF. Nejinak tomu bylo 

v  letošním zvláštním roce. Polo-

vina závodů Ligy CTIF 2020 byla 

zrušena a  covid-19 také snížil 

počet zúčastněných družstev jak 

v  Lize, tak na mistrovství. Orga-

nizátoři (SH ČMS, HZS Králové-

hradeckého kraje, KSH Králové-

hradeckého kraje) i přes všechny

peripetie a  krutou nepřízeň po-

časí na 26. září 2020 připravili 

vše, aby se na Letním stadionu 

mohlo utkat deset družstev 

mužů a čtyři družstva žen o titul 

mistrů republiky v  klasických 

disciplínách CTIF. 

Bylo to již XI. mistrovství České 

republiky a  každá kategorie měla 

své zastoupení alespoň jedním 

družstvem. Všem účastníkům zdár-

né plnění disciplín komplikoval 

vytrvalý déšť, který především při 

požárním útoku způsobil problé-

my nejednomu z  nich. „Poprvé za 

jedenáct roků máme takové počasí. 

Vždycky jsme měli krásně, možná 

to bylo proto, že jsme mistrovství 

vždycky říkali Svatováclavský pohár. 

Každopádně je úžasné, že soutěž dr-

žíme stále zde ve Dvoře Králové, rádi 

bychom tu zůstali i  další roky. Jsem 

rád, že navzdory všem komplika-

cím, způsobeným současnou situací, 

se nám podařilo závod uspořádat. 

Musím říct, že organizační štáb se 

letošního ročníku zhostil výborně“, 

řekl jeden z hlavních organizátorů 

soutěže, krajský starosta dobrovol-

ných hasičů Královehradeckého 

kraje, Jiří Orsák.

Závodilo se v požárním útoku a ve 

štafetách, v obou disciplínách měli 

závodníci vždy dva pokusy. Soutěž 

byla hodnocena podle soutěžního 

řádu mezinárodní hasičské soutě-

že v  klasických disciplínách CTIF, 

kde má každý člen týmu přesně 

předepsané úkony, které provádí, 

nejde tudíž v první řadě o rychlost 

provedení, ale zejména o  přes-

nost.  Základem úspěchu je tedy 

dokonalá souhra všech členů deví-

tičlenného týmu. 

Absolutními vítězkami se sta-

ly ženy z  družstva SDH Písková 

Lhota I. na Nymbursku, které 

úspěch oslavily i společným bojo-

vým pokřikem. „Vyhrály jsme letos 

potřetí v  řadě, což považujeme za 

úspěch,“ uvedla členka vítězného 

týmu Veronika Červená v  repor-

táži pro ČRo Region. Mezi muži 

byli nejlepší dobrovolní hasiči 

ze SDH Zibohlavy na Kolínsku, 

kterým se podařilo porazit něko-

likanásobného vítěze, družstvo 

HZS Královehradeckého kraje. 

„My jsme znovu absolutními vítězi 

po 9 letech, to nás moc potěšilo. 

Soustředili jsme se hlavně na to, 

abychom soutěž absolvovali bez 

trestných bodů, a  to se nám poda-

řilo,“ dodal jeden z členů vítězné-

ho družstva Petr Beneš v reportá-

ži ČRo.

Premiérovou účast na tomto mis-

trovství zažily i  ženy z  SDH Kole-

šovice, které startovaly v kategorii 

ženy B. A o první dojmy se podělila 

vedoucí týmu Jarka Čečrdlová.

Jak jste prožily svoje první mist-

rovství? 

I  přes to, že jsme v  naší kategorii 

startovaly jediné a naším soupeřem 

je jen čas a  počasí, byly jsme dost 

nervózní. Nepříznivá předpověď 

počasí se vyplnila, byla zima, chví-

lemi dost pršelo. Závodníci z  ostat-

ních týmů padali, a to nás ještě více 

znervózňovalo. Po prvním útoku 

a  štafetě jsme se uklidnily. Čas ne-

byl sice nejlepší, ale chyb jsme moc 

neudělaly. Na druhé pokusy jsme se 

vlastně už těšily. Odjíždíme odsud 

s  moc dobrým zážitkem. Nejenže 

jsme získaly další důležitou sou-

těžní zkušenost, zažily jsme také 

spoustu milých situací. Podporu 

od žen z Pískové Lhoty, k nimž jsme 

jezdily sbírat zkušenosti. Pomoc 

a vysvětlení nejasností od mužů ze 

Zibohlav, vedle nichž jsme seděly na 

tribuně. Nebo milá slova od rozhod-

čích. Už teď jsme natěšené na další 

trénink a příští soutěžní sezónu.

