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Okrsková soutěž - Jablonná 12.5.2012  

14. 5. 2012  

Po roce jsme se opět zúčastnili Základního kola v požárním sportu okrsku Neveklov, 
tentokráte pořádaném v Jablonné nad Vltavou. Na tomto místě se soutěž konala naposledy v 
roce 2004 (ach ty vzpomínky). 

Jelikož jsme jezdili trénovat do Chářovic, naším cílem bylo obhájit loňské vítězství a putovní 
pohár na další rok ponechat u nás v hasičárně. Aby ale naše forma stále stoupala, spíše měla 
sestupnou tendenci, snažili jsme se tedy zaučit nové kluky do družstva. Poslední soustředění 
bylo obvzláště povedené - ani jeden pokus nevyšel. 

V pátek jsme si dali ještě sraz v naší druhé hasičárně a trénovali jednotlivce, náběhy na 
základnu a pořadovou přípravu. Jelikož náš velící se vracel ze Slovenska, byla pořadovka jen 
tak na nečisto:-) 

V sobotu, po tradičním pátečním kondičním tréninku, jsme se ráno sešli a za deště trénovali 
pořadovou přípravu. Přestože "pořadovka" je jen u nás na okrese, stala se poměrně 
důležitou součástí soutěže, protože má stejnou bodovou váhu jako ostantí disciplíny a 
snadno na ní prohrajete celou soutěž, jak jsme se měli i my přesvědčit. 

Naložili jsme tedy naše služební vozidlo a vydali se směr Jablonná. Po příjezdu jsme vybalili 
naší tradiční lavičku, stánek jsme radši nechali v autě, a pro jistotu ještě zkusili povely. Na 
nástupu nás zaskočili hned dvě věci - zákaz konzumace alkoholu pro soutěžící (ano, i pivo je 
alkoholický nápoj) a zákaz použití treter i při útoku. 

Pořadovku začaly ženy, poté byli na řadě muži. Naše startovní číslo bylo sedm, měli jsme 
tedy dost času vychytat poslední mouchy. Před rozhodčí jsme napochodovali jako jeden muž, 
Jarda velel parádně, jen drobné Tomášovo zaváhání při otočce v pravo, a dva trestné body 
byly na světě. Ten druhý byl za žvýkačku v ústech našeho strojníka. Příště si to snad bude 
pamatovat:-) Po pořadovce jsme byli druzí. 

Na útok jsme si poměrně věřili, převlékli jsme se tedy do elasťáků, našich nových dresů a 
helem a šli se chystat. Z beneligy nám stačí jen tři minuty, takže za posměšných komentářů 
stran našeho vzhledu, jsme zaklekli na startu. Náběh byl perfektní, dále pak drobné zaváhání 
na koši, než ho Onřej našel, sebral a našrouboval, kluci krásně roztáhli béčka, snové nabrání 
a mašina dohnala ztracený čas. O tři setiny sekundy jsme porazili dosud vedoucí Netvořice. 
Takže jsme se posunuli na vedoucí příčku, právě s Netvořicemi. Další útoky náš čas již 
nepřekonaly. 

Rozhodnout měli jednotlivci, tedy sto metrů překážek. Bohužel tato disciplína byla 
poznamenána neustálým popoháněním a stresem od rozhodčích, tudíž naši borci neměli čas 
si pořádně připravit nářadí. Ale kluci stejně zabojovali a obsadili jsme pěkné třetí místo. 
Bohužel naši největší rivalové byli před námi. 

Celkové umístění bylo tedy druhé místo. 

Velká gratulace všem zúčastněným k pěkným sportovním výsledkům, je třeba říci že se časy 
útoků stále zlepšují. A ať si kdo chce co chce říká, je to sport a ten se stále vyvíjí a 
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zdokonaluje. Vždyť už také naběháme v kanadách jako před pár lety, nikdo už nemá savice 
sešroubované ze dvou částí a PS 8 jsem tam také neviděl... 

Večer, na oslavě v hasičárně, jsme hned vyplnili přihlášku na okresní soutěž, kde doufáme v 
lepší umístění, než byla ta loňská nevýhra. (pravidelní čtenáři jistě vědí, jinak doporučuji 
přečíst zápisy ze sezóny 2011) Doufáme, že omlazení družstva a poučení se z vlastních chyb 
přinese ovoce. 

Takže 2. 6. se uvidíme ve Vlašimi! 

Požárnímu sportu ZDAR JF 
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Brdská liga - Dalovy - 20.5.2012  

21. 5. 2012  

Týden po okrskové soutěži, kde nám jen o pověstný chlup utekla obhajoba prvního místa, 
jsme se vydali na druhé kolo Brdské ligy do Dalov, resp. pořádající obcí byly Dalovy, vlastní 
soutěž se odehrávala na fotbalovém stadionu v Divišově. 

Brdská liga je zvláštní v tom, že se jede jen na dvě "B", nejdřívě je kvalifikace, ze které 
postupuje osm družstev, a pak následuje play-off, kdy probíhá útok ze dvou základen 
současně a lepší postupuje do dalšího kola. Takže kdo chce vyhrát, musí absolvovat čtyři 
útoky a mít notnou dávku pověstného štěstíčka... 

Očekávali jsme velký zájem družstev jak z Brdské, tak i z naší domácí Benešovské ligy, ale 
zúčastnilo se "jen" sedmnáct mužských a deset ženských týmů. Ale dlužno poznamenat, že 
byla přítomna špička z obou soutěží. Mno, alespoň jsme se mohli měřit s těmi nejlepšími;-) 

Po postavení našeho tradičního kráčejícího stánku (chudák nevěděl, že jeho dny jsou již 
sečteny) vybalení lavičky a ostatního sportovního náčiní, jsme se převlékli do našich nových 
dresů a tentokráte snad již všichni do elasťáků. Za zvuků státní hymny absolvovali nástup, 
vyslechli proslovy a pomalu se začali chystat, protože Pavel vylosoval číslo deset, tedy skoro 
uprostřed startovního pole, což nám vyhovovalo.  

Startuje se střídavě ze dvou základen, takže za chvilku jsme měli jít na start. Komentátor nás 
rovnou odsoudil do skupiny těch, kteří přijeli sbírat zkušenosti. No, v zásadě měl pravdu. Po 
startu opět zaváhání na koši a tomu odpovídal i dosažený čas, někde kolem 25s, ale možná 
byla i diskvalifikace, protože nám spadnul koš... Příště již postoupíme, budeme dál, usilovněji 
a více trénovat! 

