Soutěžní sezona 2014 – SDH Třebsko
Základní kolo v PS, Rožmitál pTř. 17.5.2014, 4. místo
Letošní ročník Základního kola byl trochu jiný, než minulé ročníky.. Přijela nám totiž konkurence,
kterou jsme v minulých ročnících nějak neměli. Jak jsme záhy zjistili, za konkurenci jsme tým z
Bezděkova považovali marně, my jsme pro ně totiž žádná konkurence nebyli. :D Stovky jsme odběhli
tak nějak jako vždycky a stačilo to na průběžné druhé místo. Zato útok, ten jsme měli krásnej, škoda
jen, že se na konci rozsvítil i červený praporek za spadlý koš. Celkově po součtu bodů čtvrté místo a
hlavně konec nadějí na postup Třebska do okresního kola.
115 let od založení hasičského sboru a Memoriál Karla Kluka a Miroslava Lupáče - Starosedlský
Hrádek, 14.06.2014, 1.místo
Systém soutěže na Hrádku byl jednoduchý, tak jako v hokeji se měl vítěz určit systémem play-off.
Naše soupeře jsme nechávali za sebou jednoho za druhým a postupně jsme stoupali pavoukem výš a
výš a ve finále jsme skvělým útokem ukázali, že Třebsko drží slovo, které jsme dali panu Duškovi - a to,
že na Hrádku vyhrajeme a vítězství domů přivezeme. A odměna za vítězství byla opravdu veliká takový pohár se nevyhrává každý den. Ani do V3S se nám nemohl vejít a abychom ho mohli vést
vepředu, museli jsme otevřít šíbr. Sláva to byla veliká a ještě dlouho potom se o ní vyprávělo, kterak
Třebsko Hrádek vyplenilo. :)
Brdská liga Tochovice, 29.6.2014, 14.místo, čas 20,89s
Možná se Vám bude zdát, že se opakuju, možná se Vám bude zdát, že už jste to tu jednou někdy,
nejspíš loni, četli. A já Vám potvrdím, že se Vám to nezdá. Stejně jako loni, ani letos se nám na prvním
kole BL nedařilo a jeli jsme domů opět předčasně a se čtrnáctým místem. Tak snad příště.
ZCHL Úherce, 11.místo, čas 19,24s
Do Úherců jsme se vyrazili pochlubit a ukázat, že umíme taky na tři béčka. Ale moc se nám to
nepovedlo. Uklouznutí na koši a brzké zahození hadic znamenalo pozdní vodu a delší sestřik na levém
proudu, který si prostě ten den dával na čas.. Ale tak špatný to taky nebylo, ostudu jsme neudělali.
Dvě jedničky pro nás.
Hoděmyšl 4.7.2014, 3. místo
Soutěž v Hoděmyšli zná snad každý ze Třebska. Jezdí se tam tradičně v tradiční den a tradiční čas a
tradičně bojujeme o čelní pozice. Letos byla opět silná konkurence, ale šest pětatřicátníků (v týmu
musí být většina závodníků starších třiceti pěti let) a jeden ještě pořád mladý kluk ukázali, že kdo
nezabloudí v bludišti, ten se ani v Hoděmyšli neztratí. Zkrátka a dobře, oba naše pokusy byly dobré a
v součtu stačily na pěkné dobré, tedy třetí místo.
Brdská liga, 19.7.2014 a 20.7.2014, Líchovy, Solopysky
Loni jsme se na tyhle závody nedostali kvůli malé hasičské tragédii, kdy nám umřela stříkačka, ale
letos už se nic nestalo a jeli jsme. Na dvoukole se nám dařilo tak napůl. V sobotu moc ne a v neděli
docela jo. V sobotu z toho bylo 12.místo a mohlo za to horko, ptž savec byl tak rozpálený, že si ho
Ondra spletl s horkou bramborou a zahodil ho. Pak jsme tam tu vodu ještě nějak dotlačili, ale s časem
přes 20 vteřin už z toho moc nebylo. Odpoledne pak pokračovalo v duchu individuálních soutěží, kdy
se nejvíce blýskli naše dva nejrychlejší zadky Vojta a Ondra a brali třetí místo za náběr v čase 7,8s.
Zábava pokračovala až do ranních hodin a pak se šlo spát. Jen Vašík se moc nevyspal, celou noc ho
kousali mravenci, zřejmě byli dva, ale toho druhýho nenašel. A neděle, ta byla prímová. Hic teda byl

jaksviň, ale v tom horku jsme to přes třetí místo v základním kole přes Vranovice, Chářovice a
Radětice dotáhli až na čtvrté místo z celkem 25 týmů. Dobrá práce.
Brdská liga, 2.8.2014 a 3.8.2014, Radíč, Nalžovice
Po vydařeném minulém kole BL jsme v duchu pěkného 4. místa rozhodli, že ho pojedeme nejméně
zopakovat. Navíc se i náš "zadek ve složení Jiřík, Ondra a Vojta rozhodl zopakovat i pěkné třetí místo
o nejrychlejší náběr a tak vyrazili ještě na soutěž O nejrychlejší náběr. To bylo ještě v sobotu po
závodě v Radíči. Bohužel, se jim nezadařilo a přijeli bez umístění. Podobný osud potkal i nás na
nedělním kole v Nalžovicích. V krásném prostředí letního areálu v zámeckém parku se konalo další
kolo BL. Tento závod jsme zhodnotili jako: Když se daří, tak se daří. Červený praporek jsme dostali
ještě než jsme si vůbec stoupli na start, kvůli spornému rozhodnutí od paní rozhodčí, které se na nás
celou dobu hezky smála a pak nás takhle hezky a opět s úsměvem vyřadila ze hry. Šli jsme tedy jen
mimo soutěž, že se alespoň předvedeme, že umíme. A ukázali jsme nezapojený koš a když se povedlo
dostat vodu až ke trojáku, tak se nám z koncovky svléklo první Béčko.. Takže v součtu jsme vyhráli na
to, kdo by ten den dostal nejvíce neplatných pokusů. Tak snad příště.