Co vás vlastně přivedlo ke klasic-

kým disciplínám CTIF? 

Ačkoli jsem dobrovolnou hasičkou 

odmalička, nikdy jsem o  nich nesly-

šela. Poznala jsme je až díky práci 

pro Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska. V roce 2017 jsem jela pra-

covně také na hasičskou olympiádu, 

kde byla skvělá atmosféra, tisíce fa-

noušků… Loni mě napadlo založit 

tým žen u  nás v  Kolešovicích a  po-

vedlo se. Je to příležitost něco pod-

niknout. Na něčem pracovat. Baví 

nás to!

Součástí slavnostního vyhodnocení 

mistrovství bylo také vyhlášení cel-

kových výsledků Ligy CTIF 2020. 

V  letošním roce se z  důvodů řady 

omezení, konaly závody pouze tři – 

v  Hradci Králové, Praze a  Velkém 

Meziříčí. Vítězi se v kategorii mužů 

stal tým HZS Královéhradeckého 

kraje a kategorii žen ovládlo druž-

stvo SDH Velké Meziříčí.

MISTROVSTVÍ

NOVINKY

POSLEDNÍ LETOŠNÍ MISTROVSTVÍ PATŘILO „KLASIKŮM“
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Okolí menšího sportovního are-

álu v  Bojanovicích (okres Pra-

ha-západ) se v  sobotu 20. září 

2020 zaplnilo automobily. Ty 

přivezly závodníky Krajského 

setkání přípravek Středočeské-

ho kraje. A nebyli to ledajací zá-

vodníci. Sportovní setkání bylo 

již po několikáté připraveno 

pro nejmenší hasiče ve věku od 

tří do šesti let. 

Do soutěže se přihlásilo 32 druž-

stev, což bylo vzhledem k  situaci 

kolem šíření covid-19 velmi hezké 

číslo. Některé sbory však musely 

svou účast odříct či omezit počet 

družstev, a tak se nakonec na start 

postavilo 27 družstev. I  přesto je 

milé sledovat stoupající počet 

sportovních oddílů, které se v kra-

ji věnují nejmenším dětem. 

Soutěž měla příjemný spád a  at-

mosféru. Děti soutěžily celkem ve 

čtyřech disciplínách, které vychá-

zí z disciplín hry Plamen, ale jsou 

vhodně upraveny s  ohledem na 

možnosti nejmenších dětí. Jedná 

se o útok se džberovou stříkačkou, 

štafetu CTIF, štafetu požárních 

trojic a  štafetu 3 × 50 m. Téměř 

ve všech disciplínách se pracuje 

s  materiálem, se kterým se hasi-

čata setkají v  mladší a  starší kate-

gorii. Zde získávají základy práce 

s ním. Základy těchto upravených 

disciplín vznikly před 18 lety na 

Rakovnicku. Jednoduchá úprava 

byla postupně zpracována do pra-

videl hry Plamínek pro nejmenší. 

Krajské setkání se právě Plamín-

kem inspirovala.

Vítězem bojanovického klání se 

nakonec stalo družstvo z domácí-

ho okresu, SDH Sloup, následova-

né družstvy SDH Sestrouň (okres 

Příbram) a  SDH Lhota (okres 

Kladno). Více než o  vítězství však 

v  tomto setkání šlo o  to, aby se 

děti pobavily, aby měly možnost 

si zasoutěžit a  potkat se přitom 

s  kamarády z  celého kraje. Vždyť 

některá přátelství navázaná v  pří-

pravce mohou přetrvat mnoho 

desítek let. A  proto také každý 

účastník obdržel zlatou medaili – 

zvítězili vlastně všichni.

