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01 - Okrsková soutěž Stranný 28. 5. 2011 

Poučeni z loňské sezóny, jsme na výroční schůzi sboru poprvé nadhodili myšlenku o koupi 
nové mašiny. Jak se dalo předpokládat, vzbudilo to lehké emoce, ale podařilo se ve sboru 
uspořádat sbírku, vybraly se nějaké peníze, něco se přidalo od sponzorů, a co chybělo, cca 
třetina částky, to jsme dali ze svého a vyrazli na Moravu pro nový stroj. 

Před okrskovou soutěží jsme takhle ještě netrénovali. Jelikož u nás není rovinka ani těch 
potřebných sto metrů, jezdili jsme trénovat do sousedních Václavic. 

Konečně nadešel kýžený den a vyrazili jsme opět po roce na okrskovou soutěž. Nová trika 
nám musí přinést štěstí. 

Byli jsme v naší skroro ustálené sestavě: Ondřej Růžička, já, Pavel Růžička, Vojta Horálek, 
Honza Bejlek, Kuba Josífek a Jarda Chmel. Na jednotlivce šel ještě Radek Vyhnánek. 

Soutěž začala pořadovou přípravou. U chlapů to ještě chápu, ale proč musí i holky předvést 
pořadovou přípravu, obvzláště když nebyly na vojně, to opravdu nevím. No nic, i přes drobné 
zaváhání, zvláště při příchodu k rozhodčím, jsme nedostali ani jeden trestný bod. 

Na útok jsme si věřili, všechno klaplo a i když kluci běželi do kopce a na terénu, který není na 
benelize ani před toaletami, jsme do soupisky mohli uvést čas 24,85s, proudaři při nástřiku 
dokonce porazili i stojany na plechovky. Toho dne nejlepší čas a možná i v celé historii 
okrsku Neveklov. 

Jednotlivci, tedy 100m překážek mužů, proběhli také bez komplikací, a i když kluci se 
neumístili v nejlepší pětce, součet našeho umístění byl nejlepší - tudíž první místo. A postup 
na okresní soutěž do Vlašimi, po patnácti letech!!! 

Při příjezdu do hasičárny na nás čekala oslava. Sešla se snad celá obec, kuřata se napekla, 
pivo a kořalka nakoupily, mno, vypadalo to na podařený večer. Velitel hasičů si nás nechal 
před celou hasičárnou nastoupit, bylo slavnostní připíjení a další více či méně humorné 
kousky. Ale myslím, že se celý den docela povedl a alespoň v kronice bude nějaký ten 
pozitivní zápis. 

Takže za týden na okresní soutěž a tam se ukáže:-) 

Požárnímu sportu ZDAR JF 

  

Výsledky jsou zde: http://www.oshbenesov.cz/images/dokumenty/okrsek/neveklov.doc 



02 - Okresní soutěž Vlašim 4. 5. 2011  

Jak jsem již předeslal, po patnácti letech jsme se podívali na okresní soutěž. Tradičním 
zástupcem našeho okrsku byly Netvořice, ale jak praví klasik "Jóóó, časy se mění". 

Od Neveklova jsme si půjčili helmy, žebřík (podle váhy a stavu ho možná v Neveklově 
zanechali Němci při chvatném opouštění zabraného území) a od Tismi jsme si půjčili rotky na 
jednotlivce a Zdeňka Hlaváčka (Oldu) ke koši, protože náš košíkář se rekreoval v Egyptě (za 
ty peníze jsme mohli mít i dvoulitra, ne jenom 1,8:-)) 

Ještě se musím vrátit o týden zpět do hasičárny, kdy při oslavě vítěztví jsme náhodou narazili 
na Tomáše Krále a nominovali ho na jednotlivce do Vlašimi. 

