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První prázdninový týden patřil 
na stadionu TJ Sokol v  Českých 
Budějovicích Mistrovství České 
republiky hry Plamen a  soutěže 
dorostu v požárním sportu. První 
den se v  dopoledních hodinách 
závodníci a rozhodčí sjeli do Troc-
nova, kde se běžel Závod požár-
nické všestrannosti a  zahájil tak 
Mistrovství České republiky hry 
Plamen pro děti do 15 let. 

Celkem 25 hlídek zvládalo trať 
průměrně za dvacet minut. Zavá-
hání a chybky se objevily na všech 
stanovištích, tradičně nejvíce na 
střelbě, nejméně pak na požární 
ochraně. V  sobotu se po dopo-
ledním tréninku požárních útoků 
konal slavnostní nástup. Přítomné 
pozdravili představitelé SH ČMS 
a  HZS, zástupci Jihočeského kraje, 
statutárního města České Budě-
jovice, Nadace ČEZ, Hasičské vzá-
jemné pojišťovny a  také jeden ze 
zakladatelů hry Plamen pan Václav 
Hanzal. Při nástupu byla také pře-
dáním praporce zahájena VIII. 
Propagační jízda SH ČMS. Slav-
nostní pochod za zvuků Temelín-
ské dechovky zpestřily mažoretky 
Hlubocké princezny.

První disciplínou po nástupu byla 
štafeta CTIF, kterou vyhrálo druž-
stvo z  Poniklé (Liberecký kraj). Ná-
sledovala štafeta dvojic, v níž byli 
nejlepší mladí hasiči z  Prostřední 
Bečvy (Zlínský kraj). Ten den závod-
níky čekal také požární útok CTIF. 
I přes to, že od konce prvních poku-
sů pršelo, zvládli soutěžící, vedoucí 
a  rozhodčí celou disciplínu v  nece-
lých dvou hodinách. První místo ob-

sadilo družstvo z  Manětína (Plzeň-
ský kraj). Poslední den Plamene 
zahájila štafeta 4 x 60 metrů, kte-
rá proběhla téměř bez chyb, a  vy-
hrálo ji družstvo z Poniklé. Pak se již 
všichni těšili na požární útoky, které 
byly napínavé až do konce. Nako-
nec opět zvítězilo družstvo Poniklá, 
které v  celkovém hodnocení zís-
kalo titul mistrů republiky. Stří-
bro vybojoval Manětín (Plzeňský 
kraj) a  bronz putoval do Bludova 
(Olomoucký kraj).

Po obědě nastoupili závodníci k in-
dividuálnímu běhu na 60 metrů 
s překážkami. Na startovní čáru se 
postavilo 58 chlapců a 34 děvčat. 
Vítězi a přeborníky pro rok 2016 se 
stali Pavel Růčka z SDH Prostřední 
Bečva (12,96 s) a Zuzana Šafrová 
z SDH Manětín (13,05 s).

V  pondělí pak slavnostním ná-
stupem začalo Mistrovství České 
republiky soutěže dorostu v  po-
žárním sportu pro mládež do 

18 let. Přítomné pozdravili nejvyšší 
představitelé SH ČMS, hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola, zá-
stupce statutárního města České 
Budějovice, delegace HZS Jihočes-
kého kraje a  také předseda České 
rady dětí a mládeže, jehož je hasič-
ské sdružení členem. 

Pak už se vše chystalo na start 
běhu na 100 metrů s překážkami. 
Jednotlivé kategorie ovládly: Apo-
lena Kasalová − mladší (17,8  s), 
Nikola Polová – střední (17,56  s) 
a  Lucie Tůmová – starší (17,33  s). 
Mezi družstvy zvítězila děvčata 
z Úněšova (Plzeňský kraj). V mlad-
ších jednotlivcích zvítězil Lukáš 
Bubeníček (16,96  s), ve středních 
Lukáš Míka (16,32 s) a ve starších 
Tomáš Žurovec (17,60  s). Z  druž-
stev byli nejrychlejší chlapci z  Oz-
nice (Zlínský kraj). Mezitím všichni 
absolvovali test z  požární ochra-
ny. V  úterý ráno se startovalo šta-
fetou 4 x 100 metrů. První místo 
brala Oznice a dorostenky ze Sku-
tče (Pardubický kraj). Pokračovalo 
se požárními útoky, ve kterých 
předvedli nejrychlejší pokus zá-
vodníci z Ledenice (26,89 s) a děv-
čata z Pískové Lhoty (25,64 s). Cel-
kové vítězství vybojovali chlapci 
z  SDH Oznice a  dívky z  SDH Pís-
ková Lhota (Středočeský kraj).

