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Mladí hasiči stále doufají,
že se letní tábory uskuteční

D
ětské tábory
jsou pro větši-
numládežnic-
kých spolků
hlavní náplní

letních prázdnin, a to přede-
vším z důvodů vzájemného
setkávání mladých lidí se
stejnými zájmy. Zároveň pod
vedením kvalifikovaných
vedoucíchmohou děti na

táborech rozvíjet, v případě
mladých hasičů, své doved-
nosti a znalosti v oblasti po-
žární ochrany. Junák – český
skaut ročně zorganizuje přes
1 000 táborů, Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska
okolo 450.Vládní opatření
vydaná v roce 2020 v sou-
vislosti s pandemií Covid – 19
ohrozila konání všech let-
ních táborů napříč všemi
organizacemi.
„Je to velký zásah do naší

práce s dětmi amládeží, ale
samozřejmě chápeme váž-
nost situace a plně respek-
tujeme stanoviska vlády“,
říkáMonika Němečková,
náměstkyně starosty SH

ČMS. „Úzce spolupracujeme s
Českou radou dětí amládeže
i dalšími organizacemi dětí a
mládeže a společně se v sou-
činnosti s odborníky, lékaři i
epidemiology snažíme najít
řešení, aby se aspoň část tá-
borůmohla v letošním roce
uskutečnit“, dodává Němeč-
ková.
Dne 29. dubna 2020 dob-

rovolné hasiče v Borovanech
navštívil štáb České televize.
Redakce Zpráviček ČT Déčko
natáčela smladými hasiči z
tohoto sboru reportáž na té-
ma tábory. O svých dosa-
vadních táborových zážit-
cích i o tom, jakmoc se těší
na letošní tábor vyprávěli
Veronika Nýdlová a souro-
zenci Mikoláš a Vojtěch Pet-

rovi. Své zkušenosti prozradil
i vedoucí kolektivuMartin
Tomášek. „Natáčení s Českou
televizí byla pro nás zajíma-
vá zkušenost“, uvádí Lukáš
Macht, starosta SDH Boro-
vany. Koordinátor epidemi-
ologického týmuminister-
stva zdravotnictví Rastislav
Maďar pro TV Nova uvedl, že
pokud vydrží příznivá epi-
demiologická situace jako
teď, budoumožné tábory už
v červenci.
Nejen Veronika, Mikoláš a

Vojta, ale všichni malí tá-
borníci SH ČMS stále věří, že
o své táborové zážitky ne-
přijdou ani v tomto roce.

Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS Foto: SH ČMS
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Biatlonová naděje ze Vsetína
Bětka se nevzdává a plní si své sny
Vsetín – Jméno Alžběta Ju-
řičková většinu z nás ze židle
nezvedne. Zatím! Životní a
sportovní motto skromné
dívky ze Vsetína, která se od
dětství věnuje biatlonu, zní
nevzdávat se a plnit si své
sny.
A je zřejmé, že Bětka, jak

mladou sportovkyni oslovují
její nejbližší a sportovní přá-
telé, má „našlápnuto“ hodně
vysoko. Důkazem nechť je
plánovaná účast této šest-
náctileté biatlonistky ze
Vsetína coby předjezdkyně
na nedávném 7. podniku
Světového poháru v biatlo-
nu, který se v první polovině
března uskutečnil ve Vysoči-
na aréně v NovémMěstě na
Moravě. Uskutečnění tohoto
záměru nakonec znemožnila
čerstvě zavedená opatření
souvisejí s šířením korona-
viru.

Jak jste se k biatlonu dosta-
la?
Dostala jsem se k němu v
době, kdy začal fungovat
vsetínský biatlonový klub a
organizoval první nábor no-
vých členů. Tenkrát jsem
chodila na základní školu ve

vsetínských Trávníkách.
Celkemmě to zaujalo a
ovládlamě touha zkusit to.
Přihlásila jsem se tehdy spo-
lu se svou kamarádkou Klá-
rou, kteráměla stejné přání.
Od ní jsem se vlastně o klubu
dověděla.
Zkoušela jste před tím jiný
sport?
Ano, jako správné dítě jsem
vyzkoušela snad úplně
všechno. Od plavání, atletiky,
hokeje až po fotbal a florbal.
Rodiče říkali, že v tu dobu se
mnou šili snad všichni čerti.