Soutěž samozřejme pokračovala dál i bez naší učasti, takže jsme sledovali útoky ostatních 
družstev vyřazovacím systémem, je to opravdu úchvatná podívaná. Bohužel stejný názor 
neměl náš stánek, který usoudil, že již stál poměrně dlouho a při jednom poryvu větru se 
odporoučel do stánkového nebe... Čest jeho památce, byl to věrný společník:-)  
Kdo nám koupí skládací stánek? Zařadíme ho mezi sponzory a bude moci s námi jezdit na 
soutěže jako čestný divák...:-) 

Další měření sil nás čeká až 2. 6. a to okresní kolo PS ve Vlašimi, pak se již rozjede 
Benešovská liga soutěží v Jankově 9.6. 

Takže požárnímu sportu ZDAR a hurá na trénink. JF 

Jo, a vyhrály Radětice... Zase. 

A ještě děkujeme klukům z Chářovic za fotky a pozvání na trénink, možná bude i točené:-) 

A vedle nás byla Kiki:-) 
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Okresní soutěž v požárním sportu Vlašim, 2. 6. 
2012  

4. 6. 2012  

Jak jsem si již zmínil, i když jsme neobhájili loňské vítězství na okrskové soutěži, byli jsme 
přesto rozhodnuti se zúčastnit okresní soutěže v požárním sportu, která se konala ve Vlašimi 
na stadionu Na Lukách. 

Den před soutěží, jsme se sešli v naší druhé hasičárně, abychom vše připravili a naložili na 
vozík. Ještě jsem se zastavil pro nový stánek, protože ten starý nepřežil soutěž v Dalovech. 
Žebřík jsme měli opět půjčený ten pamateční (dokonce jsme na něm objevili přejímací 
značky, možná to byla pečeť Marie Terezie), tentokrát již s opravenou příčkou. Letos je 
povolena váha žebříku na 8,5 kg, takže při pohledu na množství přebytečného kování jsme 
provedli menší žebřík-tuning. Váhu jsme stlačili lehce nad deset kilogramů.  

V sobotu nás probudilo příjemné počasí, cesta proběhla bez komplikací a všech sedm nás 
přivítal již zmíněný stadion s čerstvě položeným tartanovým povrchem. Tomáš jako vlašimák 
jen seběhl ze sídliště.   

Po prezenci jsme postavili stánek a rozložili tradiční lavičku. Startovní číslo jsme měli již 
přidělené, mezi Netvořicemi a Chářovicemi, krásnou trojku. Protože nám vypadli dva nejlepší 
borci, museli jsme povolat Štěpána, který stovku nikdy neběžel, byl to pro něj křest ohněm. 
Takže na jednotlivce jsme měli jen tak tak pět závodníků, náš „zadek“ neměl ambice do 
těchto bojů zasáhnout. Rozběhy začaly, Štěpán přes svou nervozitu úspěšně dokončil, ostatní 
také a po prvním kole jsme obsadili pěkné osmé místo. Bohužel v druhých rozbězích jen 
Fanda zlepšil svůj pokus a tak jsme se propadli na třinácté místo. Vypadalo to, že se bude 
opakovat loňský průběh.  

Před 4x100m jsme kluky řádně proškolili, nemohli jsme si dovolit nasadit jako loni 
důchodcovskou štafetu. Mno, chlapci zabojovali parádně. Tomáš domek dal bez respektu, 
Jarda bariéru snad přeletěl, Honza s drobným zaváháním na rozdělovači neubral a Fanda s 
„hasičákem“ dosprintoval v čase 73,32. Asi bychom tento čas druhým pokusem nezlepšili. Ve 
štěfetě jsme byli na dvanáctém místě.   

Po obědě měla přijít královská disciplína – požární útok. Připravili jsme se, a jelikož byly 
komplikace s natažením kabelů, útoky začaly asi s půl hodinovým zpožděním. Startovalo se 
střídavě ze dvou základen, tudíž pokusy rychle plynuly. Vše jsme si nachystali, ještě je třeba 
podotknout, že Fanda nikdy na proudu nebyl, a zaklekli na startu. Zde se již nikdo 
neposmívá, že máme na sobě sportovní oblečení. Koš klapnul, vodu jsme zdárně dopravili 
k proudům, avšak vinou prostřiků jsme zapisovali čas 33,76s, což však nebylo vůbec špatné. 
Ještě je třeba se zmínit o jedné věci, na mašinách byly instalovány přetlakové ventily, ale jen 
nám z něj při útoku vypadla hadice a voda stříkala ven. V útocích jsme měli jedenáctý čas, 
ale stále máme nejlepší útok na našem okrsku. Ani Netvořice a ani Dalešice nás v útoku 
nepřekonaly!  

Konečné čtrnácté místo v zásadě není vůbec špatné, být čtrnáctí v okrese…  

Jak již bylo řečeno, obstáli jsme se ctí. Zase jsme se trošku otrkali a získali nové zkušenosti. 
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Příští týden nás čeká první kolo Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem v Jankově. 

Požárnímu sportu ZDAR JF  

Jo a složení: Ondřej Růžička, já, Pavel Růžička, Tomáš Král, Jan Bejlek, František Podroužek, 
Jaroslav Chmel, Štěpán Stejskal. 

Na nátlak našich fanoušků dodávám, že vyhrály Dalovy a postupují na krajské kolo v PS. 
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Benešovská hasičská liga s Ferdinandem - Jankov 
- 9.6.2012  

11. 6. 2012  

Tak nám začala Benešovská liga, paní Müllerová. 

Letošní čtvrtý ročník má osm kol, tak snad další soutěže budou pro nás úspěšnější, než 
úvodní závod v Jankově...    

Jak pozorní čtenáři vědí, na letošní sezonu jsme pořídili nové dresy, nakoupili elasťáky, 
poladili mašinu, do družstva zařadili nové členy, abychom si nemuseli na soutěžích půjčovat 
béčkaře a samozřejmě jezdili trénovat do Chářovic. Na tomto místě je třeba klukům z 
Chářovic poděkovat za azyl, který nám poskyytli před sezónou, za dobré rady, za zapůjčení 
materiálu (i když také nebyl nejlepší) a v neposlední řadě i za pohoštění. 

