Soutěžní sezona 2013 – SDH Třebsko
O Putovní erb města Rožmitál pTř., 20.4. 2013, 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. V Rožmitále bylo opravdu
krásně. Krásně pršelo, teplota byla okolo nepříjemných pěti stupňů a málo komu nebyla zima.
Vlastně ani nevím o nikom, komu bylo teplo. Na místě jsme toho ten den viděli opravdu hodně, ale to
nejlepší jsme na dráze předvedli my. Ve složení Vojta, Víťa, Pavel, Ondra, Vašek, Standa a Standa a
Kristýna jsme pěkným časem kolem 36 vteřiny vybojovali první místo.
Základní kolo v PS, Rožmitál pTř. 12.5.2013, 2. místo
Základní kolo se neslo v podobném počasí jako soutěž o Putovní erb, která se pořádá jen o pár set
metrů dále. Z toho lze usuzovat, že v Rožmitále je zima. Závody začali nejdříve během jednotlivců na
100m překážek, kde jsme to nikomu nedarovali a umístili jsme se na prvních třech místech. Na
prvním místě byl Víťa, druhý Vašek a třetí Standa Branžovský. Víc nás stovky neběhalo, ale stačilo to
na zisk jednoho bodu. Na útok jsme se těšili o dost víc, měli jsme natrénováno, už od začátku sezóny
totiž trénujeme i na tři "B". Povedlo se to pěkně, akorát se zamotalo první céčko na pravým proudu
za rozdělovačem a než se ho podařilo rozmotat, uběhlo asi 10 vteřin a tak výsledný čas byl asi 34s.
(na levém proudu 20,1s). Celkově jsme však skončili na krásném druhém místě a zkušeně jsme
postoupili na I. kolo požárního sportu.
I. kolo v PS, Sedlčany, 1.6.2013,
Na I. kolo jsme po špatným útoku z okrsku postupovali ze 13. místa, ale těšili jsme se, že tam
překvapíme a ukážeme lepší výsledek. Bohužel už nějakou dobu pěkně pršelo a tak byla soutěž
přesunuta na další týden. Sice nám to dost zkomplikovalo situaci, ale nakonec se nám podařilo sehnat
náhradníky. Pršet sice přestalo, ale sedlčanský stadion se změnil v koupaliště a soutěž byla zcela
zrušena. (Nechápeme, proč se neuskutečnila někde jinde.. ??? ) Na krajské kolo postupovalo družstvo,
které se kvalifikovalo jako první v pořadí a tím byla Sestrouň. Podle nás to bylo nespravedlivé, ale
dělat jsme s tím nemohli vůbec nic. Naprd no.
Kotenčický pohár, 15.6.2013, 2. místo,
Soutěž, na kterou jezdíme rádi, ačkoli Kotenčický kluci nás na Brdský lize vždycky porazí. Ale my jim to
na jejich domácí soutěži vždycky pěkně vrátíme. :D Bylo dost týmů, dobrý počasí, výborný steaky a
měli jsme s sebou náš nejlepší stan - modrej, rozkládací nůžková konstrukce, akorát někomu vadí, že
když ho skládáme, tak sundáváme plachtu. Ale co, my už jiný nebudem. :) Byly tradičně dva pokusy,
počítal se lepší z nich a my měli asi 17,1s oba dva. Nakonec byli lepší borci v oranžovém z Chotilska,
kterým se to náhodou povedlo. :D My byli ještě k tomu částečně znevýhodnění tím, že Vencíňo z
Kotenčic zastupoval na koši místo našeho Vojty. Nic proti tomu, děkujeme za půjčení, ale Vojta je
Vojta. :D Za druhý místo byl letos takový dort, co vypadal jako tunel, akorát ho nikdo nevytuneloval.
Byl čokoládovej, krájeli jsme ho táckem a moc nám chutnal. Ještě musím dodat, že nám v obou
pokusech prasklo béčko, pokaždý to k rozdělovači. Při prvním pokusu uprostřed, při druhým pokusu
hned za rozdělovačem, kde stál Vašek. Vašek se tam na proudu vody chvíli vznášel jako pingpongový
míček na fontánce, asi tak dlouho, než Standa ubral plyn. Ale nestalo se mu nic, na funkci to nemělo
vliv, bude v pořádku, nebojte. :)

Brdská liga Tochovice, 29.6.2013, "N",
Takhle, nedostali jsme "N" jen tak, dostali jsme ho za to, že jsme nevydrželi do konce a ujeli jsme. Ale
neujeli jsme jen tak pro nic za nic. Nám se ten náš pokus totiž tak úplně nepovedl podle představ. Což
o to, rozběhlý to bylo dobře, já v tom viděl, nízkou čtrnátku, diváci viděli vysokou třináctku. Nakonec
byla krásná třicítka. Nepovedlo se totiž dostat vodu do savců. Ale to natrénujeme, není každý den
posvícení.