Jednotlivci se ještě představili ve 
dvojboji a krátce na to již byli ko-
runováni tito vítězové: dorostenci 
mladší – Lukáš Bubeníček (SDH 
Skuteč), střední – Lukáš Míka 
(SDH Jetřichovec), starší − Tomáš 
Žurovec (SDH Frýdek). Dorosten-
ky mladší – Apolena Kasalová 
(SDH Dobrá), střední – Nikola Po-
lová (SDH Příštpo), starší – Lucie 
Tůmová (SDH Malechov). Další 
soutěžní ročník vyvrcholí ve 
Zlínském kraji.

V KATEGORII DOROST

LUK ÁŠ 
BUBENÍČEK

Lukáš Bubeníček (14 let) je členem 
SDH Skuteč v  okrese Chrudim. Až 
dokončí základní školní docházku, 
rád by studoval na jedné ze střed-
ních škol požární ochrany. Kromě 
hasičského sportu rád hraje fl orbal. 
A  jeho aktuálním přáním, k  jehož 
splnění směřuje veškeré své úsilí, je 
zúčastnit se Mistrovství světa v  po-
žárním sportu a  předvést zde vý-
borný výkon.

LUK ÁŠ 
MÍK A

Lukáš Míka (15 let) reprezentuje 
SDH Jetřichovec, okres Pelhřimov. 
Studuje na Střední škole spojů a in-
formatiky v  Táboře. Ačkoli se plně 
věnuje hasičskému sportu, rád si 
také zahraje fl orbal nebo stolní 
tenis. Samozřejmě se chce stát čle-
nem reprezentačního týmu a  zú-
častnit se Mistrovství světa v požár-
ním sportu v Ostravě.

TOMÁŠ 
ŽUROVEC

Tomáš Žuro-
vec (17 let) 
je z  SDH Frý-
dek v  okrese 
Fr ýdek-Mís-
tek. Studuje 
bezpečnost-
ně dopravní 
a k a d e m i i . 
Vedle hasič-
ského sportu 
hraje závod-

ně také fotbal. Jeho snem bylo 
stát se mistrem republiky v požár-
ním sportu a to se mu splnilo. Rád 
by se stal členem reprezentačního 
týmu.

Nejlepší mladí hasiči 
bojovali o mistrovské tituly

MISTŘI REPUBLIKY

MČR PLAMEN 
A DOROSTU 2016



SH ČMS, Římská 2135/45, 121 07 Praha 2      Tel.: 222 119 501     E-mail: kancelar@dh.cz

SPECIÁL 2016SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA WWW.DH.CZ

Naše krásná a  malá, ale velice 
zajímavá vesnice se nachází 
v  okrese Nymburk poblíž Podě-
brad. Je to úspěšná vesnička, ve 
které jsou i úspěšní hasiči. O nás, 
dorostenkách, se toho dá říct 
opravdu moc, ale řekneme Vám 
jenom to nejdůležitější. Vede 
nás Terezka Pavlová, dále mezi 
nás patří Eliška Friedlová, Terez-
ka Hamáčková, Anička Kadeřáv-
ková, Kačka Martinová, Lenka 
Nováková, Věrka Říhová, Veroni-
ka Červená a Eliška Rádlová.

Terezka Pavlová je naším Starouš-
kem, máme ji moc rády a hezky se 
o nás stará. My ji na oplátku nezlo-
bíme a  snažíme se předvádět co 
nejlepší výkony, abychom jí uděla-
ly co největší radost.

Eliška Friedlová je z  nás doros-
tenek nejstarší, ale vůbec to není 
znát. Se všemi si rozumí a dokáže si 
se vším dobře poradit. Běhá u nás 
minimax ve štafetě a  rozdělovač 
v požárním útoku.

Terezka Hamáčková je správná 
holka, pomáhá, kde může a i přes-
to, že se jí zranění nevyhýbají, stále 
se dokáže zlepšovat. Běhá nám ha-
dice ve štafetě a pravý proud v po-
žárním útoku.

Anička Kadeřávková je naším 
bručounem, když jí něco nejde je 
k nesnesení, ale když se jí daří, je 
nadšená, tak jak byste nevěřili. Ve 
štafetě běhá okno a  v  požárním 
útoku béčka.

Kačka Martinová je naše Kačbo. 
Je střelená, ale suprová holka, mezi 
námi je nejmladší, ale to vůbec ne-
vadí, aby k  nám zapadla. V  požár-
ním útoku nám běhá nalejvání.

Léňa Nováková je naše malá, 
starostlivá holka. Všechny ji 
máme moc rády, a  i  přesto, že 
je druhá nejmladší, je mnohem 
zodpovědnější než většina holek 
z  týmu. V  požárním útoku nám 
běhá koš.

