
ZPRAVODAJ
Obrovských úspěchů dosáhli čeští repre-
zentanti na mistrovství světa v raftingu 
čtyřčlenných posádek R4, které se kona-
lo na přelomu května a června v Bosně 
a  Hercegovině. V  celkovém hodnocení 
Overall za všechny disciplíny zvítězili 
naši závodníci hned v pěti z osmi věko-
vých kategorií, a to v konkurenci 65 týmů 
z 22 zemí celého světa. Na reprezentan-
ty Svazu vodáků České republiky, kteří 
startovali v  šesti věkových kategoriích, 
čekaly celkem čtyři disciplíny – sprint, 
head to head (H2H), slalom a sjezd. 

Mistrovství světa čtyřčlenných raftů bylo 
zahájeno ve čtvrtek 26. května 2022 na 
řece Vrbas ve městě Banja Luka v krásném 
prostředí u středověké pevnosti Kastel. Na 
řece Vrbas se v dalších dnech uskutečnily 
první tři disciplíny – sprint, H2H a slalom. 
Závěrečný sjezd absolvovali raftaři po pře-
sunu o 250 km na jih na řece Taře.

Již úvodní disciplínou, kterou byl sprint 
přes peřej Bijeli buk, byly odstartovány 
medailové žně pro českou výpravu. Ve 
sprintu jsme získali hned na rozjezd 5 
medailí. Zlato braly dvě posádky – muži 
U23 a veteránky. Stříbrné medaile si na 
krk pověsily mladé naděje mužů i žen do 
19 let a třetí příčku obsadili veteráni. 

Veteránská kategorie Masters stihla od-
jet ve stejný den své jízdy v  disciplíně 
head to head, což je kontaktní vyřazovací 
disciplína se slalomovými prvky. V  této 
bojovné disciplíně se podařilo našim 
zkušeným mužům (Master Men) ob-
sadit druhé místo. Na ostatní kategorie 
čekala velmi náročná, avšak divácky ve-
lice atraktivní disciplína H2H na mohut-
né peřeji Bijeli buk hned následující den 
a i tady to cinkalo. Medaile z nejcennější-

ho kovu si na krk mohli pověsit závodníci 
nejmladších kategorií – muži i ženy U19 
a  také závodnice kategorie ženy Open. 
Stříbro získali čeští junioři kategorie U23. 

Na Vrbasu se uskutečnil závěrečný sla-
lom v  pozdním odpoledni a  večer za 
umělého osvětlení, které lemovalo sla-
lomovou trať poblíž základny místního 
raftového klubu Kanjon. Na raftaře tu 
čekala velmi záludná trať, rychlá voda 
a krátké vracáky, tudíž šlo o  důkladnou 
prověrku síly, šikovnosti, ale i  nervů zá-
vodících týmů. 

Slalom je však česká královská disci-
plína, takže naši reprezentanti dostáli 
této pověsti, s  tratí si perfektně poradili 
a vybojovali hned čtyři tituly mistrů svě-
ta v kategoriích ženy Open a muži U19, 
ženy a  veteráni. K  tomu přidaly jeden 
bronz naše veteránky.

Poslední disciplínou byl sjezd, který se 
uskutečnil v  krásném prostředí řeky 
Tary. Sjezd byl tradičně odstartován 
hromadně, což přináší divákům atrak-
tivní podívanou, ale pro závodníky to 
není úplně nejoblíbenější způsob star-
tu. Čeští závodníci se však v  záplavě 
pádel neztratili, s  podmínkami závodu 
se skvěle vyrovnali a odměnou jim byly 
zasloužené medaile a skvělá umístění. 
Na stupínek nejvyšší si po závěrečném 
sjezdu pro zlato došly české posád-
ky věkových kategorií ženy U19, ženy 
Open, Master Men i  Master Women 
(veteráni i veteránky). Na druhém místě 
dojela posádka mužů U19 a  na třetím 
místě posádka juniorů U23. 

Body získané za umístění ve sjezdu roz-
hodly o  celkovém pořadí týmů v  hod-
nocení Overall. A  tady přichází ten nej-
úžasnější pohled na výsledkovou listinu, 
jaký nám mohli čeští raftaři připravit. 
Hned pět prvenství v  celkovém hodno-
cení mistrovství světa čtyřčlenných raftů 
patří českým barvám!!! Kdo může říct, 
že má pět titulů mistrů světa ze sedmi 
možných kategorií? Tituly mistrů světa 
se mohou pyšnit posádky žen i mužů do 
19 let, žen Open a nejzkušenějších mužů 
Master Men a žen Master Women. V cel-
kovém pořadí se pak na úžasném třetím 
místě umístila posádka juniorů – mužů 
do 23 let. Muži v  kategorii Open Men 
obsadili v celkovém hodnocení krásnou 
pátou příčku.

