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Kouzlo hasičů? Jsme lidé spojení
srdcem a ušlechtilým posláním
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska loni oslavilo 150 let
od svého založení. První dobrovolný hasičský sbor vznikl
ve Velvarech 22. května 1864.
V čele sdružení stojí již od roku
2000 Karel Richter. Starostou
této organizace byl letos v červenci zvolen již počtvrté.

Karel Richter, starosta Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska

PTÁME SE
Těší vás důvěra vašeho spolku, díky které jste již počtvrté
v čele SH ČMS?
Obhajovat tuto pozici bylo daleko náročnější, než když jsem byl
v roce 2000 zvolen poprvé. Zavazuje mě to vůči celé členské základně, která iniciativně a obětavě
napomáhá svým obcím a městům
při ochraně života, zdraví a majetku. Takzvaná „hasičina“ v obci
není jen o ohni, záplavách, větrných a sněhových smrštích a přívalových deštích. Mnohdy jsme
posledními nositeli vesnické kultury, brannosti a práce s dětmi
a mládeží. Podporu, zejména tu
finanční, potřebujeme především
pro mladé. Ale i pro plnění úkolů
požární ochrany a ochrany obyvatelstva, zachování hasičských
tradic a na kulturní, společenskou
a sportovní činnost.
Jak vznikla z historického hlediska potřeba mít spolek dobrovolných hasičů?
Potřeba organizovat se má více
důvodů. Zaprvé si občané začali
uvědomovat důležitost institutu
– spolku v boji s letitými nepřáteli
„ohněm a vodou“. Čím dál častěji

se projevovala výhoda společného a secvičeného postupu v boji
s těmito živly. Za druhé se k občanům dostávaly technické prostředky, přicházely první hasičské
stroje, a ty mohly zdárně obsluhovat jen secvičené osádky.
SH ČMS má obrovskou základnu se 350 000 členy. Jak si vysvětlujete takový zájem?
Jsme lidé velkého srdce, spojení
myšlenkou vysoce humánního
poslání. Prakticky všichni mladí
hasiči společně s dalšími tisícovkami dospělých se zapojují do hasičských sportů. Trvalé zvyšování
fyzické připravenosti, osvojení si
pracovních návyků a odpovědnosti jednotlivce vůči kolektivu je
součástí naší odborné přípravy.

Vaše sdružení je výrazně vidět při
boji s živelnými pohromami. Jste
za toto úsilí dostatečně oceněni?
Dobrovolní hasiči jsou nedílnou
součástí integrovaného záchranného systému. Vůbec si nedovedu
představit, že by scházeli při boji
s nezkrotnými přírodními živly.
I proto máme tak výraznou podporu od svých spoluobčanů, od
našich nejbližších spojenců – zastupitelů a starostů obcí a měst.
Mnohdy jsme osamoceni v obci
při této práci a přitom jdeme organizovaně živlu naproti s nasazením vlastního zdraví a života.
Verbálně nás všichni podporují, to
je však málo. Chybí nám odpovídající mobilní technika, technické
prostředky a odpovídající ochranné prostředky pro zasahující hasi-

če. Náš V. sjezd SH ČMS ukázal, že
se klima i v této oblasti mění. Z úst
představitelů vlády ČR zazněla
slova, která svědčí o ochotě a snaze řadu nedostatků v této oblasti
systémově napravit. Nejbližší období nám to ukáže.

„Mnohdy jsme při naší práci
osamoceni, přitom jdeme
organizovaně živlu naproti
s nasazením vlastního zdraví
a života.“
Dobrovolní hasiči mají svou sílu
zejména na vesnicích. Daří se
vám i ve městech?
Naše síla je sice především na vesnici, nemohu však říci, že nás města nás ignorují. Je zde však více