Vzácným hostem tohoto setká-

ní byl radní Středočeského kraje, 

JUDr. Robert Bezděk. Malí sou-

těžící byli rovněž přivítáni Old-

řichem Lacinou, starostou KSH 

Středočeského kraje. Ve funkci 

náčelníka štábu působil Ing. Aleš 

Karda, vedoucí Krajské odborné 

rady mládeže a  člen Výkonné-

ho výboru Krajského sdružení 

Středočeského kraje, role hlavní-

ho rozhodčího se ujal Petr Kšá-

na, člen Okresní odborné rady 

mládeže na okrese Praha-západ, 

a v neposlední řadě se funkce ve-

litele zhostil Michal Zrno, vedou-

cí Okresní odborné rady mládeže 

okresu Praha-západ. 

Po celou dobu akce vládla dob-

rá nálada a  příjemná atmosféra 

umocněná také krásným sluneč-

ným počasím, které vůbec ne-

připomínalo nástup podzimního 

období. Pevně věříme, že si toto 

setkání užili malí i velcí.

Podzimní a  zimní měsíce tra-

dičně patří vzdělávání ve všech 

možných oblastech hasičské 

činnosti. Byl naplánován také 

Kurz trenérů požárního sportu 

III. třídy. Ten je určen pro čle-

ny SH ČMS starší 18 let, kteří 

mají praxi v  trenérské činnosti 

požárního sportu minimálně 2 

roky, a  mají zájem získat tuto 

kvalifi kaci. 

Kurz je složen ze dvou částí – z te-

oretické (všeobecné) a  praktické 

(požární sport) části. Vzhledem 

k aktuální situaci se nakonec kurz 

přesunul do online prostředí. 

Jeho organizaci měla na starost 

Ústřední odborná rada hasičských 

soutěží ve spolupráci s VOŠ České 

unie sportu. Pro získání kvalifi ka-

ce trenéra požárního sportu III. tří-

dy musí uchazeč absolvovat obě 

části kurzu a úspěšně složit přede-

psanou zkoušku. Kurz je limitován 

počtem uchazečů.

O víkendu 7. a 8. listopadu se tak 

ve virtuální posluchárně sešlo na 

79 posluchačů ze všech krajů ČR. 

První den je lektoři z Vyšší odborné 

školy České unie sportu provedli 

tématy z pedagogiky (Jan Karger), 

práva (Gabriela Petrusová) nebo 

z  oblasti výživy (Aneta Hásková). 

Druhý den se pokračovalo teorií 

sportovního tréninku (Vladimír 

Suss), psychologií (Jiří Šlédr), do-

pingovou problematikou (Michal 

Polák), anatomií a fyziologií (Blan-

ka Čechová), první pomocí (Ladi-

slav Pokorný). Následně přítomní 

splnili online test. Praktická část je 

plánována na jaro 2021. Zájemci 

o trenérskou kvalifi kaci se sejdou 

na sportovišti, kde se rozdělí do tří 

skupin a  s  reprezentačními trené-

ry a závodníky postupně projdou 

tři hlavní tematické bloky – běh 

na 100 metrů s  překážkami/věže, 

rozcvičování a průběh tréninku.

SPORTOVNÍ SETKÁNÍ STŘEDOČESKÝCH PŘÍPRAVEK

KURZ 
TRENÉRŮ 
POŽÁRNÍHO 
SPORTU

V AKCI

STALO SE

UDÁLOSTI

REPREZENTAČNÍ 
SETK ÁNÍ

I  přes to, že v  roce 2020 se nekonalo 
Mistrovství světa v  požárním sportu, 
sešly se členky reprezentačního týmu 
žen o víkendu 19. a 20. září v Kamenci 
u Poličky ke krátkému soustředění. Do-
polední tréninková fáze byla zaměře-
na na běh na 100 metrů s překážkami 
právě v kameneckém hasičském areálu. 