Cestu do Jankova máme nacvičenou, vždyť všechny naše cesty vedou právě tudy. Bohužel 
do areálu jsme dorazili skoro poslední, takže na nás zbylo jedno z posledních míst na 
pastvině, jak jsme posléze zjistili. Tentokrát jsme stánek pečlivě uvázali, vybalili naší tradiční 
lavičku a přichystali se na nástup. Po představení nové rady BnHL a vyslechnutí nezbytných 
instrukcí, jsme si pomalu začali chystat materiál. Bylo třeba přemotat a přichystat béčka. 
Startovní číslo jsme měli čtrnáct, loňskou dvanáctku, která nám moc štěstí nepřinesla jsme 
přenechali místním borcům. Útok začali Dvorce a hned v novém rekordním čase dráhy. 
Sledovali jsme ostatní útoky a přichystali se na náš výkon. "Jankováci" před námi hodili 
rukavici časem 16,75s, první sestřik 16,29s. Mno, museli jsme se posnažit. 

Komentátor nás při představování označil za chářovické céčko, což nejen nás trošku 
pozlobilo:-) Dále pak se zmínil o tom, že nás loňskou sezonu provázela smůla, bohužel jeho 
slova se vyplnila i pro letošek. Asi to Jirka Černík zakřikl. 

Základna byla přichystaná, když jsme byli na startu, opět nám spadla savice, naštěstí letos 
děláme koš zespoda (vida, další změna). S Ondřejem jsme ji dali na místo a o trošku více 
nervozní zaklekli na startovní čáře. Páteční trénink koše se vyplatil, klapl bez sebemenšího 
zaváhání. Vodu jsme dopravili až k proudnicím, načež nám vylétlo jedno céčko z rozdělovače. 
Kluci ho připojili, po přidání plynu však vypadlo béčko, opět od rozdělovače. Kluci už se to 
nepokoušeli ani připojit, takže jsme na prvním závodě zapsali N. To jsme se ukázali... 

Po kontrole jsme zjistili, už zuby na půlspojkách se vyrvaly z půlspojek, bohužel nebyly to 
kované AWG. Takže do dalšího závodu musíme nakoupit nové armatury... 

Mno nic, opět jsme se něčemu přiučili a ověřili si, že mašina tlačí opravdu dobře. 

Vyhráli kluci z Jankova, Dalovy byly jedenácté. 

Příště na jiřetickém asfaltu to snad bude lepší! 

Požárnímu sportu ZDAR, JF 

Ještě doplním sestavu: Ondřej, já, Pavel, Kuba, Honza, Vojta a prvně na proudu Fanda. 
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BNL Jiřetice, 30.6.2012  

1. 7. 2012  

V pátek před soutěží jsme si dali tradiční trénink v naší druhé hasičárně, pár náběhů na 
základnu, zkoušeli jsme koš a naložili všechno na vozík. Na rozdělovači jsme měli nové AWG 
spojky. 
Jak se ukázalo, museli jsme na poslední chvíli přeházet sestavu. No, nakonec se zadařilo a 
byli jsme připraveni na sobotu. 

Do Jiřetic jsme vyrazili trošku dřív, abychom si vybrali dobré místo na stánek. Po chvilce 
pobíhání po "place", kdy jsme  málem zakotvili mezi balíky se siláží, jsme našli opravdu 
parádní místo u váhy pod břízou. Pavel to hned okomentoval, že to si zaslouží pivo...  

Všichni už se dostavili a na pěkně rozpáleném asfaltu jsme se seřadili k nástupu. Úzkou 
asfaltovou dráhu si nepřijeli vyzkoušet kluci z Jankova, Dalov a také nedorazili zástupci z 
Táborské ligy. Jirka Černík nás přivítal, vyslechli jsme si tradiční proslovy jak místních, tak i 
zástupců z ligy a soutěž mohla začít.  

Jelikož náš košíkář byl dopoledne v práci, rezervovali jsme si poměrně vysoké startovní číslo - 
17, hned po nás byly Radětice a pak Chářovice, prostě silná trojka na konci startovního 
pole:-) Útoky začaly, a já šel brát saunu do místního TOI-TOIe, Kuba mi ten zážitek může 
potvrdit. Pomalu jsme se začali chystat, protože soutěže na lize probíhají v dobrém tempu, 
lze stihnout pěkných deset (možná i více) útoků za hodinu.  

Jiřetické Monako, jak trať vtipně pojmenoval komentátor, je, jak již bylo řečeno, asfaltová a 
docela úzká dráha, ale dosahované časy byly pěkné, ostatní borci se do útoků pustili bez 
respektu.  

Přišla naše chvíle, připravili jsme se na základně a zaklekli na startu. Bylo odstartováno, koš 
jsme už naučili (jen musíme krapet zrychlit), všechno klaplo a konečně jsem měl od savic čas 
sledovat, co se vlastně děje vepředu, a zároveň i časomíru. Drobné zaváhání na rozdělovači, 
ale voda z něj stříkala ve črtnácté vteřině, takže čas jsme mohli mít docela pěkný. Mno, 
výsledný čas byl lehce nad 24 vteřin. Jak se ukázalo, tento čas stačil na třinácté místo, těsně 
před chářovickým béčkem. Kluci z Radětic a nakonec i z Chářovic zvedli naší hozenou 
rukavici a vyhráli, myslím že se sedmáctkovým časem. Do rozstřelu byli vylosování kluci z 
Chářovic B.  

Soutěž dál pokračovala útoky žen a pak rozstřely na dvě B. Trochu rozruchu přinesl prodař 
Radětic, když se zranil, ale vše nakonec dopadlo dobře. Takže vyhrály Chářovice, my jsme 
nakonec udrželi třinácté místo a z Jiřetic si odvážíme tři body, což je stejně jako jsme měli za 
celou loňskou sezónu. Ukázalo se, že jsme schopni udělat dobrý čas, ale chybí nám kousek 
toho pověstného štěstíčka.  

V porovnání s loňskou sezónou se úroveň ligy hodně zlepšila, nejen dosahovanými časy, ale i 
celou atmosférou na soutěžích. Už nejsou hádky, dohady a vůbec napětí na soutěžích, letos 
je radost jezdit na ligu.  

Fotky přidám až je vloží na stránky BNL, jezdíme sami bez fanoušků, bez doprovodu, takže 
nás nemá kdo fotit nebo natáčet. Je to smutné...  
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Snad se nám začalo trošku dařit a smůla se nám přestane lepit na paty. To si ověříme za 
čtrnáct dní v Chářovicích, kde známe skoro každé stéblo tratě.  

Sestava: Ondřej Růžička, Jan Fišer, Pavel "chochon" Růžička, Tomáš Král, Jan Bejlek, 
Jaroslav Chmel, Jakub Josífek. 

Požárnímu sportu ZDAR, JF  

Jo a napište mi, jak se vám tyhle povídání líbí, jestli sem nepíšu jen sám pro sebe...  