O Pohár starosty obce Třebsko, 9.8.2014, 1.místo
Na naší letošní domácí soutěži jsme opět přivítali několik kvalitních týmů, kteří se s námi přijeli poprat
nejen o putovní pohár, ale i první cenu - uzenou kýtu. Naše taktika byla jasná tak jako každý rok, začít
naplno a pak postupně zrychlovat. V prvním kole jsme ukázali dobrý čas, který průběžně stačil na
dobré třetí místo a tím jsme ukázali, že máme dobré srdce a dáváme šanci i kamarádům z jiných
sborů, kteří se této hozené rukavice ihned chytili a předběhli nás. V druhém kole jsme však zabojovali
a pěkným časem lehce nad 16.vteřin jsme to první místo urvali zpátky k nám a už jsme ho nepustili.
Západočeská hasičská liga, Chrást, 10.8.2014, 5.místo,18,50s
Na západo do chrástu jsme jeli už po několikáté, vždy to jsou kvalitní závody v pěkném areálu na
Valše. Chtěli jsme být lepší než loni (loni to bylo 13.místo) a to se nám povedlo více než dobře.
Skvělým časem 18,50s (vlevo 17,83s) jsme dlouho drželi bednu a nakonec z toho bylo nádherné 5.
místo před mnoha a mnoha kvalitními týmy, které pohořely na spravedlivých terčích, kdy se opravdu
musel terč trefit přesně doprostřed, aby spadnul. A výhra? Jako vždy, kyselé chrástecké okurky.
Brdská liga, Buková, 17.8.2014, 6.místo
Do Bukové u Věšína jsme se vypravili na další kolo BL. Soutěž se konala na fotbalovém stadionu ve
Věšíně, který ten den však připomínal spíše tankodrom. Po prvním útoku, který nám zajistil postup do
play off, jsem měl bahno až za ušima. Do čtvrtfinále jsme nastupovali s Raděticema. Radětice měli ten
den našlápnuto a byli o krok napřed všude, kam jsme se podívali. Do konce i na startu měli o krok
napřed, dokazuje to startovní fotografie, kdy Třebsko ještě stojí na startu v pozici pozor a Radětice v
čele s Jardou Lundákem mají každý k dobru jeden krok. Asi mají dobré uši a lépe slyší startovní výstřel.
A nebo to opět bylo kvůli té paní rozhodčí, která nás s milým úsměvem potopila už v Nalžovicích a
která nás měla v hledáčku i v Bukové? Tak jako tak, útok od nás stejně nebyl ideální, postoupili
Radětice a my brali 6.místo.
Brdská liga, Namnice, 6.9.2014, 7.místo
Na finále BL se jelo opět na Valchu, kde toto kolo pořádali Namnice. Bylo hezky, vítr foukal a Třebsko
kluci se prvním pokusem dostali na pěkné 4. místo, což nám opět zaručilo postup mezi nejlepších osm
týmů a šanci bojovat o pěkné umístění. Bohužel v play off jsme s troškou smůly nedokončili a místo

nás postupovali Vranovice, které nám vrátili porážku ze Solopysk. Celkově jsme tedy zaznamenali 7.
místo.
ZCHL, Bezděkov p. Tř., 7.9.2014, 7.místo
A ještě jedno finále, tentokrát ze ZCHL z Bezděkovské drtič arény. Tato soutěž je jen jednokolová, kdo
dá míň, vyhrál a my jsme ten dal dali trochu více, než bylo potřeba. Stejná chybička na koši jako v
sobotu na Valše nám zpozdila vodu a my se umístili až v druhé půlce tabulky s časem 26,15s.
Běh hasičů do svatohorských schodů,13.9.2014, 3. a 4. místo
Obávaného závodu přesahujícího už i hranice ČR se tentokrát zúčastnilo 62 soutěžních dvojic mužů a
žen, které v plné hasičské výstroji, s dýchacím přístrojem a dvěma hadicemi a proudnicí zdolávají 289
schodů na trati dlouhé 560m s převýšením 80m. Třebsko opět nechybělo a aby to bylo zajímavější,
tak jsme tentokrát na start vyběhli v bratrských dvojicích - Hanus a Hanus a Branžovský a Branžovský.
Favoriti byli Starovoďácí, ale Já a Víťa jsme jim to nedali zadarmo a na startu jsme si řekli, že je
porazíme. A s časem 4.07.34s jsme je normálně převálcovali a nechali je za náma s propastným
rozdílem pěti vteřin. A mohlo to být ještě lepší. Dvojice, která skončila na druhém místě, byla před
námi jen o 15 setin sekundy. Ale být třetí je dobrý a ta bronzová stejně vypadá víc zlatá než stříbrná. :)