možností jak prožít svůj volný čas.
U mladých hasičů bychom potřebovali více odborně proškolených
vedoucích, kteří celoročně každý
týden a systematicky budou pracovat s dětmi a mládeží. Požární
technika a práce s vodou však
děti táhne všude. Jakmile získají
základní hasičské návyky a osvojí
si prvky hasičského sportu, projeví se jejich vrozená soutěživost
a ochota pro dobrý výsledek něco
udělat. Zároveň získávají návyky pro práci hasiče v dospělosti.
V našich řadách je trvale zapojeno
více jak 50 000 mladých ve věku
do 18 let. Od posledního sjezdu v roce 2010 jich přibylo více
než 6 000. Byli bychom špatným
spolkem, kdybychom se nestarali
o naše nástupce.
Sbíráte úspěchy i na mezinárodním sportovním poli. Přesto
požární sport u nás stále není
brán jako regulérní sportovní
odvětví...
Naši dobrovolní hasiči patří do
absolutní světové špičky. Je to
především výsledek masovosti
a péče našich dobrovolných trenérů a funkcionářů, kteří pečují
o mladé hasiče, dorostence, juniory až po dospělé kategorie
v požárním sportu. Jsme poměrně
mladým sportovním odvětvím,
které překonává počáteční překážky a nedůvěru těch zažitých
tradičních odvětví. Kdo však viděl
hasiče-sportovce, ten ví, že je to
nejen fyzicky a psychicky náročné,
ale i dynamické a krásné. Jsme jediný aktivní sport, který měří své
výsledky v horizontální i vertikální
rovině. Jsou to atleti v pravém slova smyslu, hasiči tělem i duší.

AKTUALITY
NOV Ý ZPR AVODAJ
HASIČŮ
Právě se vám do rukou dostává první
číslo zcela nového Zpravodaje hasičského sportu. Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, které se může pochlubit základnou o 350 000 členech,

rok 2016 o půl miliardy, tzn. na 3,5 miliardy,“ prohlásila ministryně Valachová. Konference, kterou provázela živá
diskuze, se dotkla i dalších témat, jako
je zřízení samostatného ministerstva
sportu a nová pravidla v rozdělování dotací MŠMT pro rok 2016.

bude pravidelně každé tři měsíce
představovat to nejzajímavější, co se
v hasičském sportu událo. Sdružení,
které loni oslavilo 150 let od svého
vzniku, se může pochlubit rozmanitými činnostmi, které zahrnují záslužnou činnost regulérních hasičů, ale
i sportování dětí a mládeže či sbírání
světových vavřínů v požárním sportu. Přejeme vám příjemné čtení.

KONFER ENCE
„SPORT A R EGIONY“
Ve čtvrtek 5. listopadu se v Praze
uskutečnila dlouho očekávaná konference na téma sportu v regionech.
Zde se setkala ministryně školství
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odpoledne, které moderovali Valérie
Zawadská a Jiří Zbořil, se hodnotily
nejlepší sportovní výkony pomalu
končícího roku 2015. A že bylo co hodnotit! Ostatně to dokazují i následující
stránky a řádky.

GAL AODPOLEDNE
HASIČSK ÝCH SPORTŮ
Kateřina Valachová spolu s dalšími
významnými představiteli Parlamentu ČR a sportovních institucí včetně
Sdružení sportovních svazů a SH
ČMS. „Pokládám za úspěch, že se mi
v oblasti sportu podařilo vyjednat navýšení návrhu státního rozpočtu pro

V sobotu 28. listopadu se v Divadle
U Hasičů uskutečnilo již tradiční galaodpoledne hasičských sportů, které
pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s hasičskou
televizí FIRE TV a již zmíněným Divadlem U Hasičů. Během slavnostního
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Nabízíme široké veřejnosti zdravou alternativu
života v nezdravé společnosti
Požární sport se ve světě těší
velké oblibě. A Češi v něm patří
dokonce ke špičce. Na domácí
půdě však stále bojuje o přijetí
mezi regulérní sportovní odvětví. To s sebou nese i nižší finanční podporu, jak poukazuje
náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar.