Po příjezdu jsme již tak trochu tušili, co nás čeká, pouze Olda byl docela překvapen úrovní 
ostatních družstev. Po defilé na vnitřní ploše atletického oválu za zvuků řízného marše a po 
vyslechnutí naší hymny, začaly tréninky bariéry. Kluci si to také vyzkoušeli a šlo se na první 
rozběhy. Já a Pavel jsme se pro jistotu odhlásili, i u nás ve sboru razíme heslo "mládí v 
před". Naši borci předvedli svoje standardní výkony, jen Tomáš Král překvapil, když "z 
voleje" byl náš druhý nejlepší. Po jednotlivcích jsme drželi třinácté místo, s kterým jsme také 
startovali. Tak trochu jsme doufali v umístění první desítce celkově. Výsledky jsou zde: 
http://www.oshbenesov.cz/images/dokumenty/vlasim2011/100%20m%20pekek.doc 

 Pak přišly na řadu štafety. Náš A tým, ke kterému směřovaly naše naděje, nenaplnil vložené 
očekávání. Kuba na domečku hned prošlápl památeční žebřík, Vojta parádně zvládl bariéru a 
stahoval ztrátu, Jarda na kladině také zabojoval, ale Honza doplatil na nedostatek zkušeností 
a nepřipravil si minimax. Takže štafeta A zapsala N. 
Já jako finišman našeho Béčka, jsem se hned připravil u desky pro minimax a sbíral 
zkušenosti. Tomáš na domečku potratil proudnici, Radek na bariéře zabojoval, Pavel na 
kladině také, ale já jsem hned nenabral minimax a po cca sedmdesáti metrech mi zdřevěněly 
nohy. Přezdívka Usain Bolt je asi na místě:-) Připsali jsme čas 95,08s, kluci z Jankova nám to 
nandali o skoro půl minuty. Po štafetách jsme se propadli na patnácté místo. Výsledky jsou 
zde: http://www.oshbenesov.cz/images/dokumenty/vlasim2011/tafeta.doc 

Před královskou disciplínou požární útok jsme si s Oldou vyzkoušeli koš a šli na to. První 
zádrhel nastal, když nám rozhodčí vyhodila savici - měla moc dlouhý náběh. Dva roky to 
nikomu nevadilo... Naštěstí nám ji kluci myslím že z Maršovic, velký dík, půjčili. Drobné 
zaváhání na sání, když mi Pavel tu naší ohnutou savici hodil až za připravenou gumu. Pak 
jsme stejně dostali N, když půjčený Olda šrouboval koš pod vodou. Mno, prvně na koši a 
ještě hned na okresní, tak si to vybral vrchovatě. Jinak náš čas byl někde okolo 32s, což 
vůbec nebylo špatné, vzhledem ke společné mašině a těch problémů kolem, když se podívám 
do výsledkové listiny, podobné časy měly i týmy z Beneligy. Jak pravil náš pan prezident: 
"Byla to nevýhra".  

Výsledky útoku:http://www.oshbenesov.cz/images/dokumenty/vlasim2011/porn%20tok.doc 

Ale zkušenost to byla dobrá, kluci nehodili flintu do žita a začali vymýšlet, kde u nás budeme 
trénovat stovku... Asi budou běhat do kopce, jinak si to nedovedu představit. 

Další rozhodnutí padlo, že musíme koupit nové savice, s těmi našimi hokejkami na Beneligu 
nemůžeme. 



Takže příští rok to snad bude lepší! 

Ještě dlužím celkové pořadí:  

Pořadí družstev: 
1. Jankov 
2. Dalovy 
3. Všechlapy 
4. Lešany 
5. Sedlec 
6. Chářovice 
7. Načeradec 
8. Daměnice 
9. Radošovice 
10. Louňovice 
11. Malovice 
12. Tomice 
13. Střezimíř 
14. Maršovice 
15. Smilkov 
16. Ješetice 
17. Přibyšice 

Požárnímu sportu ZDAR JF 



03 - Kozmice 18. 6. 2011  

Budeme citovat z webu Kozmic, asi bych to nenapsal lépe. Po třech měsících určitě nee. 