Věrka Říhová nám v útoku běhá 
levý proud. Je bláznivá, ale na 
druhou stranu tichá holka. Vychá-
zí s námi dobře, stejně jako všech-
ny se všemi, a ve štafetě běží pře-
kážku.

Verča Červená nám běhá stroj. 
Sice ve štafetě neběží, ale testy umí 
brilantně a se všemi otázkami nám 
pomáhá, když je potřeba pomo-
ci s něčím jiným, vždy je tam jako 
první a pomáhá.

Eliška Rádlová je naše velká mami-
na. O všechny se stará a je moc milá. 
Je naším náhradním strojníkem.

Dále k nám patří Lucka Pohanková, 
která nám se vším pomáhá, Monika 

Němečková, která se stará, aby vše 
bylo v naprostém pořádku, potom 
Martin Král, který se stará o veške-
rý materiál a spoustu dalších.

A  jak si vedly dorostenky z  Pís-
kové Lhoty na Mistrovství České 
republiky dorostu v  Českých Bu-
dějovicích? V  běhu na 100 metrů 
s  překážkami braly celkové dru-
hé místo, přičemž nejrychlejší 
čas týmu zaběhla Věra Říhová 
(17,64 s) a obsadila tak 4. místo. Ve 
štafetě 4 x 100 metrů měla děvča-
ta první pokus neplatný a druhým 
(65,64 s) zapsala 4. místo. Nejrych-
lejším požárním útokem (25,64 s) 
a  bezchybným testem si děvčata 
zajistila titul mistryň České repub-
liky pro rok 2016.

Sbor dobrovolných hasičů Ozni-
ce působí v  obci o  420 obyvate-
lích, která leží v malebném údolí 
mezi zalesněnými kopci na půl 
cesty mezi Vsetínem a  Valaš-
ským Meziřičím. V  obci působí 
sbor od roku 1943. V  součas-
né době má 128 členů, z  toho 
36  mladých hasičů. Činnosti 
s  mládeží se věnuje od počátku 
80.  let minulého století. V  letoš-
ním roce se družstvo dorostenců 
zúčastnilo Mistrovství ČR v  po-
žárním sportu potřetí v řadě. 

Složení družstva pro letošní rok 
bylo následující Adam Bartoň, 
Radim Blizňák, Lukáš Gerža, Ja-
kub Holčák, Daniel Klvaňa a dále 
Tomáš Plesník z  Komárovic, Voj-
těch Klenka z Brlohu a Karel Flídr 
z  Širokého Dolu pod trenérskou 
taktovkou Daniela Klvani a  Ro-
mana Bartoňe. Spolu s nimi odjeli 
na republiku soutěžit v  kategorii 

jednotlivců, starší dorostenka Do-
minika Klvaňová a  mladší doros-
tenec Martin Holčák.

Družstvu dorostenců se konečně 
podařilo prolomit smůlu v  požár-
ním útoku z předešlých účastí, kde 
skončili na třetím místě a po vítěz-
stvích v disciplínách běh na 100 m 
překážek a  štafetě 400 m v  jed-
něch z nejrychlejších časů v historii 
mohla Oznice slavit titul mistra re-
publiky. Radost ještě znásobil titul 

přeborníka ČR v  běhu 100 m pře-
kážek družstev dorostenců Dana 
Klvani v krásném čase 15,96 s, dále 
druhé místo ve stovkách Vojty 
Klenky a šesté místo Adama Barto-
ně a i výkony ostatních členů druž-
stva v této disciplíně. 

V  jednotlivcích se více dařilo 
Dominice Klvaňové, která po 
těsném druhém místě ze stovek 
s  minimální ztrátou jedné setiny 
a  vítězství v  dvojboji slavila cel-

kové druhé místo ve své katego-
rii. Martin Holčák si při své premi-
éře zaběhl šestou nejlepší stovku 
a ve dvojboji skončil na desátém 
místě, bohužel chyba v  testech 
ho odsunula na celkové čtrnácté 
místo. Mistrovství České republi-
ky hry Plamen a dorostu SH ČMS 
v  požárním sportu se zapíše zla-
tým písmem do historie SDH Oz-
nice i obce a výsledky jsou velkou 
odměnou za dlouhodobou práci 
s mládeží.

Písková 
Lhota

Oznice

V KATEGORII 
DOROSTENEK

APOLENA 
K ASALOVÁ

Domovským sborem Apoleny 
Kasalové (14  let) je SDH Dobrá 
v  okrese Havlíčkův Brod. Navštěvu-
je Základní školu v Přibyslavi a ráda 
by pak nastoupila na Střední školu 
zdravotnickou v  Havlíčkově Brodě. 
Vedle hasičského sportu již nemá 
čas na další koníčky. Občas jezdí na 
kole, chodí na procházky a  ráda si 
přečte zajímavou knihu.