Byla to neskutečná jízda a  my všem 
českým závodníkům blahopřejeme 
k  těmto nádherným výsledkům a  rov-
něž děkujeme za skvělou reprezentaci 
České republiky na mistrovství světa!

Další informace naleznete na  
www.kanoe.cz/rafting/.  
Foto: Václav Kolář.

22 ZÁVODŮ A 1623 ZÁVODNÍKŮ V CÍLI. 
VYDAŘENÝ RESTART CZECH TARGET 
SPRINT OPEN
Ve středu 15. června se uskutečnil posled-
ní závod seriálu Czech Target Sprint Open 
v  jarní sezóně školního roku 2021/2022. 
Po dvouleté nucené pauze, zapříčiněné 
celosvětovou pandemií nemoci covid-19, 
která zastavila nejen sportovní život, jsme 
školní závody odstartovali ve středu 13. 
dubna s  šesťáky a  sedmáky naší part-
nerské školy ZŠ Weberova v Praze 5, kde 

od začátku školního roku probíhá také 
sportovní kroužek Target Sprintu. Během 
dvou jarních měsíců navštívil seriál Czech 
Target Sprint Open žáky z 22 základních 
a středních škol v Praze a ve Středočes-
kém kraji. Premiérově se Target Sprint 
představil v Nehvizdech (26. dubna), Chra-
šticích (26. května) a  také na stadionu 
Olymp v pražské Stromovce (31. května), 
kde závodili žáci a studenti Malostranské 
ZŠ a  Malostranského gymnázia. Během 
22 školních závodů proběhlo cílem 1623 
dětí od 6. do 9. třídy i několik šikovných 
sportovců z  5. tříd. Stejně jako školáky 
i Czech Target Sprint Open nyní čekají let-
ní prázdniny. Po jejich skončení se naplno 
rozeběhne další ročník soutěže. A od září 
budou mít děti motivaci v podobě postu-
pu do finále, které se uskuteční v červnu 
2023.

SPORTOVNÍ PROJEKT NEBOJME SE PÁDŮ 
SE PŘEDSTAVIL TISÍCOVCE ŠKOLÁKŮ
S koncem školního roku nastává čas bi-
lancování a my bychom se chtěli ohléd-
nout za úspěšnou realizací sportovního 
projektu Nebojme se pádů na základních 
školách v  okresech Kladno a  Rakovník, 
který organizuje Sdružení. Tým trenérů 
kolem JUDr. Milana Šišky, předsedy Spor-
tovního klubu Judo Kladno, zavítal bě-
hem školního roku 2021/22 do dvanácti 

základních škol, přičemž čtyři školy se 
zapojily do projektu již na podzim 2021. 
Největší radost nám ovšem dělá fakt, 
že se podařilo rozhýbat přes tisíc žáků 
během 119 vyučovacích hodin tělesné 
výchovy. Ohlasy z  řad vyučujících i žáků 
jsou jednoznačně pozitivní, proto věříme, 
že tento projekt, v  rámci kterého se děti 
učí správnou pádovou techniku, aby ji 
mohly využít i v běžném životě, bude po-
kračovat také v dalším školním roce.

JEDNÁNÍ RADY SDRUŽENÍ PROBĚHLO 
U LIPENSKÉ PŘEHRADY
Tradičně se v červnu koná výjezdní zase-
dání Rady Sdružení v  některém z  rekre-
ačních areálů našich členských svazů. 
Letos zavítali členové Rady a  kontrolní 
komise Sdružení spolu s tajemníky a dal-

šími zástupci jednotlivých členských 
svazů po čtyřech letech opět do hotelu 
Fontána v Hrdoňově u Lipenské přehra-
dy. Během jednání 16. června došlo na 
kontrolu plnění usnesení z  předchozích 
zasedání, hodnotila se také správa ob-
jektů za rok 2021 i inventarizace majetku 
a závazků za rok 2021. Předneseny byly 
informace z jednání s Národní sportovní 
agenturou a dalšími orgány státní správy, 
kdy důležitým bodem bylo především ře-
šení dotací NSA. Místopředsedové infor-
movali o stavu ve sportovním prostředí. 
Příští zasedání Rady Sdružení se usku-
teční v sídle Sdružení dne 14. září 2022.

