Soutěžní Sezóna 2015 – SDH Třebsko
O Putovní erb města Rožmitál pTř., 25.4. 2015, 1. místo
Tradiční první hasičské závody se opět uskutečnily na autobusovém nádraží v Rožmitále pod
Třemšínem. Ze Třebska přijelo jedno družstvo mužů a nula družstev žen. Ačkoli je známo, že na těhle
závodech je vždycky strašná zima, letos bylo relativně hezky. Klucí měli i dobrou podporu od
fanoušků a i díky nim podali velmi pěkný výkon a v čase 40,15s slavně zvítězili. :)

Základní kolo v PS, Rožmitál pTř. 7.5.2015, 3. místo
Základní kolo pořádané na stadionu v Rožmitále se nám povedlo o něco lépe než loni, kdy jsme
bohužel dostali červený praporek za spadnutý koš. Stovky jsme odběhali ve složení Víťa Hanus, Václav
Hanus a Stanislav Branžovský a celkový součet lepších pokusů nám vyšel na rovných 60 vteřin. Útok
jsme měli také pěkný, za 21,68 vteřiny, ale letos jsme díky kvalitním soupeřům po sečtení bodů za
jednotlivé disciplíny skončili až na hezkém 3tím místě.

Hoděmyšl 4.7.2015, 1. místo
Soutěž v Hoděmyšli zná snad každý ze Třebska. Jezdí se tam tradičně a tradičně bojujeme o čelní
pozice. Letos byla opět silná konkurence a rozhodovaly opravdu setinky, Třebsko opět útočilo na
nejvyšší příčku, ale v součtu dvou časů se nakonec Třebsko umístilo na druhém místě.

Brdská liga, 11.7.2015, Namnice, 6. místo
Na tuhle soutěž pořádanou nedalekým sborem z Namnic v Dračí Aréně Na Valše jsme samozřejmě
dorazili naším supersportem Praga V3S, protože to není daleko. Na skvěle připravené dráze jsme
v základním kole nastupovali se startovním číslem 16 na základně č.2 a výsledný čas našeho pokusu
byl 16,32s, což nám stačilo na postup do širšího play off ze sedmého místa. Tam jsme narazili na
Jesenici, kterou jsme lehce smetli časem 16,29 a zajistili jsme si tím postup do hlavního play off, kde
už na nás čekaly Nalžovice, v letošní sezóně celkově třetí tým celého ročníku BL. Byl to parádní souboj
a nakonec nás Nalžovice porazili jen o necelé 0,4 desetiny vteřiny, jejich čas byl 15,1s a nám se druhý
terč rozsvítil v čase 15,48s. Dál už jsme tedy nepostupovali, nicméně tento čas nás v celkovém
umístění posunul na 6. místo.
Nicméně závodní den tímto ještě neskončil a po hlavní soutěži probíhali ještě další doplňkové
disciplíny – například o nejrychlejšího proudaře, kde se Víťa Hanus umístil na skvělém třetím místě
s časem 11,92s a Stáňa Branžovský hned za ním s časem 12,06s. Ani já jsem se mezi proudaři neztratil
a s časem 12,70 jsem byl první v druhé desítce. :) Paralelně se závodem o nejrychlejšího proudaře
také probíhal závod o nejryhlejší zadek, kde jsme také měli svá želízka ve vodě a ukázalo se, že umí. –
Vojtík Pachoň a Ondra Všianský dostali do nenastartované stříkačky vodu za 8,22s, což stačilo na
krásné druhé místo v druhé pětce. :)
Nicméně závodní den tímto ještě nekončil a zúčastnili jsme se dalšího klání, tentokráte to byla soutěž
v pití Chrástecké Vázy, ve které bylo tuším 10 piv a přihlášené týmy pily vázu na čas. Zde jsme už tolik
nezabodovali, když s časem něco málo pod devět minut jsme skončili úplně poslední i za holkama a to
jsme ještě na konci něco vylili. :D

Nicméně závodní den tímto ještě nekončil a večer jsme se zúčastnili dalšího klání, tentokráte stolního
fotbálku v životní velikosti, kdy hráči jsme byli my sami.. I tam se nám dařilo více než slušně, turnajem
jsme postupovali dál a dál, ale kam až jsme došli, to si přesně nepamatuju. :)
Tímto pak závodní den již skončil. :)

Brdská liga, 12.7.2015, Chrást, 24. místo
Do závodu jsme nastupovali s číslem 23, voda šla úplně skvěle, ale skončila na rozdělovači, kdy se
vytrhly zuby od jedné půlspojky a rozdělilo se vedení. V horkém počasí následný vodotrysk osvěžil
velmi mnoho lidí pod přilehlými párty stany, což se setkalo s velkým potleskem lidí ze stanů na druhé
straně dráhy. Nám tento výkon zajistil poslední 24. místo.

O putovní pohár starosty obce Třebsko 8.8.2015
Na naší domácí soutěži si všechny týmy pochvalovali skvělé počasí, například strojník z Vranovic
prohlásil, že takový ukrutný vedro je vždycky jenom ve Třebsku. Ale zpátky k soutěži. Perfektně
připravená dráha a již zmíněné skvělé počasí předpovídalo skvělé výsledky. A taky že ano, v kategorii
muži se čtyři týmy dostali pod 16 vteřin – Buková, Starosedlský Hrádek, Vranovice a Třebsko, Čas
čtvrtého týmu tohoto dne byl neuvěřitelných 16,58s a zaznamenal ho Hrádek. Ale čas Třebska byl
opět nejlepší a povedlo se nám obhájit loňské vítězství. Podobně zabodoval i domácí tým holek a
rovněž se svým druhým pokusem dostal na příčku nejvyšší.

Západočeská hasičská liga v Chrástu, 9.8.2015 – 17.místo
Letos potřetí a naposledy jsme vyrazili do Dračí Arény, kde hasiči z Chrástu tentokrát pořádali 11.kolo
zchl. Těšili jsme se, že se nám zde podaří zopakovat minimálně loňské 5. místo, ale malá chyba
strojníka při spojování béček znamenala zpoždění vody a i přes skvělé sestřiky se nám podařilo
dosáhnout jen času 21,15s a to znamenalo celkové 17.místo, za které jsme si odnesli kyselé okurky.

Memoriál Josefa Němce, Vysoká, 12.9. 2015 – 1. místo muži 2, 2. místo muži 1., 1. místo
Na soutěž na Vysoké vyslalo Třebsko k velké radosti místních hned 3 týmy – 2 týmy mužů a jeden tým
žen. Na klasickém místě, kde se během útoku vystřídají snad všechny možné povrchy trati (start na
asfaltu, tráva u základny, pak prudký skopec a rychlý přechod na písčitou trať) obsadil tým Třebsko
Muži – 2 první místo, Druhé místo tým Třebsko Muži – 1 a v kategorii ženy obsadily první místo Ženy
Třebsko. Dobrá práce.

Dodatek:
Dodatkem chci ještě připomenout skvělý výsledek Víti Hanuse, který se zúčastnil všech kol Brdské
Ligy, kde se pořádaly doplňkové soutěže a v celkovém pořadí nejrychlejších proudařů se umístil na
druhém místě. Ještě větší úspěch však zaznamenal v požárním útoku, kdy jako posila týmu Buková
dokázal sestřelit terč v neuvěřitelném čase 13,91s a tímto časem s obrovským náskokem vyhrál
kategorii nejrychlejšího sestřiku.