Odpolední fáze se pak odehrála v  are-
álu fi rmy Flídr v  nedalekém  Širokém 
Dole, kde děvčata trénovala výstup na 
cvičnou věž. Právě to je disciplína, u níž 
se trenéři Karel Nolč a Libor Mrowoski 
obávají výrazného výkonnostního po-
klesu v příštím roce, protože letošní co-
vidová opatření sportovkyním znemož-
nila trénink na věžích. Navzdory tomu 
reprezentantkám přejeme, aby jim for-
ma a energie vydržely i do příštího roku. 

OCELOVÍ HASIČI V DEŠTI 
I ZIMĚ

Ani extrémní déšť a  zima neodradily 
téměř 30 soutěžících, kteří změřili své 
síly v  závodu o  titul  Ocelový hasič 
a  hasička  v  sobotu 26. září v  Liboča-
nech.  Vzhledem k  nepřízni počasí se 
nikdo do soutěže moc nehrnul, ale 

hasiči se přece vody nebojí a měli sou-
těžit přece jen oceloví hasiči a  hasič-
ky. Navíc organizátoři vše moc pěkně 
přichystali a  soutěž probíhala rychle 
a plynule. Již XI. ročník soutěže v Libo-
čanech byl také nominační soutěží na 
Mistrovství ČR v  TFA. Za Ústecký kraj 
postoupilo 5 mužů a 2 ženy. Titul Oce-
lový hasič i hasička získali zástupci SDH 
Cítoliby – Daniel Vrba a Eliška Vrbová.
Odjezd na mistrovství ČR v TFA dobro-
volných hasičů, které bylo plánováno 
na 10.  10.  2020 ve Svitavách, se už 

neuskutečnil. Z důvodů šíření nemoci 
covid-19 bylo mistrovství přesunuto 
na 24. 4. 2021.

ZÁVODY NA PAMÁTKU 
PETRY FR AŇKOVÉ

Dne 22. 8. 2020 se konal v Lovosicích 
a  okolí závod  FUJI CUP  zaměřený na 
sutinové vyhledávání záchranných psů 
při katastrofách, jako je např. výbuch 
plynu či zřícení zchátralého domu. Zá-
sahy probíhaly na dvou stanovištích. 
Jedno stanoviště bylo situováno do čer-
stvě zbourané lovosické olejny a druhé 
do bývalé továrny Rybena v  Žernose-
kách. Hlavní zázemí pak pro zahájení 
a  ukončení závodu bylo na Přívoze 
v  Malých Žernosekách. Na Fuji Cupu 
své síly poměřilo celkem 13 závodní-
ků. Na prvním místě se umístil Marian 

Paulišinec ze Slovenska, druhé místo 
patřilo  Zuzaně Ludvíkové  a  třetí zau-
jala  Milena Bustová. Závodu se také 
účastnily místní jednotky SDH Čížko-
vice, SDH Libochovice, SDH Brozany 
a na pomoc přijeli i z SDH Žihle. Závod 
byl pořádán na památku Petry Fraňko-
vé, členky SDH Zvole, kolegyně a  ka-
marádky s  přezdívkou „Fujinka“, která 
tragicky zahynula 8. 11. 2019. Výtěžek 
z akce byl předán pozůstalému příteli 
Tomášovi a jejich synkovi Tomáškovi.
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V  minulém čísle Zpravodaje 

hasičského sportu jsme infor-

movali o  průběhu a  výsledcích 

Českého poháru v  běhu na 

100 metrů s  překážkami 2020. 

V  něm se závodí v  kategori-

ích muži, ženy, mladší, střední, 

starší dorostenky a  dorosten-

ci. Tentokrát přinášíme krátké 

rozhovory s  nadějnými vítězi 

kategorie staršího dorostu 

o zvláštní sezóně a přípravě na 

ni – Jakubem Michalským a Ka-

teřinou Borovičkovou. Oběma 

k vítězství gratulujeme! 

JAKUB MICHALSKI 
(SDH Karviná-Hranice)
Jak hodnotíš letošní sezónu, 

která přeci jenom nebyla stan-

dardní jako roky předchozí?