OTÁZKY PRO …
Mrzí vás, že požární sport stále
bojuje s tím, aby byl brán jako
sport?
Spíše udivuje. Je zde obrovské
množství exotických sportů, které
v naší zemi dělá několik desítek lidí,
netušíte, co se pod jejich názvem
skrývá, přesto jsou tyto aktivity
oficiálně považovány za sport, který je hoden státní podpory. Když
například špičkový atlet uběhne
stovku za deset vteřin, je adorován. Když na stejné atletické dráze
uběhne hasič stejnou stovku za

patnáct vteřin a k tomu ještě přeleze dvoumetrovou bariéru, osmimetrovou a 1,2 metry vysokou kladinu, rozvine dvě hadice, připojí na
rozdělovač proudnici a doběhne
do cíle, má někomu vysvětlovat,
že tento vrcholný atletický výkon
s technickými prvky navíc je sport?
To je přece směšné.
Vaše sdružení se přitom těší až
nebývalé přízni politiků...
Podporu vlády máme, v čele
s premiérem Bohuslavem Sobotkou, korektně se k nám chová
i ministr vnitra Milan Chovanec
a také ministr financí Andrej Babiš
velmi dobře ví, že nejen s financováním sportu je řada věcí jinak,
než bylo mnohdy prezentováno.
O zájmu politiků svědčila i jejich
účast na našem letošním sjezdu.
Přijel osobně premiér, vicepremiéři, předsedové všech koaličních
stran. My se odjakživa držíme
hesla, že za každého mluví výsledky práce. Nebojíme se toho

a věříme, že politici splnění svých
slibů také ne.
SH ČMS nyní prochází výraznou
organizační i strategickou změnou. V čem spočívá?
Nyní rozpracováváme závěry našeho sjezdu. Noví náměstci starosty, ale i noví šéfové republikových
odborných rad, krajští starostové
a další začínají psát své nové koncepce. V polovině září jsme schválili Strategický plán rozvoje úseku
mládeže, který mimo jiné ukazuje
celé spektrum jak volnočasových,
tak sportovních aktivit mladých.
Stejně tak očekávám strategický
plán rozvoje hasičského sportu,
represivní a preventivní činnosti,
vzdělávání a dalších oblastí.
Jak vnímáte nové dotační programy ministerstva školství? Je
v nich i finanční příležitost pro
vás?
Kdyby už platila nějaká zcela jasná,
popsatelná a měřitelná objektivní

kritéria, tak máme nejen šanci, ale
i jistotu, že se najdeme ve všech
programech. Mnohdy však nezáleží na tom, zda-li děláte masivní,
všemi viditelný sport, máte postupové soutěže ve všech kategoriích
a na všech úrovních, od místní po
mistrovství světa, máte prokazatelně sportující členy a ne mrtvé
duše apod. Záleží na tom, jestli jste

v nějakém seznamu TOP 80. Nikdo
už vám však neřekne, jak se do
něj dostat. Přesto si myslím, že se
začíná blýskat na lepší časy. Že české sportovní prostředí stejně jako
politická scéna pochopí, že hasiči
jsou tělem i duší celoživotní sportovci, že pohyb je jejich existenční
potřeba, přesvědčení a radost a že
i ve sportu mají co nabídnout.

Dobrovolní hasiči si v létě zvolili nové vedení
STALO SE
Více než 400 delegátů se o víkendu 4. – 5. července sjelo na
V. sjezd Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, který se
uskutečnil v Pardubicích. Diskutovalo se nejen o aktuálních
problémech hasičského spolku, ale rozhodovalo se i o jeho
směřování v následujících letech. Taktéž byla na programu

volba nového vedení dobrovolných hasičů.
Volba nového starosty SH ČMS
a jeho náměstků byla jednou
z nejdůležitějších akcí v roce
2015. Staronovým starostou
byl zvolen Karel Richter. Jeho
náměstky byli zvoleni Richard
Dudek, Monika Němečková,
Jan Slámečka, Lubomír Janeba
a Jaroslav Salivar. Jan Bochňák
byl delegáty sjezdu zvolen do
funkce předsedy Ústřední kont-

rolní revizní rady. Potvrzeni byli
i zástupci jednotlivých krajů ve
Výkonném výboru a Ústřední
kontrolní revizní radě.
Důležitým okamžikem sjezdu
byla návštěva vládních představitelů v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou, která se uskutečnila vůbec poprvé v historii
sjezdů dobrovolných hasičů. Kromě premiéra se na sjezd dostavili
i vicepremiéři Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek či ministr vnitra