SVĚTOVÉ HRY 2022
„Olympijské hry neolympijských sportů“, 
to je přezdívka Světových her, které se 
letos uskuteční v  termínu 7. – 17. čer-
vence v americkém Birminghamu. Jedná 
se o  mezinárodní sportovní akci, která 
se koná jednou za čtyři roky a slouží ne-
olympijským sportovním odvětvím jako 
náhrada za olympijské hry. Pořadatelem 
Světových her je Mezinárodní asociace 
světových her (IWGA). Tradiční součástí 
programu Světových her je také ploutvo-
vé plavání a Svaz potápěčů České repub-
liky do USA i  letos vysílá své zástupce. 

Z posledních Světových her v roce 2017 
přivezl Jakub Jarolím stříbro a bronz. 

Čeští reprezentanti zcela 
ovládli mistrovství světa  
v raftingu a přivezli celkem  
18 zlatých medailí!
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POZVÁNKA

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory Národní sportovní agentury. 

Hned pět prvenství v celkovém 
hodnocení mistrovství světa 
čtyřčlenných raftů patří českým 
barvám!!!



Od prosince 2021 do března 2022 na-
vštívili trenéři Asociace Český Gym-
nathlon v  rámci projektu „Sportujeme 
v  regionech“ celkem 20 mateřských 
školek na Vysočině a ve Středočeském 
kraji. Tento projekt, který nese podtitul 
„Budujeme lásku k pohybu v mateřských 
školkách“, si klade za cíl podpořit pohy-
bový rozvoj předškolních dětí v menších 
obcích, kde je dle současných průzkumů 
nižší úroveň jejich fyzické zdatnosti.

Do všech přihlášených mateřských ško-
lek vyrazila v první fázi projektu dvojice 
trenérů, která s dětmi v prostorách škol-
ky – tělocvičnách i třídách – absolvova-
la pod bedlivým dohledem vyučujících 
ukázkový trénink. Poté, co si s nimi děti 
zacvičily, vybrané vyučující trenéři předa-
li nejen další tipy a triky, které lze v trénin-

ku s malými sportovci využít, ale předali 
jí také manuál her a  především obrov-
skou tašku plnou sportovních pomůcek 
pro trénink s dětmi. 

Jak se dětem při dalším tréninku s  po-
můckami daří? Jaká z  her je jejich nej-
oblíbenější? Jak si s vyučujícími jednot-
livé hry vylepšily a  přizpůsobily? Nejen 
na tyto otázky od konce dubna hledá 
odpovědi trenér Michal Eisenkolb. Ten 
postupně během jara navštěvuje školky 
zapojené do projektu, aby dětem nejen 
zpestřil trénink, ale také aby při tréninku 
podpořil vyučující či jim případně i  po-
radil při těch hrách, při kterých si neví 
rady. Tato další fáze projektu odstarto-
vala 21. dubna symbolicky tam, kde to 
všechno začalo, tedy v  MŠ Kožlí, která 
byla v rámci projektu vůbec první navští-
venou školkou. 

MŠ Golčův Jeníkov, kterou Michal na-
vštívil 20. května, byla první školkou, ve 
které předal desku s  Desaterem spor-

tovního rozvoje a  dárky od společnosti 
Emco, se kterou Asociace Český Gym-
nathlon dlouhodobě spolupracuje. A ra-
dost dětí byla veliká! 

Projekt o sobě také dává více vědět na 
sociálních sítích. Nedávno byly spuštěny 
dva nové komunikační kanály projektu. 
Facebooková stránka SPORTUJEME 
V  REGIONECH, kde se zájemci mohou 
dozvědět nejnovější informace o návště-
vách trenérů ve školkách i další zajíma-
vosti a nebudou chybět ani fotografie či 
videa, která pomohou vyučujícím např. 
s orientací v hrách a v jejich pravidlech. 
Další novinkou je stejnojmenný instagra-
mový profil, na kterém se bude samo-
zřejmě řešit svět dětského sportu, jen 
možná trochu více odlehčenou formou.

Projekt „Sportujeme v  regionech“ ve 
školkách realizuje Asociace Český Gym-
nathlon za podpory Sdružení sportov-
ních svazů České republiky.