Výsledky ZDE 
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BNL Chářovice 14.7.2012  

16. 7. 2012  

Ani se mi o tom nechce psát, ale budiž... 

Po čtrnácti dnech od Jiřetic bylo další kolo Beneligy, tentokráte na skoro domácí půdě v 
Chářovicích. Dalo by se říci, že zde známe každý "drn" (samo že na trati), ale právě při 
tréninzích nám to zde moc nešlo. Zhruba každý čtvrtý pokus vyšel. Jelikož jsme se vraceli z 
dovolené na slovácku o den dřív, mimochodem byli jsme se podívat na Poháru mistrů ve 
Vacenovicích, ale o tom někdy jindy, nebyl náš tradiční páteční trénink a kondiční soustředění 
na "pinčesu". 

V sobotu jsme si dali sraz docela brzy, chtěli jsme v Chářovicí být trochu dříve a postavit si 
stánek na výhodném místě. Když jsme s Pavlem a Ondřejem nakládali mašinu na vozík, tak 
jsem si něco udělal se zády - mno v chářovicích to vypadalo, jako kdyby tam na dovolenou 
přijeli východní němci - samé hekání a sténání:-) 

Postavili jsme stánek mezi kluky z Bukovan a hangár Radětic a pomalu se chystali. Milan 
zahájil soutěž krátkým proslovem, jelikož počasí bylo lehce proměnné, rozumně úvod 
neprotahoval. Rezervované jsme měli číslo třináct, ale protože na začátek soutěže se nikomu 
nechtělo, tak jsme se posunuli na jedenáctou startovní pozici. Soutěž pěkně plynula a za 
necelou hodinku a  čtvrt jsme byli na základně. Protože je to od nás do Chářovic jen kousek, 
přijely se na nás podívat snad celé Přibyšice. To na klidu také moc nepřidalo. 

Základu jsme nachystali a zaklekli na startu. Tentokráte jsem vzal s sebou foťák a Kuba 
přítelkyni, tak máme i fotky. Útok jsme měli pěkně rozběhnutý, ale protože v Chářoviccíh 
mají novou káď a košíkář se patrně trefil do napouštěcího hrdla, stalo se mi to, že jsem 
savici ohnul do oblouku, udělala se v ní vzduchová bublina a nebylo pořádně nabráno. Toto 
se mi stalo poprvé. Takže kluci pěkně roztáhli proudy, ale čekali na vodu:-( No nic, nakonec 
výsledný čas byl někde okolo 36s, prostě ostuda jak hrom, ale poučil jsem se. Prostě smůlu 
neprotrhnem. Jakmile se nám jednou zadaří, už se "chytnem" a budou padat časy, na které 
skutečně máme. 

Do tabulky průběžného pořadí zapisujeme jeden bod, Chářovice B nám lehce utekly a mají o 
bud více než my. 

Vyhráli kluci z Jankova, domácí skončili na šestém místě. 

Za čtrnáct dní bude soutěž na dvě B v Daměnicích, snad už nám to vyjde a odlepíme se ode 
dna tabulky. 

Požárnímu sportu ZDAR JF 
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BNL Daměnice 28. 7. 2012  

30. 7. 2012  

Čtrnáct dní po nevýhře na skoro domácí půdě v Chářovicích, se konalo již čtvrté kolo 
Beneligy v Daměnicích. Daměnice se nacházejí v kraji pod Blaníkem, na samé hranici 
Středočeského kraje. Blíže je to snad do Rakouska, než k nám do Přibyšic:-) 

V pátek jsme zase potrénovali, potěšil nás Honza, když přišel s novinkou, "že teda na ten 
rozdělovač půjde", z čehož měl snad největší radost Jarda. Při nabíhání k základně si Ondřej 
ukopl nehet na palci - když si také vezme na nohy jen pantofle s otevřenou špičkou... No nic, 
druhý den jsme mu ten nehet stejně chtěli strhnout. Ještě jsme napilovali kondičku na ping-
pongu a v zásadě byli připraveni. 

Protože je uzavřena silnice na Vlašim, vzali jsme to po naší tradiční cestě směr Jankov, ale 
tentokráte s mírnou modifikací přes Postupice, dále pak na Louňovice pod Blaníkem, 
Načeradec a za necelou třičtrvtě hodinku jízdy, jsme již vjížděli do pěkného areálku v 
Daměnicích. Stánek jsme postavil mezi Bystřici a Radětice, což, jak se poté ukázalo, byla 
dobrá volba. 

Po nástupu jsme se již převlékli do sportovního a pomalu se připravovali. Šel jsem ještě brát 
saunu (místní TOI-TOI), to je jen tak pro pořádek. Rezervované jsme měli patnácté místo, 
ale jedno družstvo vypadlo, takže jsme nastupovali jako črnáctí. Jelikož tato soutěž byla jen 

na dvě B, startovní listina byla 
společná. První útok měly 
Sedmpány s pěkným časem 
17,05s. Jako druzí byli 
přihlášeni kluci z Jankova a 
zapsali čas 14,38s, no museli 
jsme se snažit. Jako deváté se 
postavilo na start naše béčko, 
tedy Chářovice B a za mocného 
povzbuzování Milanem na 
rozdělovači, kluci zastavili 
časomíru na hodnotě 16,50s. 
Ale to už jsme se i my chystali 
na přípravném platě. Kluci nám 
popřáli hodně štěstí, protože 
jak již všichni vědí, toho se 
nám právě moc nedostává. 
Všechno bylo nachystáno a 

zaklekli jsme na startu. Všechno v zásadě klaplo, ale náš čas nebyl moc oslnivý - 18,67s, nic 
moc. I když to byl náš nejlepší čas na dvě B. Holt musíme zrychlit na zadku. 