Milan Chovanec. Nechyběla zde
ani řada senátorů a poslanců.
Pro dobrovolné hasiče to bylo důkazem toho, že jejich činnost je
v České republice vysoce ceněna,
což mimo jiné premiér neopomněl
zmínit ve svém projevu k delegátům: „Vaše práce významně přispívá
k zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky a přispívá i k práci s mládeží. Dobrovolní hasiči jsou páteří
života na venkově a jsem si vědom
toho, jakou i na těch nejmenších ob-

cích hrají roli dobrovolní hasiči. Když
starosta na malé vesnici potřebuje
organizovanou pomoc, jste složka,
na kterou se může obrátit. Věřím, že
toto není jen můj postoj.“
Hejtman hostitelského Pardubického Kraje Martin Netolický, který je
také velkým zastáncem pravidelné
podpory pro dobrovolné hasiče, pak
z rukou starosty Karla Richtra převzal
jedno z nejvyšších ocenění dobrovolných hasičů Řád svatého Floriána, patrona nejen hasičské profese.

UDÁLOSTI
MLADÍ HASIČI ZAPLNILI
HALU OTAK AR A JANDERY

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2015 se
v Praze ve Stromovce uskutečnilo
II. kolo Českého halového poháru pro mladé hasiče v běhu na 60
m s překážkami - Memoriál Marty
Habadové. Na start se postavilo 331
dívek a 433 chlapců. V mladší kategorii do 11 let potvrdili svou celoroční
formu oba favorité – Tomáš Štinčík,
zahraniční účastník z DHZ Svit a Valentýna Homolková z SDH Písková

Lhota, kteří zvítězili ve svých kategoriích i v Praze a upevnili si první pozici
v celkovém pořadí halového poháru.
V kategorii starších chlapců do 15 let
si druhým vítězstvím halového poháru zajistil průběžné celkové vedení
Patrik Linhart z SDH Hajnice. Jedinou
kategorií, která nemá zatím jasného
favorita, jsou starší dívky. V prvním
kole si vítězství z Jablonce odvezla
Zdena Novotná z SDH Skuteč, v Praze
skončila druhá. Na prvenství zde díky
skvělému výkonu 12,40 s dosáhla Kamila Krejčí z SDH Morkovice. V celkovém pořadí však stále průběžně vede
Zdena Novotná. Závěrečné kolo
Českého halového poháru se uskuteční 12. – 13. 12. 2015 v Ostravě.

ODSTARTOVAL
44. ROČNÍK HRY PL AMEN
Podzimní část je většinou věnována
disciplíně Závod požárnické vše-
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strannosti. Okresní kolo se například
konalo 3. října v Nymburce a sjelo se
na něj 80 pětičlenných hlídek a 21
jednotlivců z kategorie dorostu
13 – 18 let. Do závodu se zapojili
i nejmladší hasiči z Přípravky ve
věku 3 – 6 let. Svou dominanci prokázali zejména mladí hasiči z SDH
Písková Lhota, kteří zvítězili ve všech
věkových kategoriích. Další okresní
kolo se uskutečnilo 17. října, tentokrát v Ostravě – Michálkovicích, kde
byla navíc na programu i štafeta po-

žárních dvojic. I zde byla účast velmi
vysoká. Po absolvování štafety, která
prověřila kromě rychlosti i zručnost
závodníků, se na trať dlouhou 3 km
postupně vydalo 36 hlídek mladých
hasičů a čtyři hlídky dorostu. Výsledky soutěže naleznete v reportáži
na www.sporty-cz.cz.

ZASEDALA MEZINÁRODNÍ
SPORTOVNÍ FEDER ACE
V termínu 18. – 22. listopadu 2015
se v tureckém Izmiru uskutečnila
mezinárodní konference MSFHZ.
Českou republiku zde zastupovali
Ing. František Zadina a Ing. Monika Němečková. Zároveň s konferencí probíhalo jednání Sportovně technické komise, ve které je
za ČR členem Ing. Tomáš Lefner,
a Antidopingového výboru, kde
máme své zastoupení v osobě Ing.
Zdeňka Nytry. Konference vyhod-

Tel.: 222 119 501

notila mistrovství světa v požárním
sportu z roku 2015, která se konala
v běloruském Grodnu (dorost a junioři) a v ruském Petrohradu (muži,
ženy). Na programu dalšího jednání
bylo zabezpečení mistrovství světa v roce 2016, které muži a ženy
absolvují právě v Izmiru, zatímco
dorost a junioři se o světové vavříny poperou v jihokorejském Jeju.
Účastníci rovněž vyslechli závěry
jednání Sportovně technické komise a Antidopingového výboru.