Známé italské letovisko na břehu Ja-
derského moře, které je tradičním po-
řadatelem světového poháru CMAS 
v  ploutvovém plavání, hostilo v  termí-
nu 1. – 2. dubna 2022 historicky první 
světový univerzitní pohár v ploutvovém 
plavání. Na něm nemohli chybět ani zá-
stupci českých vysokých škol. A  domů 
se česká výprava vrátila se dvěma zla-
tými medailemi Adély Švomové i dalšími 
skvělými finálovými umístěními.

Studentka brněnské Masarykovy univer-
zity Adéla Švomová ovládla hned úvodní 
páteční finále na trati 50 RP a vybojovala 
tak svou první zlatou medaili v Lignanu. 
V sobotu na svůj zlatý úspěch navázala 
vítězstvím na trati 100 PP. Dvě zlata pak 
doplnila ještě 5. místem na trati 200 BF.

Filip Dlouhý (VUT Brno) dohmátl na ne-
populární 4. příčce na trati 50 RP. V zá-
vodě 200 BF přidal sedmé místo a finále 
plaval i na trati 100 PP, kde mu patří 8. 
příčka. Hned za Filipem v závodě 50 RP 
doplaval na 5. místě další ze studentů 

VUT Brno Martin Děcký, který si finálo-
vou účast zopakoval i  na trati 200 PP, 
kde doplaval na 8. místě.

Dvě finálová umístění má za sebou také 
Adéla Kneifelová (UPOL). Ta doplavala 
na 7. místě na trati 400 PP, 8. pozice jí 
patří na poloviční trati 200 PP. Také Petra 
Polišenská (UPOL) obsadila 8. místo ve 
finále 400 BF.

LETNÍ SVĚTOVÉ UNIVERZITNÍ HRY 
NEBUDOU ANI LETOS
Na základě rozhodnutí Mezinárodní fe-
derace univerzitního sportu FISU a  or-
ganizačního výboru Letních světových 
univerzitních her v  Chengdu 2021 byly 
LSUH opět o  rok odloženy. Důvodem je 
současná situace v Číně a s ní související 
obavy zúčastněných delegací, které vyšly 
najevo z průzkumu, který připravil organi-
zační výbor her. Díky přesunu her na rok 
2023 by měla být zajištěna nejen zvýšená 
bezpečnost sportovců a funkcionářů, ale 
také profesionalita celé akce. V roce 2023 
se LSUH měly uskutečnit v ruském Jeka-
těrinburgu. Na online zasedání 28. dubna 
2022 Výkonný výbor FISU rozhodl o odlo-
žení pořadatelských práv Jekatěrinburgu 
pro Světové univerzitní hry FISU 2023. 
Hry v Chengdu byly naopak původně plá-
novány již na rok 2021. Jejich posunutí 

na rok 2022 bylo zapříčiněno přesunem 
LOH v Tokiu na rok 2021 z původně plá-
novaného roku 2020. V roce 2023 se také 
uskuteční Zimní světové univerzitní hry, 
které bude hostit americké Lake Placid. 
Součástí univerzitní výpravy na LSUH 
jsou pravidelně také sportovní střelci, 
které v  rámci akademického sportu za-
střešuje Česká asociace akademických 
technických sportů. Sportovní střelci pak 
patří k pravidelným medailistům z největ-
ších světových univerzitních akcí.

TRADIČNÍ SOUTĚŽ LETOS OPĚT 
V TRADIČNÍM TERMÍNU
V  roce 2020 znemožnila konání aka-
demického šampionátu v  požárním 
sportu pandemie. V  loňském roce byla 
soutěž ze stejného důvodu přesunuta 
z  tradičního jarního termínu na podzim 
a  šampionát se konal bez oblíbené 
a  velmi atraktivní disciplíny požární 

útok. Letos se ale akademické mistrov-
ství do Ostravy vrátilo nejen s komplet-
ním programem tří disciplín, ale také 
v klasickém jarním termínu. Ve výstupu 
na cvičnou věž, v běhu na 100 m s pře-
kážkami a v požárním útoku se studenti 
vysokých i  středních škol utkali v  ter-
mínu 4. – 5. května. Soutěž do Ostravy 

přilákala vysoký počet 135 závodníků! 
Odstartovala disciplínou výstup na 
věž. Tu v kategorii žen ovládla s časem 
8,13 s Simona Krampotová z Ostravské 
univerzity. Mezi muži se z  vítězství ra-
doval student VŠB TU Ostrava Richard 
Bujna, který disciplínu zvládl za 15,19 s. 