Předešlé roky jsem závody Čes-

kého poháru neběhal, soustředil 

jsem se více na soutěže družstev, 

soutěže ČP jsem běhal jen okrajo-

vě. V letošním roce měly být všech-

ny závody zrušené, ale já jsem měl 

výhodu v  tom, že jsem pořád tré-

noval, i během všech omezení. To 

se ukázalo i  na dráze, že se dřina 

vyplatila (smích).

Trénoval jsi tedy poctivě a pravi-

delně?

Ano, snažil jsem se udělat všechno 

pro to, abych se dostal alespoň do 

první šestnáctky. Ale dařilo se mi 

lépe, než jsem čekal. Vyhrál jsem 

první místo v  Bludově a  v  Třebíči, 

v  Ostravě to sice nebylo nic moc, 

ale s výsledkem jsem spokojený.

Jak to vidíš do budoucna s  re-

prezentací?

Bohužel, kvůli této situaci nemohu 

trénovat na věži, všechny pro mě 

dostupné hasičské věže jsou kvůli 

všem opatřením zavřené. Až budu 

mít možnost zase trénovat, tak 

snad to bude pro mě dobré i v re-

prezentaci.

Jak sis udržoval motivaci bě-

hem tréninku?

Musíte to prostě chtít, asi jsem to 

chtěl ze všech nejvíc (smích). Když 

jsem byl mladší, tak se mi moc 

nedařilo, teď jsem do toho dal 

všechno a  jsem moc rád, že to le-

tos vyšlo.

KATEŘINA BOROVIČKOVÁ 
(SDH Morkovice)
Jak hodnotíš letošní sezónu, 

která přeci jenom nebyla stan-

dardní jako roky předchozí?

Sezóna byla kvůli covidu-19 špatná, 

ale závody byly skvělé, přestože 

na nich bylo méně závodníků než 

v předchozích letech, jak jsme byli 

všichni zvyklí.

Jaké jsi měla možnosti ohledně 

tréninku?

Já jsem určitě měla dobré možnos-

ti trénovat. Tím, že jsme malé měs-

to (pozn. Morkovice, okres Kroměříž), 

tak jsem měla přístup jak na tar-

tanovou dráhu, tak i na hasičskou 

stanici na věž.

Jak sis jako závodnice udržovala 

motivaci pro závodění během 

této sezóny? Určitě jsi chtěla být 

i součástí reprezentačního týmu 

dorostenek.

Měla jsem velkou motivaci jet do 

Chorvatska (na mistrovství světa 

v  požárním sportu dorostu - pozn. 

red.), ale jelikož se to zrušilo, tak mi 

alespoň zůstala motivace vyhrát 

Český pohár, zvlášť když jsem po-

slední rok mezi staršími dorosten-

kami.

Jak se těšíš na příští rok, čeká 

tě i  posun do vyšší věkové ka-

tegorie.

Určitě ještě končit nechci, uvidím, 

jak mi to bude příští rok běhat 

(smích).

V  pátek 13. listopadu odešel 

ve věku nedožitých 82 let skvě-

lý člověk, dlouholetý vedoucí 

mládeže, renomovaný rozhod-

čí, profesionální hasič, člen SDH 

Nymburk a zasloužilý hasič Fran-

tišek Koníček. Stál za rozvojem 

požárního sportu dětí a mládeže 

na Nymbursku, ve Středočeském 

kraji i na celonárodní úrovni. 

V mládí vstoupil František Koníček 

do SDH Choťánky, kde vedl kolek-

tiv mladých hasičů, ale vypracoval 

se také z  řadového hasiče přes 

velitele jednotky až na okresního 

velitele. Se svým kolektivem byl 

v roce 1972 u vzniku směrnice Hry 

Plamen, která po úpravách platí 

dodnes. Později se přestěhoval 

do Nymburka a v roce 1979 přešel 

k profesionálním hasičům, jako vy-

šetřovatel požárů. V  jeho hasičské 

práci profesionální i  dobrovolné 

ho podporovala druhá manželka 

Alena a později také synové.