Hoděmyšl 4.7.2013, 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, ale pět pětatřicátníků a dva podmírácí ukázali, že umí dát
dva výborné pokusy, které byly zároveň nejlepšími dvěma pokusy toho dne. A jestliže se podle
pravidel sčítají časy z obou útoků, znamenalo to, že Třebsko vyhrálo. Zklamali akorát pořadatelé, kteří
místo březového šamponu dodali jednoho myslivce. Musíme si tedy klucí ten loňský šampon pošetřit
ještě na rok, snad to vystačí.
Brdská liga, 20.7.2013 a 21.7.2013, Líchovy, Solopysky
Na tyhle závody jsme chtěli, a to moc. V pátek večer jsme šli ještě lehce potrénovat a řekli jsme, že až
se nám to nepovede, tak konec. Prvním pokusem jsme dotlačili vodu až k rozdělovači a konec.
Mašina to nevydržela a kliková hřídel se podívala motorem ven na celkem čtyřech místech. Byla z
toho taky malá ekologická katastrofa, protože vytekl motorový olej, ale nasákli jsme ho do hoblin, tak
pohoda. Horší to bylo s tou mašinou. Padla mašina, padly i závody, ale stejně jsme jeli. Celý SDH
Třebsko se jelo podívat. Ale opravdu jen podívat, bez mašiny by to totiž nešlo. Naštěstí jsme se v
Solopyskách domluvili s jedním týpkem a ten nám půjčí mašinu svojí. Takže to s ním ještě domluvíme
a na naše závody snad budem připravení. :)
O putovní pohár SDH Třebsko, 3.8.2013, 1.místo
Letos trochu netradičně jsme soutěž posunuli na začátek srpna. Zúčastnilo se celkem 10 týmů. Devět
mužů a jedny ženy. Ženy jsme vyhlásily vítězkami rovnou, nemělo cenu, aby v takovým horku závodily
a stejně by už horší než první nebyly. Kecám. :D Samozřejmě si zazávodily, šlo jim to a skončili
první. :D V mužské kategorii se dařilo všem a bylo to napínavé do posledního pokusu. Nakonec se
stalo, že čtyři družstva daly čas pod 17s ! Zvítězilo družstvo Třebsko I s časem 16,2s. Druhý byl Josefa
Duška rodný Starosedlský Hrádek (16,5s) a tak jim to pan Dušek přál. Třetí Pekelníci z Vranovic (16,8s)
a čtvrtí Třebsko II (16,9s), za které běžel i pan Dušek. Tady mu bylo docela líto, že neskončil taky na
bedně. Říkají se tomu smíšené pocity. Další pořadí už nevím, ale Narysov asi nebyl poslední, protože
houkali. A kluci z Konětop přivezli pěkný holky, za to dík. A ještě větší dík Honzovi Kulovanýmu ze
Starýho Rožmitálu za půjčení jeho vyvoněný zelený stříkačky. :) Fotky zde
O Pohár Lázu, 10.8.2013, 4.místo
Takhle, tenhle den jsme měli v plánu BL v Zalužanech, ale selhalo víc faktorů najednou a tak jsme se
tam zase jeli jenom podívat. Teď už né všichni, ale ve složení třech hasičů a jedné návštěvy, která se
na nás přijela podívat, jak nám to jde. :D To toho viděla. Ale říkala, že přijede znova. :) Když jsme se
vrátili z kukačky, domluvili jsme se, že pojedeme na noční soutěž do Lázu. Jeli jsme tam v pěti, na koš
jsme si půjčili Honzu Kulovanýho a na strojníka jednoho týpka z Bukový. Na oplátku jsme zase my
půjčili do Bukový Vašíka. Starosedlskýmu Hrádku jsme půjčili Standu Branžovskýho a Hrádek nám na
oplátku nepůjčil nikoho a ještě k tomu nás porazili. Teda, bůhví jak to tam bylo, bývali by nás
neporazili, kdyby Standa Branžovský dal v našem druhém pokusu proudnici. Ale on jí nedal. A když

běžel s Hrádkem, tak jí dal. A Hrádek vyhrál. Pak před náma byla ještě Vysoká a pak Jelence. No a
Třebsko až čtvrtý. Ach jo, ani jsem nemohl usnout.
BL Buková, 17.8.2013, 14.místo
Tak jsme se zase jednou sebrali a jeli jsme na BL. Měli jsme trošku pozměněnou sestavu - Pavel na
strojníkovi, Jiřík na béčkách a vepředu byl Víťa se Standou Šedivým. Pavlíka bolelo bříško a Standa
Branžovský měl povinnosti doma. Ale i tak jsme si věřili, že to dáme. Dali jsme to. Ale stačilo to na
poslední místo před neplatnýma pokusama. Jiřík se toiž nějak nemohl dostat ze základny a když už
konečně to béčko na mašinu připojil, tak my všichni už byli dávno pryč, já mu utekl i s druhým spojem
a celý tohle se tak trochu negativně podepsalo na celkovým výsledku a celkovém zklamání. Ale co.