E-mail: kancelar@dh.cz
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Čeští hasiči jsou v požárním
sportu elitou a válcují svět
la vzápětí i štafeta žen na 4x100
metrů překážek ve složení Petra
Chovancová, Barbora Šubrtová,
Markéta Marková a Šárka Jiroušová. Ve stejné disciplíně se dařilo i mužům. Trojice juniorů David
Dopirák, Václav Divoš a Martin
Lidmila doplněná o Pavla Krpce
přinesla české výpravě bronz.
Požární sport je ve světě fenoménem. A co víc, na vrcholu září Češi.
V srpnu a září letošního roku sbírali medaile jak na běžícím pásu
dospělí i junioři a dorostenci. A to
včetně těch nejcennějších. Celkově česká reprezentace nasbírala
24 světových medailí!

V AKCI
Reprezentace dospělých se představila na XI. Mistrovství světa
v požárním sportu 2015 v Petrohradu ve dnech 7. až 12. září.
Z Ruska si Češi přivezli šest medailí – dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě
bronzové. V běhu na 100 metrů
překážek zvítězil v čase 15,09s
a zároveň v novém českém rekordu
Jakub Pěkný. Druhé zlato přida-

V závěrečné disciplíně, kterou byl
požární útok, zářily ženy, které
si hlídaly svou skvělou dosavadní
pozici. Předvedly druhý nejlepší
výkon dne, což v konečném součtu rovněž znamenalo stříbrnou
medaili. Mužům se požární útok
oproti očekáváním tolik nevyvedl
a skončili bez medaile. Celkově se
však mohli těšit ze třetího místa.
O poznání lépe se dařilo o měsíc dříve mladším ročníkům na
IV. Mistrovství světa juniorů
a VI. Mistrovství světa dorostu
v požárním sportu 2015, které ve
dnech 2. až 9. srpna hostilo běloruské Grodno. Hasičská mládež
ze Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska totiž tomuto šampionátu
zcela dominovala. Čeští dorostenci
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PERLIČKY
Kromě vrcholných mezinárodních akcí, kde byli čeští dobrovolní hasiči vidět na předních příčkách, se o nich mluvilo také v souvislosti s domácími
šampionáty:

a junioři získali osmnáct medailí –
osm zlatých, čtyři stříbrné, šest
bronzových – a přitom stačili ještě
přepsat tři světové rekordy!
První titul pro českou výpravu vybojoval Lukáš Gerža ve výstupu na
cvičnou zeď. Další zlato přibylo díky
děvčatům v běhu na 100 metrů překážek. Na nejcennější kov dosáhla
dorostenka Kamila Krejčí, juniorka
Šárka Jiroušová pak nejenže zvítězila, ale pokořila i dosavadní světový
rekord. Stříbro pro družstvo dorostenek ještě přidala Nikola Polová.
Ve stejné disciplíně zářili i chlapci.
Mistrem světa se stal dorostenec
Lukáš Kroupa, bronz vybojoval
Daniel Klvaňa. Stříbrnou medaili
v běhu na 100 metrů překážek si odvezl i junior Martin Lidmila. Bronz
ještě přidala Markéta Marková za
dvojboj (běh na 100 metrů překážek
+ výstup na cvičnou zeď).
O další zlatý triumf korunovaný novým světovým rekordem se postarali chlapci ve štafetách na 4x100
metrů překážek. Tým ve složení
Karel Flídr, Vojta Klenka, Daniel
Klvaňa a Jan Gášek exceloval výkonem 55,16s a světové tabulky
přepsal o více než vteřinu. Zlato získala i štafeta juniorů časem 54,80s.
Dorostenky pak ještě rozšířily řadu
medailí ze štafety o bronz.

26. – 28. června se v Trutnově uskutečnilo 62. mistrovství SH ČMS a 42.
mistrovství družstev HZS ČR v požárním sportu. MČR v požárním sportu je

zajímavé tím, že se na jednom stadionu
představí profesionální i dobrovolní hasiči. Letos Trutnov hostil více jak 500
hasičů za celé České republiky.

