
Království - Jestřebí hory, o. p. s., Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz 

O putovní pohár Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory 

 
KJH – Přes šest hodin trvalo závodnicím a závodníkům odběhnout svůj závod a tím definitivně 
rozhodnout, kteří z nich si odnesou Putovní poháry Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory. Na 
stadionu Sparty Úpice se v neděli 8. května dopoledne závodilo v hasičském šedesátkování. Mladší 
hasičky a hasiči se rozdělili do čtyř kategorií a na šedesát metrů dlouhé škvárové dráze je čekalo 
překonání bariéry a pak už s dvěma hadicemi zdolání kladiny, připojení hadice k rozdělovači a 
nakonec už se zapojenou proudnicí co nejrychlejší proběhnutí cílem. Dráha byla stejná pro všechny 
kategorie, lišila se pouze výškou bariér. 

Po mladších kategoriích mohli všichni zhlédnout ukázku bojových sportů, které předvedli žáci 
ze Střední odborné školy ochrany osob a majetku Malé Svatoňovice. Spojení hasičů a této střední 
školy objasnil její ředitel Vladimír Janus: „Naše střední škola je známá spíše jako policejní, ale 
v současné době otvíráme a v novém školním roce budeme mít technické lyceum s hasičským 
zaměřením. Vzhledem k této skutečnosti máme zájem i o sponzoring takových to akcí, kde se děti učí 
zacházet s požární technikou.“ 

Poté následovalo vyhlášení čtyř ukončených kategorií. První místa a tedy i Putovní poháry 
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory si odnesli tito čtyři nejlepší: Jana Hajzerová (SDH Horní 
Lánov), David Voňka (SDH Hřibojedy), Jana Dobřichovská (SDH Bílá Třemešná) a Lukáš Hejzlar (SDH 
Stolín). 

Pro dvě zbývající kategorie, tedy dorostenky a dorostenci + se dráha přestavěla, prodloužila 
se na 100 m a stovkování nabídlo divákům asi nejatraktivnější podívanou, protože muži – dorostenci 
překonávali bariéru vysokou dva metry. V těchto dvou kategoriích si putovní poháry odnesli Veronika 
Borůvková (SDH Libňatov) a Radovan Bludský (SDH Velichovky). 

Soutěž v běhu na 60 a 100 m pořádal SDH Libňatov společně s obecně prospěšnou 
společností Království – Jestřebí hory. „Prvotní impulz k soutěži přišel už v loňském roce,“ říká Jan 
Balcar, manažer MAS, „na podzim jsme se sešli s Pavlem Borůvkou a domluvili jsme se, že letos 
uspořádáme tento závod, který by měl být určen nejen pro hasičské sbory z našeho území 24 obcí, 
ale bude otevřen minimálně pro všechny sbory z kraje.“ 

Přání pořadatelů se splnilo – první ročník závodů byl obsazený nejen sbory z území MAS. 
Účast hodnotí velitel soutěže, Pavel Borůvka: „Na první ročník byla účast špičková, ve všech 
kategoriích jsme měli obsazenost velice dobrou. V žákovské kategorii jsme měli přihlášených asi 160 
závodníků, ze závodu jich pak z různých důvodů asi čtyřicet odstoupilo, v kategorii dorost + pak 
soutěžilo přes třicet závodníků. Bylo to obsazené i závodníky například z Velichovek a vzdálenějších 
týmů, třeba z Liberecka. Z území Místní akční skupiny to pak byly sbory z Hajnice, Batňovic, 
Libňatova, Radvanic, Velkých Svatoňovic a Malých Svatoňovic.“ 

Hasiči z SDH Libňatov připravili pro soutěžící zázemí a měli na starost samotnou organizaci 
akce a Království – Jestřebí hory, o. p. s. zajistilo pro ty nejlepší poháry, medaile a diplomy a pro 
všechny pak účastnické listy. Reportáž i výběr z fotek z akce najdete na www.kjh.cz. 

Příští rok bude soutěž pokračovat druhým ročníkem, soutěží mohou obhájit svá vítězství a 
zároveň otevřenost a jedinečnost soutěže může nalákat i republikové špičky v této soutěži. 
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