Dokonce máme díky Honzovi Kulovanýmu i nějaký fotky, když budete hledat, tak nás tam najdete, ale
jinak jsou frajerský všechny.
ZČHL Chrást, 18.8.2013, 13.místo
To třináctý místo vypadá hrozivě, ale zas tak zlý to nebylo. :) Byla to naše letošní premiéra na
západočeské lize, trénovali jsme na 3B celý rok a myslím, že se vyplatilo. Ale nechybělo moc a nikam
jsme zase nejeli, Honza Kulovaný chtěl od nás půjčit svojí mašinu, že si jí veme na závody s Hrádkem.
Ale nepůjčili jsme mu jí. A on už to pak ani nechtěl hrotit. Ani se mu nedivím. :D Na start jsme šli jako
předpředpředposlední, 21. v pořadí. Útok se nám povedl, jen Víťa nám to trochu prolil, mohli jsme
být o něco lepší. A až vyřešíme ještě pár detailů, tak to bude ještě lepší. :) Ale to tady prozrazovat
nebudu, to je interní tajemství. Máme i video, Kiki, díky. :)
Memoriál v Narysově, 24.8.2013, 1.místo
Memoriál J. Neumanna v Narysově je mezi hasiči pojem. Každoročně se tam sjíždí dobrá desítka
družstev a ani letos tomu nebylo jinak. Mezi silnou domácí konkurencí (domácí tradičně poskládali
čtyři družstva - A, B, C, D) jsme obsadili první místo s časem blízkým 16s. Nutno podotknout, že i
druhé místo putovalo do Třebska, zásluhou družstva B. Třetí skončil SDH Starosedlský Hrádek a pak
už nevíme.
BL Namnice, 31.8.2013, 4.místo
Ani ne po čtrnácti dnech jsme opět vyrazili do Dračí arény na Valchu, kde klucí z Namnic pořádali
finále BL. Přijeli jsme v sestavě bez Víti, takže na proudech byli oba Standové a strojník dělal Honza
Kulovaný. Solidním časem 15,80s jsme se dostali do play-off ze čtvrtého místa a měli jsme radost. Ve
čtvrtfinále jsme borce v oranžovém sfoukli jako svíčku časem 15,6s, zato v semifinále dlouho
zapojoval céčko na rozdělovači, až na mě museli všichni čekat, takže nám časem 16,5s uteklo finále. O
třetí místo jsme si to dali s Chrásteckejma klukama, ale bohužel náš čas 15,6s nestačil a dali nás o dvě
desetiny. Ale i tak to byly parádní závody. :)
ZČHL Bezděkov pod Třemšínem, 7.9.2013, 12.místo
A zase západočeská liga, v týhle sezoně už druhá! Byli jsme rozjetý, že by nás bejvali nezastavili ani za
Vševilama, ale bohužel jsem si na rozdělovači za základnou šlápnul na hadici a už jsem letěl. Jenže
jsem neletěl dlouho, přistání následovalo téměř okamžitě. A než jsem se sebral a než jsem jakžtakž
doběhnul a než za mnou přišla voda a než kluci sestřelili, to taky něco ubere. Čas byl 20,6s, prostě
zase naprd. Naštěstí Kikina ví, že na nervy je nejlepší sladký a ten její dort se šlehačkou a ostružinama
teda sladký byl. Předtím byl ještě dortík od Simči a tak, když člověk trochu změní priority, tak to
nakonec tak zlý vlastně nebylo, možná jedna z nejlepších soutěží v sezoně. :D

Memoriál na Vysoké, 14.9.2013, 2. místo
Soutěž probíhala paralelně se Svatohorskými schody, takže mám jen kusé informace. Tým byl
poskládaný, ale byly tam nějaké problémy s logistikou závodníků na místo. Běžel taky Vašek Smolík ze
Starosedlskýho Hrádku. Martin Minařík to nezvládnul fyzicky a náhradní závodník na pozici
rozdělovače moc nezabodoval. Celkově druhé místo, vyhráli domácí.
Běh hasičů do Svatohorských schodů, 14.9.2013, 3. místo
Na úvod cituji Jirku Ptáčka: "Závody, kde i namakaní borcí toho mají plný brejle". Možná by se tahle
věta měla stát mottem závodu. Pro mě osobně je to nejhorší půlhodina v roce. Na startu to ještě jde,
pak Vám to trvá něco přes čtyři minuty nahoru, podle toho, jaký Vám dají pořadatelé dejcháky. A že
letos nám tedy naložili - prý dvanáct kilo. Takže zátěž se s celým vybavením šplhá ke dvaceti kilům.
No a nahoře konec, tma, ani to světlo na konci tunelu není vidět. Chvíli o sobě nevíte, pak Vám tam
pořád někdo cpe, že jste průběžně druhý a Vy máte přitom jedinou starost: Kam dát snídani. :D
Třebsko vyslalo do repre čtyři závodníky - Standu a Vaška do kategorie muži a Pavlínu s Luckou do
kategorie ženy. Obě dvojice byly dobrý, a tedy třetí. Paráda!