V běhu na 100 m s překážkami zvítězi-
la Lucie Tůmová (17,19 s; ZČU Plzeň), 
závod mužů ovládl Vít Vymazal (Střed-
ní průmyslová škola Hranice) s  časem 
16,65  s. Zlato z  požárního útoku vybo-
jovaly ženy ZČU Plzeň (30,91 s), soutěž 
mužů ovládli domácí studenti VŠBU TU 
Ostrava (31,53 s).

PŘÍPRAVA NA MISTROVSKÉ ZKOUŠKY 
A SEMINÁŘ OKINAWSKÉHO KOBUDO
O  víkendu na přelomu dubna a  května 
přivítaly prostory tělocvičny Gymnázia 
Havlíčkův Brod po téměř dvouleté koro-
navirové přestávce zástupce bojového 
umění Okinawa Kobudo. Stáže Okina-
wského Kobudo pokračují ve více než de-
setileté tradici konání právě v Havlíčkově 
Brodě. Okinawa Kobudo je jedno ze dvou 
bojových umění, které v České republice 
reprezentuje Česká federace Okinawa Ka-
rate a Kobudo. Jedná se o bojové umění 
z Okinawy, které doplňuje karate o trénink 

se zbraněmi. Této stáže se nezúčastni-
li pouze zájemci z  České republiky, ale 
také ze Slovenska. Výuku vedl sensei Jan 
Kopecký, který je hlavním instruktorem 
a pokračovatelem svého učitele z Okina-
wy, rodiště karate a kobudo. Tréninky byly 
zaměřeny na nácvik dovedností s  dlou-
hými zbraněmi (Nunti, BO – dlouhá tyč) 
a  segmentovými zbraněmi (Nunchaku, 
Sansetsukon – trojdílná hůl). Cílem byla 
rovněž i  průprava adeptů na zkoušky na 
mistrovské stupně (černé pásy).

1623  
A 1007
Tolik dětí se během školního roku 
2021/2022 zúčastnilo školních závodů 
obnoveného seriálu Czech Target Sprint 
Open a také hodin tělesné výchovy s pro-
jektem Nebojme se pádů.

Projekt „Sportujeme v regionech“ 
pokračuje také na jaře

Adéla Švomová zářila na premiérovém 
akademickém světovém poháru
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ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ



Dny 27. – 29. května patřily ve Štern-
berku tradičním závodům aut do vrchu 
Ecce Homo. Do letošního 41. ročníku 
Mistrovství Evropy se přihlásilo celkem 
176 jezdců, ať už přímo do mistrovské-
ho závodu či doprovodných závodů. Ne-
chyběli mezi nimi ani traťový rekordman 
Ital Christian Merli ani domácí „želízko 
v ohni“ Petr Trnka. A ve Šternberku bylo 
opravdu na co se dívat! Také letos se 
přepisovaly tabulky rekordů.

Sobotní tréninkové jízdy ovlivnilo deštivé 
počasí, z  toho důvodu se někteří jezd-
ci, kteří startovali později, za vydatného 
deště, rozhodli druhou tréninkovou jízdu 
pouze projet, aby zbytečně neriskovali na 
mokrém povrchu. První tréninkovou jízdu 
ovládl, dle očekávání, Ital Merli s  časem 
2:42.043, následoval ho domácí Petr Trn-
ka. U  něj se zastavila časomíra na čase 
2:48,753. Třetí místo obsadil Miloš Beneš, 
který byl čtyři vteřiny za Trnkou.

Druhá jízda byla divočejší v  souvislosti 
s  počasím, někteří stihli vyměnit mokré 
pneumatiky, někteří tréninkovou jízdu do-

končili na suchých pneu. Druhou tréninko-
vou jízdu ovládl Petr Trnka, který startoval 
pouze s  kapkami deště. Posledních pat-
náct vozů mělo situaci složitější. 

Nedělní počasí vyšlo a ve druhé závodní 
jízdě byl překonán traťový rekord z  loň-
ského roku. Christian Merli překonal svůj 
vlastní loňský čas a hodnotu traťového re-
kordu opět posunul. Nový nejlepší čas na 
trati Ecce Homo činí 2:39,80. Merli se stal 

i absolutním vítězem závodu Ecce Homo 
2022.