NIKOLA 
POLOVÁ

Nikola Polová (16  let) je členkou 
SDH Příštpo v  okrese Třebíč. V  červ-
nu dokončila Základní školu v  Mo-
ravských Budějovicích a  v  září na-
stoupí na Střední odbornou školu 
(Sociální činnost) v  Moravských Bu-
dějovicích ke gymnáziu. Věnuje se 
především hasičskému sportu.

LUCIE 
TŮMOVÁ

Šestnáctiletá 
Lucie Tůmo-
vá z  SDH 
M a l e c h o v 
v  okrese Kla-
tovy studuje 
Střední zdra-
v o t n i c k o u 
školu v  Klato-
vech a kromě 
hasičského 

sportu se věnuje tanci, jízdě na brus-
lích a atletice.

Ve dnech 14. až 21. srpna se v  Os-
travě uskuteční Mistrovství světa 
v  požárním sportu 2016 pro kate-
gorie dorostu a dospělých. Soutěže 
proběhnou na Městském stadionu 
Ostrava a v areálu Černá louka. Mis-
trovství světa v požárním sportu se 
do České republiky vrací po dvou 
letech. 

Letošního šampionátu se zúčastní 
reprezentanti z 18 zemí světa.

MISTRYNĚ REPUBLIKY

DŮLEŽITÝ TERMÍN

MISTŘI ČR 
V KATEGORII TÝMŮ 
DOROSTENKY

MISTŘI ČR 
V KATEGORII TÝMŮ 
DOROSTENCI
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Poniklá je malá obec v Krkonoších v okre-
se. Semily, která čítá zhruba 1 100 obyva-
tel. V  současné době pracují vedoucí se 
dvěma družstvy dětí a jedním družstvem 
dorostu. Na republikovém kole jsme Li-
berecký kraj reprezentovali již celkem 
čtrnáctkrát, někdy lépe, jindy hůře, ale 
to už ve sportu tak bývá. Je pravdou, že 
dobrý výsledek vždy potěší, nicméně sa-
motná účast na mistrovství je již určitou 
výhrou a ctí. 

Na Mistrovství České republiky do Českých 
Budějovic vyjelo družstvo pod vedením ve-
doucích Květy Kaváňové a  Evy Čurdové 
v  tomto složení: Matěj Hlůže, Vojta Ho-
lubec, Šárka Holubcová, Rosťa Kopecký, 
Pepa Krause, Kristýna Kunertová, Petr 
Novák, Sandra Šperlová a Honza a Lukáš 
Tomíčkovi.

Naše heslo je: „Ať žije a  vzkvétá motorová 
stříkačka!“

Mistrovství začalo závodem požárnické vše-
strannosti v  Trocnově a  hned úvodní disci-
plínu ponikelští vyhráli. Stejně jako štafetu 
4 x 60 metrů, štafetu CTIF. Ve dvojicích brali 
závodníci z  Poniklé 2. místo. Ačkoliv se ne-
vydařil požární útok CTIF, který požární zna-
menal až 11. místo, nejlepší požární útok 
(20,02 s) přinesl celkové vítězství! 

Na ostravském Městském stadionu ve 
Vítko vi cích se ve dnech 14.–21. srpna 
2016 uskuteční Mistrovství světa 
v  požárním sportu dorostenců, doroste-
nek, mužů a  žen, které bylo do České 
republiky přesunuto z  Turecka a  Jižní 
Koreje. Účast již potvrdily reprezentační 
týmy 16  států, což představuje téměř 

400  závodníků – 15 družstev mužů, 
8  družstev žen, 9 družstev dorostenců 
a  6  družstev dorostenek. Akci pomůže 
zajistit více jak 100  dobrovolníků. Nad 
mistrovstvím převzali záštitu předseda vlády 
pan Bohuslav Sobotka, ministr vnitra pan 
Milan Chovanec, ministryně školství paní 
Kateřina Valachová a primátor statutárního 
města Ostravy pan Tomáš Macura. 
Slavnostní zahájení a  úvodní disciplína 
Výstup na věž jsou plánovány na 17. srpna 
na Černé louce v  rámci olympijského 
Rioparku. Všechny informace o  mistrovství 
najdete na www.ostrava2016.cz.

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.czMistrovství 
světa 
v požárním 
sportu

Poniklá

MISTŘI REPUBLIKY VE 
HŘE PLAMEN 

MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V POŽÁRNÍM SPORTU 
OSTRAVA
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