Se svými bohatými zkušenostmi 

se stal také rozhodčím s  nejvyšší 

kvalifi kací a dlouhé roky rozhodo-

val na krajských i  republikových 

soutěžích dětí a  mládeže. Mezi 

rozhodčími byl velmi oblíben, vá-

žili si ho. V roce 2004 svoji aktivní 

kariéru ukončil, a  pokud mu to 

zdraví dovolilo, jezdil na mistráky 

jako divák.

„Dotlouklo srdce člověka, který pro 

mě v životě mnoho znamenal. Učitel, 

rádce, krotitel mladické nerozváž-

nosti i  emocí. Jeden z  mých andělů 

strážných, kteří mě provází v  hasič-

ském životě. Pro mě navždy zůsta-

ne hvězdou, která nikdy nevyhasne 

a  bude nám svítit na tu správnou 

cestu,“ zavzpomínala na Františka 

Koníčka náměstkyně starosty SH 

ČMS Monika Němečková, která 

také pochází z  Nymburska. Čest 

jeho památce!

VZPOMÍNKA

ZEMŘEL FRANTIŠEK KONÍČEK

„MUSÍTE TO PROSTĚ CHTÍT!“

PTÁME SE

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

Termíny mistrovských akcí v roce 2021
Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v TFA, 24. 4. 2021, Svitavy
Mistrovství ČR Hry Plamen 25. 6. − 27. 6. 2021, Jihlava
Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu 2. 7. – 5. 7. 2021, Zábřeh

Další termíny pro rok 2021
Jablonecká hala mladých hasičů 6. 3. − 7. 3. 2021
Jablonecká hala dospělých a dorostu 20. 3. −2 1. 3. 2021 

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

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY MÁ JIŽ 19 ČLENSKÝCH SVAZŮ
Ve středu 23. září 2020 se na svém 
druhém letošním jednání sešla Rada 
Sdružení. 
Na jednání představily svou činnost 
také dva sportovní subjekty, které byly 
v  následném hlasování členů Rady 

Sdružení, na základě podané žádosti 
o  přijetí, jednohlasně přijaty za nové 
přidružené členy Sdružení. Novými 
členskými svazy – spolky se staly Čes-
ká federace Okinawa karate a kobudo 
a Asociace Český Gymnathlon.

Česká federace Okinawa karate 
a kobudo (ČFOKK) se ve své činnosti 
zaměřuje mimo jiné na výuku a šíření 
původních nejstarších bojových umě-
ní z Okinawy, a to Okinawa Sorin-ryu 
karate a  Okinawa kobudo. ČFOKK 
pravidelně pořádá výukové seminá-
ře pod vedením uznávaných mistrů, 
národní a  nadnárodní soutěže, kurzy 

sebeobrany, kurzy trenérů a  rozhod-
čích, výjezdy na mezinárodní akce do 
členských zemí mezinárodní organi-
zace okinawských bojových umění 
a  na Okinawu. Klade důraz na rozvoj 
morálních a etických hodnot, psychic-
ké a  fyzické odolnosti, udržení zdraví 
a  na vzájemnou spolupráci. Více na 
www.shuri-te.cz.

Gymnathlon je dětský sportovní 
program pro děti od 2,5 do 9 let za-
ložený na principech všestranného 
pohybového rozvoje a  silného emoč-
ního prožitku. Cílem Gymnathlonu je 
prostřednictvím hravých a metodicky 
promyšlených tréninků vybudovat 
u dětí celoživotní lásku ke sportu a na-
učit je klíčovým dovednostem odpoví-
dajícím jejich věku. Za tímto účelem se 
program Gymnathlonu člení do 3 na 
sebe navazujících úrovní (BABY [pro 

děti od 2,5 do 4 let]; JUNIOR [pro děti 
od 4 do 6 let]; SPORTMIX [pro děti od 
6 do 9 let]), čímž podporuje komplex-
ní sportovní rozvoj dítěte. Metodika 
Gymnathlonu, založená na pestrém 
mixu cvičení a  her, byla vyvíjena ve 
spolupráci s  předními odborníky 
z FTVS UK a odborníky ze sportovních 
klubů a svazů. Od roku 2017, tedy od 
doby vzniku, dosud absolvovalo Gym-
nathlon více než 5000  dětí. Více na 
www.gymnathlon.cz.

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

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