Útoky dále pokračovaly, vzrušení přinesl útok už nevím koho (asi Tomice B), ale převrácená 
stříkačka se jen tak nevidí. Klukům prasklo B na mašině, a aby to strojník zachránil, tak pustil 
vodu na druhou stranu, ale to mašina nevydržela a převrátila se vlastně dopředu. Další 
rozruch přineslo omdlení holčiny z Bystřice, kdy pro ní musela přijet rychlá záchranná služba. 
Holt zanedbané pití, v kombinaci s hladověním a vysokou teplotou, vydrží málokdo. 
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Všechny útoky základního kola byly skončeny a do rozstřelu byly vylosovány Tomice A. My 
jsme mezitím všechno sklidili, dali na vozík a protože začalo krápat, tak i přikryli plachtou. 
Věci jsme si dali do auta, venku zůstal jen stánek s lavičkou. Tomice odběhly svůj útok, 
začali se připravovat další, ale v tom se obloha zatáhla ještě víc a začalo mocně pršet. Za 
chvíli padaly i kroupy. Kluci z Tomic, kteří se u nás schovali před deštěm mi chvíli pomáhali 
držet stánek, ale bylo to nad naše síly. Umělohmotové spojky nevydržely a stánek se 
odporoučel do stánkového nebe. Letos již druhý. Já jsem se ještě stačil schovat u vedlejších 
Radětic, ale stejně to už bylo jedno, byl jsem jak se říká "durch". Pršelo relativně dlouho a 
proto se rada ligy rozhodla v soutěži nepokračovat. Rozdávání diplomů a vyhlašování 
výsledků proběhlo velmi rychle, protože se obloha opět kabonila a déšť hrozil každým 
okamžikem. Takže čtvrté kolo bylo ukončeno a liga se nám přehoupla do své druhé půlky. 
Celkové pořadí bylo první Jankov, pak Radětice a Chářovice A. Výsledky jsou zde: 
http://www.bnliga.cz/index.php/celvysledky/rocnik12/83-damenice 
Složení jsme měli skoro standardní: Ondřej Růžička, Ing. Jan Fišer, Pavel Růžička, Tomáš 
Král, Honza Bejlek, Jaroslav Chmel a Jakub Josífek na levém proudu. 

A protože jsme v poločase celé soutěže, je třeba rekapitulovat. Před začátkem ligy a 
postupových soutěží jsme poctivě jezdili trénovat. Jakmile však začalo být více práce a tím 
pádem méně času, tréninky s vodou jsme v zásadě vypustili a soustředili jsme se na náběhy 
k základně. A to je kamen úrazu, protože potřebujeme trénovat i zadek, hlavně nabírání, což 
je velice složitá a technická disciplína. Ne každý ji zvládne. 
V loňské sezóně jsme získali všehovšudy tři body, v letošní jich máme již pět. Nedokončili 
jsme skoro polovinu závodů, letos jen jeden (Jankov), kdy nám praskly půlspojky. Takže 
technická závada. Po Daměnicích jsem spočítal jak nám tlačí mašina, tedy čas mezi strojem a 
výstřiky. Výtlak na dvě B máme 6,39s, např. Chářovice A mají 6,94s. Musíme holt zrychlit na 
zadku, ale budeme mít půjčenou káď, takže se můžeme zaměřit i na nabírání a koš... 
Co se týče celé ligy, jednotlivá kola jsou daleko klidnější, pohodovější, není to stres jako loni. 
Dle mého nám celá soutěž pěkně vzkvétá, jen by bylo třeba více družstev. Když nás 
nepřijedou obírat o body družstva z Brdské a Táborské ligy (nemám namysli ty, kteří jezdí od 
samého začátku a chtějí absolvovat celou sezónu), tak je cca dvacet mužských a cca 12 
ženských týmů. Dále pak není na soutěžích moc fanoušků, jen ti, kteří přijedou jako 
doprovod. Asi požární útok není moc divácky atraktivní, nebo je to slabou reklamou? 
Mimochodem, není škoda, že ani jedno kolo se neodehrává v Benešově, když je to 
Benešovská liga? 

Takže do dalšího kola buď 
musíme opravit náš starý 
stánek, nebo sehnat nový, 
lepší, skládací, nůžkový. 
Nechce nám ho nějaký sponzor 
koupit? A co káď? Vyhrajeme 
letos? Nebo někdy jindy?  

Požárnímu sportu ZDAR JF 
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BNL Načeradec 11. 8. 2012  

27. 8. 2012  

Čtrnáct dní po našem rekordu na dvě B jsme se vypravili na soutěž do Načeradce. V loňském 
roce jsme zde pobavili diváky, tak jsme si letos chtěli spravit reputaci a trošku postrašit naše 
soupeře. 

Jelikož jsme si půjčili káď od kluků z Chářovic, trénovali jsme si nabírání. V pátek tradiční 
trénink a v soubotu hurá na soutěž. 

Tentokráte jsme si s sebou vzali i jednoho diváka, snad nám přinese štěstí. Do Načeradce 
jsme dorazili poměrně časně a hned jsme postavili stánek. Trošku jsem opravil spojky, takže 
stánek stál, ne moc pevně, ale stál. 

Startovní číslo jsme měli deset, takže zhruba za hodinu jsme mohli jít na start. Po nástupu a 
projevech začala soutěž. Nejdříve šli Radětice a Jablonná, jelikož se přesouvaly na Brdskou 
ligu. Naopak Chářovice A a Jankov ještě ani nedorazily, protože opět reprezentovaly naší ligu 
v táborském okrese.  

S vírou, že by to dneska mohlo klapnout jsme si chystali základnu. Již v tom máme praxi, 
takže v zásadě bez nervvů jsme se postavili na start. Pěkně rozběhnutý útok nám pokazila 
chyba na sání. Když vám plave savice na hladině, tak prostě nenaberete. Ale snad se to 
příště nestane. Takže přes uvedenou chybu čas 26,90s, konečné sedmnácté místo a do 
průběžné tabulky jeden povinný bod. Vyhráli kluci z Jankova, zase:-)  

Jinak po ubrání plynu nám z mašiny odlétla béčková půlspoka, na stroji máme kovanou 
AWG, z té se kousek odlomilo a na béčku byla obyčejná, takže na té se ulomil zub a vytrhly 
se vnitřní části a vybrání. Takže nás čeká ještě přemotání AWG půlspojky na béčkovou 
hadici:-) 

Jelikož našeho strojníka bolel zub, omluvili jsme se z nástupu a odjeli domů ještě před 
vyhlášením konečného pořadí.  

Na další soutěž do Zdislavic musíme ještě více potrénovat! 

Sestava: Onřej, já, Pavel, Tomáš, Honza, Kuba a Vojta. Jako trenér byl tentokráte Martin 
Růžička. 

Požárnímu sportu ZDAR JF 
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BNL Zdislavice 25. 8. 2012  

27. 8. 2012  

Jelikož a protože máte zájem o naše články, dokonce jsem zaznamel ohlasy, co že se to jako 
stalo, že nebyl článek z Načeradce, budeme pokračovat Zdislavicemi. 

Natrénováni - máme přeci tu káď - jsme vyrazili do Zdislavic na soutěž a podívat se, jestli 
letos bude tolik vos jako vloni. Cestu jsme tentokrát zvolili přes Valšim, v Domašíně již byla 
otevřena silnice, takže jsme uháněli vstříc Zdislavicím. Po drobném zaváhání na návsim, jsme 
našli fotbalové hřiště, kde soutěž měla proběhnout. 