Velkou sportovní událostí dobrovolných hasičů je mistrovství ČR hry
Plamen a dorostu SH ČMS. 43. ročník této akce, na které se představují
nejšikovnější mladí hasiči, hostil letos
v termínu 8. – 12. července sportovní stadion v Edenu v pražských
Vršovicích. Hasiči do 15 let měli na
programu kromě požárního útoku,

štafety 4x60 m s překážkami a běhu
na 60 m s překážkami také závod
v požární všestrannosti v Kunratickém lese. Tam se vydali i jejich starší
kolegové, dorostenci, kteří pak na
stadionu absolvovali své boje na 100
m s překážkami, dvojboj, štafetu na
4x100 m s překážkami a samozřejmě
také požární útok.

11 mužských a 5 ženských (z toho 7 zahraničních) družstev se představilo na
atletickém stadionu ve Dvoře Králové
nad Labem při příležitosti 6. ročníku
mistrovství ČR družstev v tradičních

disciplínách CTIF. To se uskutečnilo
v sobotu 26. září a na závodníky čekal požární útok na sucho a štafeta
s překážkami.

Od jara do podzimu se po celé ČR odehrává Extraliga v požárním útoku.
Požární útok patří mezi divácky velmi
atraktivní disciplíny, a tak není divu,
že se závody těší velkému divácké-

mu zájmu. Jednou z řady regionálních
lig v požárním útoku je i Benešovská
hasičská liga ve středních Čechách. Tu
letos ovládli muži ze Sloupu a družstvo žen B z Louňovic.

Závěr šampionátu patřil tradičně
královské disciplíně – požárnímu
útoku. V něm junioři vybojovali
bronz a skončili na celkovém druhém místě. Třetí příčku dobyly i juniorky a stejný stupínek opanovaly
i v celkovém hodnocení. Největší
radost však měli dorostenci, kteří v požárním útoku vytvořili další
světový rekord a díky celkovému
vítězství slavili titul mistrů světa.

Salátová mísa z hasičské olympiády
patří mladým českým hasičkám
V polském Opolí se v termínu
19. – 26. července uskutečnil již
20. ročník Hasičské olympiády
mládeže v tradičních disciplínách
CTIF, které se zúčastnilo celkem
45 družstev z 22 zemí světa a například nechyběli ani mladí hasiči
a hasičky z Japonska. Nejúspěšnější
výpravou byla výprava domácího
Polska, ale ani čeští reprezentanti se v široké konkurenci neztratili
a připsali si mimořádný úspěch.

ZBLÍZKA
Dívky ze Sboru dobrovolných
hasičů Písková Lhota z okresu
Nymburk zvítězili ve své kategorii a získali tak na další dva roky
významnou trofej pro Českou republiku – malou salátovou místu
určenou pro dívčí kategorii.

zejména v sobě našli obrovskou
dávku mezinárodní soudržnosti
a kamarádství.
V celkovém součtu dívčích a chlapeckých družstev skončila děvčata z Pískové Lhoty na 8. místě
a chlapci z Poniklé na 10. místě.
Sympatický tým s věkovým průměrem 13 let předvedl jednoznačně
nejlepší požární útok CTIF a druhou nejrychlejší štafetu CTIF, což
jim vyneslo celkové prvenství.
Věčně rozesmátá děvčata si „olympijský závod“ užívala v každém
okamžiku a dokonce i na stupních
vítězů dokázala roztančit početné publikum. Se svými kolegy ze
Sboru dobrovolných hasičů Poniklá, kteří v chlapecké kategorii
skončili na 9. místě, dokázali nejen pobavit všechny přítomné, ale
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Za dva roky se mladí hasiči z celého světa sejdou, aby prokázali
své sportovní umění v disciplínách CTIF, v rakouském Villachu.
Děvčata z Pískové Lhoty vítězstvím
v Opolí získala právo obhajoby
titulu ve Villachu. A jelikož druhý
český zástupce tentokrát nedosáhl
na medailové umístění, další tým
České republiky pro olympiádu
v roce 2017 vzejde tradičně z národní kvalifikace vyhlášené Českým národním výborem CTIF.

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz,
www.bnliga.cz.
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