Jen doplním sestavu (o5 od koše): Ondřej Růžička, já, Pavel Růžička, Tomáš Král, Štěpán 
Stejskal, František Hašek a Kuba Josífek. 

Jen taková poznámka: po nevýhře ve Vlašimi, jsme koupili nové savice, modrou tvrdou k 
mašině a měkkou bílou na nabírání. Savice jsou super, akorát tady měly na mále. Káď dle 
našeho názoru byla daleko, ne čtyři metry jak praví pravidla - s Ondřejem si myslíme, že tak 
4,5m - takže při sání, když ta lejta od fekálu nestačila doplňovat vodu, se nám savice zlomila. 
Omotali jsme jí páskou a od té doby se nám to nestalo a drží, takže si myslíme, ža to byla 
nešťastná kombinace ostré hrany na kádi a vetší vzdálenosti... 

  

Již podruhé uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Kozmice hasičké závody spočívající v 
požárním útoku a srandaštafetě. Bohužel počasí nám opět (jako doposud při všech akcích v 
Kozmicích) vůbec nepřálo a v podstatě kromě pár hodin dopoledne celý den propršel. Pro 
nás organizátory to bylo zklamání, neboť jsme měli pro soutěžící připravený pestřejší 
program, ovšem déšť nám všechno nedovolil, a tak byl program zkrácen a večerní kapela 
byla odvolána. I přes to všechno chceme poděkovat zúčastněným družstvům, kterých bylo 
nečekaně hodně - celkem 16! Od 10ti hodin probíhala prezentace, v 11 hodin byl slavnostní 
nástup, po kterém ihned odběhly útok děti z Hvězdonic, které potřebovaly odjet na další 
závody do nedaleké Třemošnice. Po nich následovaly požární útoky mužů. Každé družstvo 
mělo 2 pokusy. Nejlépe se dařilo oběma domácím družstvům Kozmice "A" i Kozmice "B". Po 
té byla trať přestavena opět pro děti - dvě družstva z Teplýšovic (dětí byly celkem 3 
družstva). Děti měly připraven i koutek se soutěžemi, pískovištěm a hosteskou.  Následovaly 
útoky žen - z pěti družstev se požární útok nejlépe podařil opět domácímu družstvu Kozmic. 
Srandaštafeta spočívala v přeskočení bariéry (u holek kozy), přelézání, podlézání, přenosu 
hasičáku, proskakování pneumatik, vypití malého piva, přeběhnutí kladiny, skákání v pytli, 
spojení hadice do rozdělovače a zapojení proudnice. Zde si odběhli všichni jen jeden pokus, 
protože terén - respektive překážky už byly natolik mokré od deště, že hrozilo nějaké 
zranění. Plánované rozstřely v požárních útocích byly zrušeny. Vyhlášení proběhlo rovněž ve 
"zkrácené verzi" krátce po páté hodině. Při slavnostním nástupu a vyhodnocení výsledků se 
spustil totiž vyloženě slejvák. 

1. Kozmice "A", útok: 0:22,47, štafeta: 0:53,62 
2. Kozmice "B", útok: 0:25,92, štafeta: 0:53,57 
3. Přibyšice, útok: 0:27,77, štafeta: 1:04,81 
4. Úročnice "A", útok: 0:31,56, štafeta: 0:58,22 
5. Radošovice, útok: 0:33,75, štafeta: 0:53,78 
6. Teplýšovice, útok: 0:30,75, štafeta: 1:16,84 
7. Úročnice "B", útok: 0:41,44, štafeta: 0:59,35 
8. Čeňovice, útok: 0:34,17, štafeta: 1:05,47 
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04 - BNL Jiřetice 25. 6. 2011  

Po týdnu iluzí, jak na lize zazáříme, se vyskytl náš klasický problém - je nás málo. Kde 
někoho sehnat? Nakonec volba padla na Martina Majstra z Tismi. 

Jo, ještě byla jedna debata - široké, či úzké hadice? Argument že rozdíl jsou "pouze" dvě 
vteřiny zatím uspěl a šli jsme se širokými hadicemi. 