Na místě jsme opět byli mezi prvními a postavili stánek mezi Bukovany a místními. Tímto 
musíme klukům a holkám z Bukovan poděkovat za fotky. Stánek prošel dalšími úpravami, 
tentokráte dostal měděné spojky, takže se snad hned tak nerozpadne. Když bylo všechno 
postaveno, chtěl jsem přemotat béčko do harmoniky, ale při rozmotávání jsem se bouchnul 
půlspojkou do hlavy a krvácel jsem "jak zapíchnutej svatej". Za chvíli to sice přestalo, ale pro 
příště při práci s hadicemi mít helmu! To platí pro všechny! Začali mi říkat Gorby:-) 

Ostatní družstva již dorazila, takže mohl začít nástup a tím i celá soutěž. Vyslechli jsme si 
tradiční projevy a představení rozhodčích na všech postech. Když jsem rezervoval pořadí, 
zbylo na nás číslo devět, ale posunuli jsme se na osmou startovní pozici. Ještě mne napadá, 
že nám chyběl jeden proudař, takže jsme povolali Fandu, který je de facto náš, ale je 
milostivě zapůjčen do chářovického béčka, takže se vrátil, sice jen na skok, do rodného 
družstva. A také proto, aby nezapomněl odkud vlastně pochází, a aby neměl nějaké zaječí 
úmysly;-). Chářovické béčko šlo jako první, takže Fanda měl spoustu času si potom 
odpočinout. 

Zdislavická soutěž se, snad jako jediná z celého ročníku, jede na nástřikové terče, takže se 
muselo počítat s trošku jinými časy. Předpoklad, že naplnit nástřikové terče trvá tak tři 
vteřiny, se nepotvrdil. Se strojníkem jsme dali hlavy dohromady a řešili taktiku, jestli ubrat, 
nebo stříkat pod plným plynem. Vyhrála druhá možnost... 

Před námi šli na start kluci z Jankova a opět nám hodili rukavici, ktrou se nám podařilo pouze 
nadzvednout. Všechno jsme měli přichystané na základně a zaklekli jsme na starovní čáře. 
Letos byl trošku pozměněn místní areál, takže se již nestartovalo pomalu z meze, ale pěkně z 
rovinky. Pěkně rozběhnutý útok, výstřiky v devatenácté vteřině, jen klukům trvalo poměrně 
dlouho nastříkat. Výsledný čas 29,52s a konečné třinácté místo. Takže vyrovnání našeho 
umístění z Jiřetic. Ale již jsme se na zadku trošku porovnali a zorientovali - bylo to výrazně 
lepší. Jen škoda těch prostřiků. V tomto je náš sport trošku nespravedlivý, když něco 
pokazíte, nemáte čas na nápravu a musíte čekat do další soutěže, jeslti se zlepšíte, nebo 
ne... 

V klidu jsme sledovali krásné sportovní výkony a několik rozthaných hadic, přeci jenom při 
nástřikových terčích jsou více namáhány... 

Při slavnostním vyhlášení jsme si došli pro diplom za třinácté místo a pro tři body do 
průběžného pořadí.  
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Příští soutěž nás čeká již tuto sobotu v Bystřici, tak snad se zadaří a získáme trošku 
sebevědomí do Divišova... 

Sestava: Skoro klasická, jen Tomáš měl poslední závod v letošní sezóně a Fanda šel na 
proud místo Jardy. 

Požárnímu sportu ZDAR JF 
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BNL Bystřice u Benešova 1. 9. 2012  

3. 9. 2012  

Týden po Zdislavicích bylo uspořádáno již bohužel předposlední kolo Benešovské hasičské 
ligy s Ferdinandem v Bystřici u Benešova. 

Vzhledem k tomu, že jsme ten den pořádali i dětský den, měli jsme den trošku napjatý. 
Košíkář byl ještě v práci, takže jsme si museli rezervovat pozici až ke konci startovního pole, 
na devatenáctém místě. 

V pátek jsme kvůli nepřízni počasí upravili trénink a vyzkoušeli jen koš, bez nabírání, 
přemotali hadice a připravili techniku. 

Jelikož Bystřice je od nás nejblíže, očekávali jsme i početný zástup fanoušků, ale dorazily jen 
drahé polovičky strojníka a košíkáře. 

Na nástupu jsme byli jen tři, ale omluvili jsme se. Zařadili jsme se mezi opět mezi Chářovice 
a bavili kluky. :-) Začátek soutěže byl z organizačních důvodů lehce posunut, takže jsme 
nestavěli ani stánek. 

Již po prvních útocích se bystřická trať ukázala jako velice rychlá. Pomýšleli jsme na dobrý 
výsledek. Pomalu jsme se chystali a poočku sledovali výkony ostatních. Přišla naše chvíle a 
připravili jsme si základnu. Všechno vypadalo OK, takže jsme šli na start. Přes avíza, že 
v Bystřici bude upraven náběh k základně, bylo všechno jinak. Stále náběh byl na škváře, ale 
místní kolem základny položili gumy. Obávali jsme se uklouznutí, ale skoro všichni máme 
tretry, dokonce i Kuba si pořídil nové boty… Ještě na startovní čáře jsme si dávali rady 
„opatrně, bude to klouzat“. No, bylo odstartováno, slušný náběh na základnu, ale 
samozřejmě košíkář si „ustlal“, asi si potřeboval po těch deseti metrech odpočinout. Takže na 
něj se strojníkem koukáme a čas vesele utíká. Zvedl se, nasadil košík, luxusní nabrání a již 
jsme vodu tlačili k proudnicím. Relativně vyrovnané nástřiky a čas 23,71s. Škoda toho koše, 
mohl to být velice povedený čas. Ale jak se říká, pozdě bycha honiti… Konečné šestnácté 
místo a jeden bod do průběžného pořadí. Avízovaný trhák se nedostavil, ale urvali jsme se 
od Čechtic a máme deset bodů! :-) 

Opět jsme si potvrdili, že se stále zlepšujeme a před Divišovem naše sebevědomí stoupá… 

Sestava je ze dvou třetin neměnná, jen Kuba šel na béčka, Fanda se snad již na stálo vrátil 
do domácího týmu na pravý proud a Vojta šel levý. 

Kdo myslíte, že vyhrál? Zase… :-) 

Příští týden v Divišově snad potvrdíme, že se nám na nástřikové terče daří, držte nám palce! 