Obrovský úspěch zaznamenal domácí 
Petr Trnka, kterému se o  víkendu vel-
mi dařilo. Zajel nejrychlejší čas 2:44,53 
a umístil se v absolutním pořadí na dru-
hém místě za nejrychlejším Italem. Trnka 
bere také 1. místo ve skupině E2-SC a co 
víc, posunul český traťový rekord a překo-
nal tak Miloše Beneše z loňského roku.

Třetí místo v  absolutním pořadí obsadil 
Alexander Hin z Německa. Do Šternberka 
přivezl krásnou Osellu a zajel s ní nejrych-
lejší čas 2:50,73.

Závod nabral zpoždění hned v první jízdě. 
Během dne bylo několik menších havárií 
a  poměrně hodně úniků kapalin z  vozů 
a  dalších technických závad. Diváků ko-
lem trati byla velká spousta, odhady se 
pohybují kolem čísla 20.000.

41. ročník Mistrovství Evropy je za námi, 
děkujeme všem jezdcům, divákům, part-
nerům, pořadatelům, médiím a  všem 
ostatním za přízeň. 

Bc. Milena Schärferová, foto: Filip Žídek 
(Ecce Homo)

Jedna z  nejkrásnějších a  nejtěžších 
závodních tratí na Labi pod Špindlero-
vým Mlýnem se stala o  prvomájovém 
víkendu dějištěm Mistrovství České re-
publiky v raftingu v disciplíně sjezd. Po 
pětileté pauze způsobené rekonstrukcí 
přehrady se sportovci na krásné a divo-
ké horní Labe vrátili. V sobotu i v neděli 
bojovali raftaři o tituly Mistrů a Mistryň 
České republiky ve sjezdu, v sobotu na 
čtyřčlenných raftech, v neděli na větších, 
šestičlenných raftech.

V letošním roce se nekonaly tradiční zá-
vody ve slalomu na Labské soutěsce, zá-
vodníci v raftingu i sjezdu na divoké vodě 
mohli tedy v průběhu víkendu využít celý 
úsek řeky od „Michláku“ (Michlův mlýn) 
až do Herlíkovic. Trať byla pro obě kate-
gorie člunů stejná, jediní junioři do 19 let 
končili na „Kukačce“, těsně před nájez-
dem do nejdivočejšího úseku – Labské 
soutěsky a „Esíčka“ pod ní.

Muži z  mladoboleslavského oddílu KV 
Viking – PRSI Team Mladá Boleslav, 
ženy z pražského oddílu RK Troja a juni-
oři do 23 let Youngster Yes z  Jeseníku 
ovládli oba závody jak na R4, tak na R6 
a z Labe si odvezli hned 2 zlaté medaile.

V kategorii nejmladších juniorů do 19 let 
si v sobotu pro tituly Mistrů ČR R4 doje-
la letohradská posádka LET-CI Letohrad, 
v kategorii R6 pak prostějovští sportovci 
TR HROM. Nejmladší ženskou kategorii 
juniorek do 19 let reprezentovala v  so-

botním R4 závodě pražská posádka RK 
Troja Juniorky.

Mezi juniorkami do 23 let zvítězila v so-
botním „čtyřkovém“ závodě posádka RC 
juniorky HANACE, v  nedělním „šestko-
vém“ pak děvčata z Jeseníku Pampeliš-
ky YES.

Mezi nejzkušenějšími muži nad 40 let, 
v kategorii Masters byli nejrychlejší opět 
raftaři z Mladé Boleslavi, v sobotu na R4 
PRSI veterán, v neděli na R6 MB veterán.

PRAHA REVIVAL JIŽ POJEDENÁCTÉ
Letošní, v pořadí již 11. ročník sportovně- 
společenské akce Rallye Praha Revival 
2022, memoriál Dalibora Janka, už je za 
námi. Této mimořádné rallye, pořádané 
ÚAMK společně s  pobočným spolkem 
ÚAMK Sdružení českého autosportu, 
se v  termínu 22. – 24 dubna zúčastni-
lo celkem 150 posádek v  historických 
soutěžních a  sportovních automobilech, 

a to z 11 zemí Evropy. Čekalo je 600 kilo-
metrů po silnicích středních a severních 
Čech a  několik Show Section mimo ve-
řejné komunikace, kde se mohli předvést 
fandům motosportu jako závodní jezdci. 
Diváci také využili možnost prohlédnout 
si unikátní vozy a  pozdravit legendární 
jezdce motorsportu při startu na Ovoc-