Takže jsme dorazili do Jiřetic na první kolo Beneligy, zaujali místo kousek od základny a 
vyčkali na nástup. 

Přijeli jsme v skoro neměnné sestavě: Ondřej Růžička, já, Pavel Růžička, Martin Majstr, Vojta 
Horálek, Kuba Josífek a Jarda Chmel. 

Při útoku bylo drobné zaváhání na koši - Onřejovi upadl, béčka nebyla úplně roztažená a 
kluci se zastavili na čáře pro nástřik holek, ale naštěstí stačili ještě kousek popoběhnout a 
nastříkali v čase 30,73s, takže jeden bod do průběžné tabulky. Vyhráli kluci z Radětic s 
časem 19,44s. 

Videa budou časem... 

Požárnímu sportu ZDAR JF 



05 - Čechtice 2. 7. 2011  

O pohár starosty SDH Čechtice 

Týden po Benelize jsme se vydali potrénovat do Čechtic. Ti z Vás, kteří alespoň tuší, kde leží 
Přibyšice, vědí, že jsme to mělo trošku z ruky. I Odyseus by tam byl snad dřív. Slabá hodinka 
cesty bloudění po okrese, "Čechtice jsou deset kilometrů za Jankovem" se ozvalo v autě a 
byli jsme tam. 

Jelo se jen na dvě béčka, ale zase jsme byli v kompletní sestavě: Ondřej Růžička, Honza 
Fišer, Pavel Růžička, Vojta Horálek, Honza Bejlek, Jarda Chmel a Kuba Josífek. 

Po zhlédnutí útoků nejmenšího hasičského dorostu a mužů a žen s PS 8, jsme se začali 
chystat i my. Trochu vzruchu do našich řad vznesl Beránek u vedlejší Avie, který očividně 
nechtěl mašinu vyndat z vozu a jen přihlížel, jak spadla na zem.  

No, na našem útoku se v zásadě nic nepokazilo, ale i tak čas 22s na dvě B, nepatří k těm 
nejlepším. Konečné šesté místo bylo zklamáním. Velká gratulace směřuje ke klukům do 
Ratajů nad Sázavou, kteří tentokrát vyhráli. 

Aby se celá akce trošku prodloužila, byla součástí sportovního odpoledne i soutěž v nabírání. 
Celé odpoledne jsme trénovali narážení koše ze země, jen abychom s košařem nabírali 
postaru. Nabral jsem parádně, až jsem si udělal bebí o jackel na kádi, ale Ondřejovi upadl 
košík do kádě. Dokonce voda z mašiny doslova vytryskla. No prostě smůla. Jako druhá 
dvojice od nás měli jít Kuba s Jardou, ale tady se projevil nedostatek zkušeností – jsou to 
přeci jen proudaři a možná i špatná obuv, prostě to Kubovi u kádě uklouzlo, ale nic moc se 
mu nestalo. Takže z Přibyšic si do konečného pořadí nikdo nepřipsal platný čas. 

Ale po té nabírací vsuvce již byl závěr celé akce, skupina Šakalí dech se již chystala, my 
v autě zakrojili vyhranou šišku salámu a přímou cestou se vraceli domů a naše myšlenky se 
již pomalu ubíraly k nočnímu Jankovu, kde jsme se měli předvést příště. 

Požárnímu sportu ZDAR JF 



06 - BNL Jankov noční 23. 7. 2011  

Do noční soutěže na půdě - jak jsme si do začátku Beneligy mysleli - našeho největšího 
konkurenta, jsme vkládali velké naděje. Dle všeho se to štěstíčko  (to jsem nenarazil 
náhodou na smajlíky, jen mi to přišlo na místě) již konečně mělo přiklonit na naši stranu a 
měli jsme začít vyhrávat. Koupili jsme dokonce nové úzké hadice, soutěž byla večer - takže 
jsme se nemohli vymlouvat na ranní handicap z předešlého večera, kdy jsme soustavně 
hrubým způsobem porušovali životosprávu při tréninku ping-pongu - a konečně měla dorazit 
početnější skupinka našich fanoušků a také Česká televize, kterou jsme pozvali natočit 
reportáž o první noční soutěži na Benelize. 