Jak vzpomínáte na své biat-
lonové začátky?
Na to se nedá zapomenout.
Bylo to úžasné, ale současně i
rozhodující období mé spor-
tovní kariéry. Moc ráda se
poohlédnu za tím, co se po-
vedlo, ale i za tím, co třeba až
tak ne.
Kdo byl vaším prvním tre-
nérem?
Zřejmě jsemměla štěstí, s
ohledem namoji další kariéru,
že se jím stal nestor vsetín-
ského biatlonu Ján Gabko.
Co vy a škola? Byla jste šprt
nebo naopak jste se škole
moc nevěnovala?
Já si ze školy nikdy nějak
hlavu nedělala. Víc času jsem
totiž bylamimo ní, než v la-
vici. Naštěstí mně to učitelé v
rámci možností tolerovali.
Šprt jsem však rozhodně ne-
byla, ale učení mně většinou
šlo takzvaně samo.
Jaké předměty jsteměla
nejraději?
Bavila mě a baví, i nyní na
střední škole, biologie. No a
samozřejmě tělocvik. Ale bez
takového dějepisu bych se
určitě obešla.
Kolik hodin denně trénuje-
te? A jen tak pro zajímavost,

kolik nábojů ročně nábojů
vystřílíte?
Denně trénuji až čtyři hodiny.
Většinoumáme dopoledne tu
lehčí fázi a odpoledne tu těžší
část. Pokud jde o tu druhou
otázku, tak nábojů nevystřílí-
memálo. Ale ono je to v kaž-
dém období přípravy trochu
jinak. Protože třeba v dubnu
se netrénuje nějakmoc na
efektivitu a vůbec se nestřílí.
Končí sezona. Nicméně, prů-
měrně vystřílím týdně při-
bližně, respektive nejméně
dvě stě padesát nábojů.
Měla jste, nebomáte nějaký
sportovní vzor?
Mým vzorem je bývalý fran-
couzský biatlonista, pětiná-
sobný olympijský vítěz, tři-
náctinásobnýmistr světa a
sedminásobný vítěz světo-
vého poháruMartin Fourca-
de. Dokázal se vlastně tak-
zvaně z ničeho dostat až na
vrchol absolutní světové
špičky, na němž vydržel ne-
skutečně dlouho. Přestože se
se svou kariérou už rozloučil,
jde stále o legendu, jíž se asi
dlouho jen tak někdo nevy-
rovná. (poč)
Celý rozhovor nawww.va-
lassky.denik.cz

TALENT ze Vsetína, 16letá bi-
atlonistka Alžběta Juřičková.

Květnové osvobození
ValašskéhoMeziříčí
ValašskéMeziříčí – 7. května uplynulo 75 let od
osvobození ValašskéhoMeziříčí. Počátkem května
1945 byla postupně osvobozována celá oblast
Vsetínska. Rudá armáda postupovala od slovenské
Žiliny přes Velké Karlovice, Rožnov pod Radhoš-
těm až do ValašskéhoMeziříčí.
Jak se blížil konec druhé světové války a osvo-

bození bývalého Československa, německé čet-
nictvo ustupovalo. Bylo vidět, jakměstem projíž-
dějí armádní transporty. Město opustili už téměř
všichni včetně okresního hejtmana.
Čím více němečtí vojáci ustupovali, tím více

přebíralo vedení zpět české obyvatelstvo. Vlaková
doprava byla prakticky odstavena – vlakem se dalo
dostat jen do okolníchměst. Dělnictvo zůstávalo
doma, případně z odstavených vlaků vybíralo vše,
co se dalo odnést –mouku, vlnu a další zboží.

V okolí ValašskéhoMeziříčí probíhaly boje
s německými vojáky, kteří neměli téměř šanci
uniknout. Dne 4. května 1945 jednotky českoslo-
venské armády osvobodily Vsetín, o den později
byl osvobozen i Rožnov pod Radhoštěm. Boje ve
ValašskémMeziříčí měly ale ještě chvíli pokračo-
vat.
Příslušníci německých jednotek, kteří ještě

v oblasti města zůstali, měli speciální pokyny k
destrukci. Jejich cílemměly být důležité objekty ve
městě – nádraží a koleje. Destrukce se povedla, od
hořících vagonů se postupně vznítilo i nástupiště
na nádraží. Nálože odpálily a poškodily i mosty
u nádraží.
V době, kdy v Praze vypuklo 5. května 1945 po-

vstání, započaly boje i v Meziříčí. Sovětská armáda
postupovala z více stran – jak z Rožnova, tak ze
Vsetína. Rudá armáda začala strategicky ničit ně-
mecké postavení, přičemž boje pokračovaly i dru-
hý den. Německá destrukce si vyžádala odpálení
náloží pod dalšímimosty. Rudá armáda však sys-
tematicky ničila poslední zbytky boje veměstě.
V noci ze 6. na 7. května boje postupně utichly.

Veměstě zanechaly poměrně velké škody. Množ-
ství domů bylo, podobně jako po bombardování,
zničeno, či do základů vyhořely. Rabování němec-
ké armády připravilo lidi o značnou část jejich
majetku – kradlo se prádlo, šatstvo, potravinové
zásoby, dokonce i dobytek. Jako valná část kon-
fliktů, ani tento se neobešel beze ztrát na životech.
Při osvobozovacích akcích zemřelo patnáct pří-
slušníků sovětské armády.

Autorka textu: AndreaMrštinová,
historičkaMuzea regionu Valašsko

OSVOBOZENÍ VALAŠSKÉHOMEZIŘÍČÍ 6. 5. 1945 –
nádraží ČSD a Němci vypálené třetí nástupiště.
Foto: archiv Muzea regionu Valašsko
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