ném trhu v  Praze 22. dubna. A  kdo se 
po třech dnech radoval z  vítězství? Po 
dopočítání všech bodů, jimiž byla každá 
posádka hodnocena za své účinkování 
na trati, byly v neděli vyhlášeny výsledky. 
Nejlepší tři posádky z  deseti vypsaných 
tříd byly oceněny poháry. Protože akce je 
primárně určena pro legendy motosportu 
a  bývalé aktivní motoristické sportovce, 

je asi nejzajímavější výsledek v kategorii 
legend, která byla hodnocena bez rozdí-
lu tříd vozidel. Mezi českými posádkami 
vyhráli Lubomír Plaček s  Rostislavem 
Fialou na Porsche 911, ze zahraničních 
legend byli nejlepší polští závodníci Sta-
nislav Postawka a  Andrzej Postawka 
s Fiatem 125p.

28. ROČNÍK MČR PLESOVÝCH FORMACÍ
Sobota 7. května patřila v Chrudimi tan-
ci. V  nádherném Fibichově sále míst-
ního muzea se odehrál již 28. ročník 
soutěže plesových formací. Mistrov-
ství vyhlašuje Svaz učitelů tance ČR ve 
spolupráci s Českým tanečním svazem 
a  organizátorem, kterému vděčíme za 
každoroční neskutečně profesionálně 

pojatou akci, je taneční škola Bohemia 
Chrast. Celkem se představilo 28 sou-
těžních choreografií, 3 choreografie 
hostů a  41 párů soutěžících v  české 
polce, to vše před očima více než stovky 
diváků. Akce byla přenášena také online 
a dostala se dokonce do zpravodajství 
z  regionů České televize. V  porotě za-
sedli odborníci ze Svazu učitelů tance 
ČR včetně Zdeňka Chlopčíka, známého 

z  pořadu StarDance… když hvězdy 
tančí. Mistrovské tituly si z  Chrudimi 
odvezli: v  kategorii Česká polka – děti 
Josef Žabka a  Karolína Vegnerová 
(TaPŠ ILMA Turnov); junioři Stanislav 
Bárta a  Andrea Hamříková (TK TJ SO-
KOL Drásov) a  mezi dospělými Matěj 
Janák a  Anna Krátká (CTS PERFECT 

Pardubice). V polkových formacích zví-
tězili „ČERVOTOČ“ (TaPŠ ILMA Turnov) 
v kategorii děti + junioři a „COPAK JE TO 
ZA VOJÁKA“ (TK BOHÉMIA Chrast) do-
spělí + senioři. Mistry SUT v plesových 
formacích jsou „SRDCE NEHASNOU“ 
(TORNÁDO Šumperk) – děti; THIS IS 
ME“ (TŠ BOHÉMIA Chrast) – junioři; 
„LA LA LAND“ (DANZA Brno) – dospělí 
a „MIREILLE“ (TK Chvaletice) – senioři.

ČEŠTÍ TANEČNÍCI NA BLACKPOOL DANCE 
FESTIVALU 2022
Severoanglické přímořské město Blac-
kpool hostilo v termínu 22. května až 
4. června 2022 tanečníky z celého světa 
u příležitosti 96. ročníku nejprestižněj-
ší světové taneční soutěže Blackpool 
Dance Festival 2022. V blackpoolském 
Winter Garden poměřovali síly ti nejlepší 
z nejlepších ve všech kategoriích. Česká 
republika měla díky tanečníkům ze Sva-
zu učitelů tance ČR želízka v ohni hned 
v několika disciplínách. Obrovským úspě-
chem bylo finálové umístění hned dvou 
českých párů v kategorii British Senior 
over 35´s Ballroom Championship. Petr 
Bayerle a Barbora Šnajderová vybojova-

li bronzovou příčku a Martin a Kateřina 
Čechovi skončili na krásném 5. místě. 
V kategorii formací British Ballroom For-
mation Dancing Championship se na stří-
brné pozici umístila formace brněnského 
klubu Starlet. Také díky dalším skvělým 
umístěním českých tanečníků dosáhla 
Česká republika v národním žebříčku na 
krásné 10. místo. 

Podrobné zpravodajství z jednotlivých 
akcí naleznete na www.sporty-cz.cz.

Rekordní Ecce Homo

Návrat raftařů na horní Labe
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