Vybaveni skádacím altánkem a lavičkami, jsme zaujali místo skoro až na chvostu dráhy a 
sledovali děvčata, jak plní sportovní disciplínu. I když slunko nesvítilo, bylo třeba dodržovat 
pitný režim. 

Pak přišli na řadu muži a pomalu naše chvíle. Naše startovní číslo bylo 12, což znamenalo, že 
jsme šli na na řadu kolem půlnoci. Start se vyvedl, ale to bylo asi tak všechno. Košíkář se asi 
nervozitou, a nebo proto že nepil, nemohl trefit na savici, já jsem sice nabral, ale strojník 
ubral plyn a otevřel kohout na diváky a protože ještě neměl dodaženou savici na stroji, tak 
samozřejmě povolila na mašině a začala tam téci voda, ale to všechno jen proto, že se 
rozdělovač motal na dráze tažen prodouři a Honza se ho snažil doběhnout následován Vojtou 
s béčkem v ruce. Mno, nakonec se dobrá věc podařila a kluci připojili přívodné vedení k 
rozdělovači a dokončili jsme útok v čase ohromujících 47,28s. Opět jsme pobavili diváky... 

I největší favorité měli problémy na rozdělovači, přesto jsme skončili na posledním místě a 
odváželi si z Jankova jeden bod do průběžného hodnocení BHL. 

Bohužel jsme nevyčkali do konce soutěže a zbaběle utekli. No, ale zkušenost opět dobrá, 
utvrdili jsme se v tom, že máme na lepší čas, ale chce to více trénovat - tedy na dráze pro 
požární útok. 

Reportáž z výše uvedené soutěže je zde http://www.ceskatelevize.cz/porady/10127577373-
pozarni-sport/211471290400003/video/ od cca 19 minuty. Přeji příjemný kulturní zážitek a 

Požárnímu sportu ZDAR JF 

A ještě Vám dlužím výtěze, byli tu kluci ze Stoklasné Lhoty  (kteří k nám zavítali z Táborské 
hasičské ligy, nebo Brdské?) s časem 19,11s 



07 - Chlumský pohár v PS 30.7.2011  

S dovolením si vypůjčím popis celé události ze stránek SDH Chlum. 

Naše sestava byla: Ondřej Růžička, Honza Fišer, Pavel Růžička, Martina Hašková, Honza 
Bejlek, Vojta Horálek a Kuba Josífek (myslím) 

 

Po prezentaci následoval nástup družstev a přivítání starostou SDH. Poté proběhlo losování 
startovního pořadí a začal doprovodný program dne. Ve 12:30 profesionální hasiči ze stanice 
Vlašim provedli vyproštění zraněné osoby z přistaveného autovraku.Bohužel kvůli 
podmáčenému terénu nebylo možné provést ukázku hasičské plošiny podniku Sellier a Bellot. 
Dále v doprovodném programu byla pro návštěvníky připravena laserová střelnice od policie 
ČR - obvodní oddělení Čechtice. Bohužel kvůli výjezdu policistů návštěvníci přišli o tuto 
atrakci. Ve 13:00 se začalo soutěžit za celkového historicky nejvetšího počtu družstev 
(celkem 15 ), které jak říkají někteří pamětníci z obce Chlum prý nepamatuje. Soutěž zahájilo 
na netradiční štafetě družstvo hasiček všudezdejších ( hasičky z SDH Čechtice, Přibyšice, 
Ouběnice a Divišov ), poté následovali ženy z Javorníka, Dalkovic a Mnichovic. Recesistickou 
štafetu v kategorii muži zahájilo domáci družstvo Chlum A, následovalo družstvo Vracovice A, 
Javorník, Přibyšice, Zdislavice, Dalkovice- MIX, Vracovice B, Dalkovice, Rataje, Mnichovice a 
Chlum B.Poté následovala královská disciplína požární útok.Soutěžit se přestalo v 16:15. V 
17:00 byli vyhlášeny výsledky. Konečné pořadí bylo určeno součtem časů štafery a požárního 
útoku.  V kategorii ženy se na posledním 4. místě umístili Dalkovice, na místě 3. Javorník, na 
místě 2. Mnichovice a soutěž vyhráli hasičky Všudezdejší. V kategorii muži se na posledním 
11. místě umístilo družstvo Dalkovice - MIX, na místě 10. skončil Chlum A, na 9. Mnichovice, 
na 8. Přibyšice, na 7. Rataje, na 6. Dalkovice, na 5. Vracovice B, na 4. Javorník. Místo 3. 
získalo domácí družstvo B, druhé místo obsadilo družstvo Vracovice A. Soutěž s konečným 
časem 1 minuta :43:34 vyhrálo SDH Zdislavice.Od 17:20 k poslechu a tanci hrála skupina 
Chmelařinka. I přes nevlídné deštivé počasí se tato soutěž velmi líbila. 