  

Požárnímu sportu ZDAR JF 
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XXI. ročník memoriálu Františka Procházky a 
Václava Chalupeckého, Divišov 8. 9. 2012 

 
Na světě jsou snad jen tři jistoty: smrt, daně, a že druhou sobotu v září se bude na 
divišovské speedway konat soutěž v požárním sportu, v nadpisu zmíněný Memoriál FP a VCH.  
 
Týden po pobavení diváků v Bystřici, jsme si chtěli trošku zlepšit náladu právě na soutěži 
v Divišově. Letos to bude naše již třetí představení se zde, tady jsme si přičichli k vyšší úrovni 
hasičského sportu, takže sem rádi jezdíme a nebál bych se říci, že se nám i daří. První naše 
vystoupení a patnácté místo, druhé vystoupení  - páté místo, takže letos jsme si troufali 
pomýšlet na „bednu“. Ale jak se říká, člověk míní a … 
Do Divišova se tradičně sjíždí i družstva, která se útoku moc nevěnují, max. okrsková soutěž 
a pak zde. Několik družstev dorazilo i z beneligy, hlavními favority byly, jako vicemistři 
republiky v útoku, Dalovy.  
 
Na stadion ploché dráhy jsme dorazili v ten pravý čas, kdy zde ještě skoro nikdo nebyl, ale 
během chvíle si ostatní družstva zabrala místa kolem nás. Stánek jsme si postavili na našem 
oblíbeném místě, na „rohu“ oválu u základny číslo dvě. Soutěž komentoval Jirka Černík, 
většině známí z beneligy a dalších pohárových soutěží. Za chvíli byl nástup a soutěž začala 
ženskými útoky. Bylo vidět hodně sportovních výkonů, ale i spousta eNek. 
 
Po obou pokusech všech děvčat, šli na řadu i muži. Tak přišla naše chvíle. Startovní číslo 
jsme měli čtyři, takže hned ze začátku. Dohromady bylo přihlášeno sedmnáct mužských 
družstev. První šly Zdislavice a jejich čas byl něco nad 27s. V Divišově se závodí dle pravidel 
PS, takže široké hadice, ale tentokrát se rozhodčí dohodli, že čas na přípravu bude jen tři 
minuty. To nám nedělalo problém, známe to z jiných soutěží. Všechno bylo přichystáno, 
přetlakový ventil připojen a zaklekli jsme na startu. Bylo odstartováno, nikde žádné zaváhání, 
mašina chytla, koš na savici byl pod vodou, nabráno a již jsme dopravovali vodu za proudaři, 
kteří uháněli k nástřikovým terčům. Strojník krapet ubral, protože se domníval, že kluci 
nemají připojené proudnice a výstřiky v 21s se začaly plnit terče. Klukům to zabralo dobře 
deset vteřin, a výsledný čas byl 31,75s. Škoda těch prostřiků. Druhé místo.  
Dlouho naši pozici nikdo neohrozil, viděli jsme hodně chyb na sání a dalších zaváhání. 
Tomice nás odsunuly na třetí místo, Radošovice zaváhaly a až tedy Dalovy nás odsunuly na 
bramborovou medaili po prvních pokusech.  
 
V druhém útoku jsme se museli hodně zlepšit, tak o čtyři vteřiny, jestliže jsme chtěli 
pomýšlet na lepší umístění, než je ta nešťastná brambora☺  
Přichystali jsme si základnu, pak přišla akční rozhodčí a přesvědčila se, jestli se nám opravdu 
savice nedotýká země tak, že jí nadzvedla. Nijak jsem to neřešil, ale když jsme zaklekli na 
startu, savice nám spadla ze základny. Ještě jednou děkujeme. Rozhodčí nás již k základně 
nepustila, takže jsme se s tím museli poprat. Mno, košíkář nasadil koš parádně, myslím, že 
nebylo ani žádné zdržení. Lehce zauzlovaná béčka, ale nic co by mašina nerozhodila, ale 
najednou nějaké zaváhání kolem rozdělovače. Nejdříve jsem si myslel, že nebylo připojené 
céčko, ale Fanda nám na přechodu z trávy na škváru upadl a tím pro nás celý pokus skončil. 
Ještě že měl Fanda helmu, jinak by asi dopadl podstatně hůře. Trošku odřená tvář a ruce, 
nic strašného, co se mu za několik dní zahojí a bude připraven na Všechlapy. Ale je třeba mu 
přiznat, že prokázal hasičského ducha a nepustil z rukou proudnici a céčko. Holt jen ti 
největší srdcaři cedí při sportu krev (vzpomeňte si na Zdislavice…) 
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Takže nedokončený útok a stále to proklaté čtvrté místo. Tomice sice zlepšili svůj čas, ale to 
nemělo pro nás význam. Spíše se naše zraky upíraly k Radošovicím, které mohly naše 
umístění ohrozit, což také udělaly. Bohužel se posunuly před nás na čtvrté místo a my jsme 
obhájili loňské páté. Tradiční šiška Vysočiny nás neminula☺ 
Nu což, alespoň jsme potrénovali na Všechlapy, které nám uzavřou Benešovskou ligu. Takže 
22. 9. Ve Všechlapech snad již uděláme čas, který je nás hoden. 
 
Sestava byla stejná jako v Bystřici. 
 
Požárnímu sportu ZDAR JF 
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BNL Všechlapy 22. 9. 2012  

Jak by pravil klasik: čas uhání jak jelen, jenž byl do řitě střelen... Než jsme se stačili 
rozkoukat, již tu máme poslední závod celé sezóny. Pomalu padá lilstí a liga končí, ještě 
slavnostní vyhlášení a budeme hodnotit a vzpomínat na uplynulý půl rok. Takže zamáčknout 
slzu a jak probíhalo naše poslední vystoupení na kolbišti požárního sportu ve Všechlapech. 

V pátek jsme měli v Přibyšicích posvícení (o čemž si můžete přečíst jinde), takže jsme omezili 
trénink na minimum - žádný nebyl. Jen jsme naložili všechno vybavení na vozík, to máte (od 
kádě): kyblík, trubky, měchtačku, hadičky - těch je hrozně moc, rozdvojku a konečně 
kropítka. Za celou sezónu máme ustálený systém, jak to celé poskládat, takže každý již ví, co 
má dělat a kam to dát. Všechno šlo rychle, ještě jsme pořešili taktiku a hurá na posvícení. 