08 - BNL Načeradec 6. 8. 2011  

Týden po Chlumském poháru, kdy to opět byla nevýhra – po Chlumu jsme se zařekli, že na 
takovéto memoriály se sranda štafetami nebudeme už jezdit – jsme se vydali na čtvrté kolo 
Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem (lepší je Beneliga) do Načeradce. 

Většina z nás tak daleko od domova snad ještě nikdy nebyla. Cesta opět trvala pomalu 
hodinu, drobný výlet po celém okrese na trase Tisem – Líšno – Jankov – Načeradec a byli 
jsme tam. Opět jsme přijeli jak vandráci, bez stánku, bez laviček a bez béčkaře. 

A tady začala naše spolupráce s Honzou Kubáskem z Chářovic. Ono přijet „na blind“ jen 
v šesti na Beneligu, to chtělo velkou odvahu. A tu my máme:-) 

Šli jsme na útok nevím už kolikátí, ááá už vím - patnáctí, zdálo se, že všechno klapne, ale 
opět byla chyba na rozdělovači. Naše bolavé místo. Kluci z Chářovic nám nakonec poradili, ať 
si koupíme pojistky na půlspojky, že bez nich nemůžeme snad ani chodit. Celá ta anabáze 
útoku je vidět na fotkách, tímto děkuji holkám z Radětic a jejich FB, za fotky. Když už se 
podařilo spojit rozdělovač s béčkem a céčkem, proudaři byli moc daleko a nám došla voda 
v káďi. Přišli rozhodčí, že to nemá cenu, ať vyndáme savice. Velká škoda a žádný bod do 
průběžné tabulky. Vyhráli kluci z Chářovic s časem 18,86s. 

Takže opět dobrá zkušenost, pobavili jsme diváky – to je vidět z přiložených fotografií a na 
další kolo jsme se dohodli, že objednáme pojistky. 

Snad ve Zdislavicích to bude lepší! 

Jo, ještě poslední vzpomínka, utekli jsme opět před koncem, i když jsme dostali upozornění 
na možnou ztrátu bodů… 

Požárnímu sportu ZDAR JF 



09 - BNL Zdislavice 20. 8. 2011  

Cestu do Zdislavic jsme již znali z našeho bloudění do Chlumu, takže jsme tam trefili hned 
napoprvé:-).  

Tentokráte jsme neponechali nic náhodě, stánek jsme měli, lavičku jsme měli, dokonce i míč 
jsme měli a s Honzou z Chářovic jsme byli snad domluveni již od poslední soutěže. Pojistky 
byly na místech, takže to snad mělo celé klapnout… 

Sestava byla skoro klasická: Ondřej Růžička, já, Pavel Růžička, Honza Kubásek, Kuba Josífek, 
Jarda Chmel a Vojta Horálek. 

Na útok jsme šli jako poslední, protože jsme čekali na Vojtu, který jel na svatbu. Po obřadu 
se rychle přesunul do Zdislavic, převlékl se a šli jsme na útok. 

A bylo odstartováno, koš klapl, náběr jako vždy perfektní, mašina šlapala, Jarda měl výstřik 
snad v osmnácté vteřině, ale zavřelo se nám jedno céčko na rozdělovači a Vojta neměl vodu. 
Takže Honza s Kubou ladili rozdělovač tak dlouho, až Vojta přesáhl čáru nástřiku. Když bylo 
v nějaké 28 vteřině konečně nastříkáno, rozhodčí nám u stroje oznámil, že jsme 
diskvalifikováni. To už snad není smůla, ale osud! 

Jestli mě paměť neklame, pro změnu vyhráli kluci z Chářovic, tentokráte B. 

No, ale den ještě neskončil, dali jsme si něco k jídlu, složili lavičku a koukali na útoky holek. 
Prostě ideálně strávené odpoledne. Dokonce nás i přestal mrzet náš neúspěch. 

Ale na další kolo jsme měli zase o trošku víc zkušeností a závazek, že klukům koupíme nové 
proudnice! Takže příště v Bystřici jim to ukážeme:-)  

Požárnímu sportu ZDAR JF 



10 - BNL Bystřice 3. 9. 2011  

Do Bystřice u Benešova to máme relativně kousek, takže jsme to brali, místo neúčasti 
v Chářovicích, jako domácí soutěž. Očekávali jsme, bohužel nadarmo, naše fandy, kteří by se 
mohli přijet podívat. Alespoň nás přijel podpořit náš starosta. 

Našim proudařům jsme chtěli udělat radost, tak jsme jim koupili nové proudnice – Klimeš 
2010. No nové, jeden rok běhaly extraligu, takže jsme doufali, že by nám mohly přinést to 
chybějící štěstíčko J. Kluci je samozřejmě ocenili. 

Vyrazili jsme brzy, abychom si zajistili dobré místo, protože jsme měli nový stánek, který zbyl 
z dětského dne. Tady je namístě se zmínit o novém bystřickém areálu. Je vybudován za 
hasičskou zbrojnicí, hned vedle čistírny odpadních vod. Je trochu stísněný, mohlo by být více 
místa na parkování, ale co si budeme povídat, je vynikající. Obzvláště v porovnání s naším 
tréninkovým „placem“.  

Rozbili jsme stánek, rozložili lavičku, byl nástup a začali jsme se připravovat na útok. 
Komentátor Jirka Černík nezapomněl připomenout motivaci, kterou nám dal náš starosta – 
když uděláme útok pod 23s (pro někoho je to úsměvné) zaplatí na výroční schůzi sud, když 
neuděláme zmíněný čas, zaplatíme ho my. Pavel hrdinně namítal, že když to bude pod 20s, 
zaplatí dva, ale to jsme ho už zahnali. 

Takže bylo vše nachystáno, odstartováno, nikde žádný velký zádrhel, voda šla z proudnic 
v 19. vteřině, ale klukům trvalo přibližně osm sekund, než nastříkali sklopné terče. Takže 
konečné šestnácté místo, čas 28,2s a do dalšího kola poslední pokus pro pokoření zmíněného 
času.  

Vyhráli kluci z Radětic před Chářovicemi A a Daměnicemi. 

Jo, ještě naše sestava: lze říci skoro klasická - Onřej Růžička, já, Pavel Růžička, Jakub 
Josífek, Jan Bejlek, Jarda Chmel a Vojta Horálek. 

Další kolo bude ve Všechlapech, tak snad se nám tam bude dařit lépe a hlavně se snad 
odtrhneme ode dna výsledkové tabulky. 