V sobotu ještě naložit drobnosti, jako lavičku stánek atd. a již vzhůru směr Všechlapy. 
Tradiční zastávka na pumpě, protože byla žízeň jako trám a za chvilku jsme byli v pěkném 
všechlapském areálku. Postavili stánek, lavičku a vyložili veškeré vybavení. Startovní číslo 
jsme měli poměrně vysoké, ale nakonec jsme šli jako dvacátí. Takže dost času sledovat 
výkony ostatních a ještě se narychlo něco přiučit. Samozřejmě spíš nějaké vychytávky, než 
vlastní techniku... Natrénováno jsme měli, takže jsme šli na rekord - pod 45s:-) 
První šli Sedmpány, čas 22,14s byl spíše položenou než hozenou rukavicí, doufali jsme v 
lepší. Tomicím B se moc nezadařilo a Dvorce zapisovaly N. Pak lídr soutěže Jankov, na druhé 
Chářovice náskok 19 bodů, takže Chářovice měly stále teoretickou šanci na vítězství celé ligy 
jedině v případě, kdyby Jankov nebodoval a oni vyhráli. Ale jankovští kluci neponechali nic 
náhodě a čas 17,55s znamenal vedení. Domácím a Bukovanům se dvakrát nevedlo, 
Daměnice a Radětice zapisovaly osmnáctkové časy. Martinice měly kliku, bo udělaly hrubou 
chybu na rozdvojce, ale nespustila se jim časomíra. Chářovice A daly 17,58s, takže druhé 
místo a bylo rozhodnuto. Načeradci B také nešla časomíra. Malovice před námi daly 21,73s. 
Pak jsme šli na řadu my. Všechno relativně klaplo, jen drobné zaváhání na koši, ale nic, co 
by nás nějak moc zpomalilo. Žádné velké prostřiky a čas 21,70s, náš nový rekord! Škoda že 
už nám sezóna končí, když jsme se tak pěkně rozjeli. Takže průběžné deváté místo. Po nás 
šly Dalovy, a jak mi bylo řečeno, vinou momentální indispozice po Mistrovství republiky, daly 
"jen" 21,56s. A taky to bylo proto, že nenabíral Roman. A byli jsme na desátém místě. 
Poslední, dle pořadí byla, Jablonná a 21,66s. Hmm, jedenácté místo. Pak následovaly opravy 
Martinic a Načeradce a probadli jsme se na třinácté místo. Lepší jsme v letošní sezóně 
nebyli... 
Po útocích holek a rozstřelech byly dva útoky All star. Na základě vyplněných dotazníků 
všech týmů, byly zvoleny nejlepší posty ze všech družstev. Holkám trvalo trochu déle, než se 
domluvily, jak na to, ale nakonec stejně zaklekly na startovní čáře. Výsledný čas 25 a něco 
sekund nebyl z nejlepších. Kluci na to měli více času, takže to šlo relativně rychle. Jarda z 
Radětic dostal instrukce - "ať ti tam neublíží" - a šli na start. Co bychom dali za čas 18,74s? 

Pak následovalo jen již vyhlášení, kdy jsme si po dlouhé době odnesli více než jeden bod. 

Dvacátého října bude slavnostní vyhlášení celé ligy, titul skokan roku nám bohužel utekl. Za 
námi jsou už jen Odlochovice a Čechtice. Ale což, i cesta může být cíl. Ale dnesli jsme si 
trochu více bodů jak vloni, kdy to byli jen čtyři body. Letos jsme nedokončili jen jeden závod, 
kdy nám hned v Jankově selhaly půlspojky na rozdělovači. Celkem jsme tedy nasbírali třináct 
bodů. Ale stejně jsme ostudu neudělali.  

Požárnímu sportu ZDAR JF 
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Slavnostní vyhlášení Benešovské hasičské ligy s 
Ferdinandem 20. 10. 2012 - Načeradec  

Tak přátelé, kamarádi,  

toto je asi poslední povídání letošní sezóny. Možná sem napíšu ještě nějakou úvahu, ale to 
vůbec není jisté:-) Ještě bude zápis z Výroční valné hromady, ale to nebude v rubrice 
Hasičský sport. 

Slavnostní vyhlášení se konalo v tělocvičně školy v Načeradci. Stoly si všichni pěkně 
rezervovali dopředu, takže nebyl problém se sezením. Ani hustá mlha nás nemohla odradit 
od převzetí ceny za předpředposlední místo, za těch našich třináct bodů. Vloni poslední, 
takže pěkný výtah tabulkou:-) 

Kluci z rady ligy připravili moc pěkné sestřihy z celého ročníku, škoda že nedali více prostoru i 
nám, kteří nejsme úplně top týmy... Také my bychom se rádi viděli na plátně:-) 

Jinak celé vyhlášení bylo moc pěkné, o moc lepší než někde na louce, bylo to takové 
příjemné, poetické a důstojné zakončení celé sezóny. Zábava se protáhla do nočních hodin a 
nás čekal návrat mlhou zpět do Přibyšic a do Tismi, bez zastávky na toaletu;-) 

Za fotky je třeba poděkovat Lence Halaškové, která nezištně fotila všechny vyhlášené. 

Takže příští rok se opět utkáme na závodním poli... 

Požárnímu sportu naposledy ZDAR JF 
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Konečné pořadí - Muži 

Pořadí Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem 
1 Jankov 20 - 20 20 20 20 20 20 140 
2 Chářovice A 15 20 10 15 11 13 17 17 118 
3 Radětice 13 17 17 17 15 N 13 13 105 
4 Daměnice 5 13 15 6 7 17 1 15 79 
5 Bukovany 6 15 13 7 9 8 15 1 74 
6 Načeradec A 7 10 8 4 17 1 11 9 67 
7 Tomice A 1 1 6 9 13 7 6 10 53 
8 Jablonná 10 8 1 13 1 4 10 4 51 
9 Chářovice B 1 2 2 8 6 9 7 11 46 
10 Sedmpány 1 11 11 5 1 6 9 1 45 
11 Dalovy 1 - 9 - 8 10 - 5 33 
12 Louňovice 3 9 - 1 1 15 - - 29 
13 Všechlapy 8 6 3 3 4 2 2 1 29 
14 Zdislavice 1 1 - - 10 5 8 1 26 
15 Střezimíř 1 1 4 1 1 1 3 8 20 
16 Malovice 4 7 - 1 3 1 1 2 19 
17 Tomice B 2 N 5 N 5 1 4 1 18 
18 Načeradec B - 1 1 1 1 1 5 6 16 
19 Přibyšice N 3 1 1 1 3 1 3 13 
20 Čechtice 1 4 1 1 1 1 
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21 Odlochovice 1 1 - N 1 1 1 1 6 
 