Požárnímu sportu ZDAR JF 



11 - XX. ročník memoriálu Františka Procházky a Václava 
Chalupeckého - Divišov 10. 9. 2011  

Opět po roce jsme zavítali na memoriál do Divišova. (nechce se mi psát celý název) Minulý 
týden na Benelize jsme zaznamenali alespoň částečný úspěch, když jsme nebyli poslední, ale 
co je hlavní, voda nám šla z proudnic v devatenácté vteřině. Alespoň si proudaři nacvičili 
nástřikové terče, když na sklopné stříkali osm vteřin…  

Vloni jsme v Divišově skončili  patnáctí, takže letos naše ambice směřovaly do první desítky. 
Přeci jen jsme již poměřily síly na okresní soutěži a na Benelize s těmi nejlepšími a víme, že 
na to máme! Byla škoda, že nepřijeli kluci z Jankova - byli se poprat o prvenství na Táborské 
lize – mohl to být pěkný souboj. (ne s námi!!!) 

Poučeni z ligy a dalších soutěží jsme byli vybaveni skládacím stánkem a lavičkami, takže bylo 
alespoň nějaká zázemí a nebyli jsme tam jak vandráci. Kluci se hned začali družit se 
sousedními holkami z Vrchotových Janovic;-) 

V Divišově se jede na dvě základny a široké hadice, soutěž probíhá na vnitřní ploše 
plochodrážního stadionu. Letos byla trať malinko pozměněná, když uprostřed byl dětský ovál 
na plochou dráhu. Takže kluci od mašiny běželi přes trávu, škváru, trávu, škváru a konečně 
k terčům na trávě. A bylo to z kopce a do kopce. 
  
Zúčastnilo se dvacet mužských a třináct ženských týmů, což je dohromady šedesát šest 
útoků. Tady je na místě pochválit perfektní organizaci soutěže, kdy nebyly žádné velké 
prostoje, a soutěž probíhala v dobrém tempu. Jen příště je třeba něco udělat s ozvučením, 
kdy nebyly slyšet startovní výstřely. Nejdříve si děvčata splnila své dva útoky, pak měli dva 
pokusy muži. 

Šli jsme na řadu jako třetí, hned po Dalovech. Náš čas 29,95s znamenal průběžné druhé 
místo, po všech pokusech prvního kola jsme se posunuli na smolnou čtvrtou pozici. Na druhý 
pokus jsme si věřili, doufali jsme, že se tak o dvě, dvě a půl vteřiny zrychlíme. Mno, co Vám 
mám povídat, asi zapracovali nervy, ale aby košíkář netrefil káď, to se snad ještě nestalo. 
Ondřej bohužel po dobrém naražení koše trefil hranu kádě a koš se po ní svezl na zem. Ještě 
že mi savice nevypadla z ruky. No zachránili jsme to, ale útok nepatřil k těm povedeným.  
Čas 48 a něco sekund hovoří za vše. 

  
Kluci z Radošovic předvedli povedený pokus a čas 24,65s byl toho dne nejlepší. Ale zase nás 
těší, že naše netrefení kádě si každý pamatoval. Takže konečné páté místo, což je docela 
zlepšení proti minulému roku. Kluci z Netvořic obsadili až osmé místo.  

Takže letošní Divišov se celkem vydařil, příště nás čeká poslední kolo Beneligy, kdy se 
musíme dostat na čas pod 23s, jinak platíme sud. Náš starosta nám dal takovou motivaci… 

Jo, ještě jsem zapomněl, k poháru za páté místo jsme dostali metrovou Vysočinu (rozuměj 
salám), takže v autě bylo co zakrojit. 

Požárnímu sportu ZDAR JF 











BNL Všechlapy 24. 9. 2011  

Po nevynucené přestávce čtrnácti dní, kdy se nic nedělo, konečně nadešla sobota 24. 9. a 
poslední kolo Beneligy ve Všechlapech. Všechno nasvědčovalo tomu, že se soutěž podaří. 
Nejen že jsme měli se ženou výročí svatby, ale v Přibyšicích bylo posvícení, tudíž podle všech 
znamení jsme konečně měli zaběhnout kýžený čas pod 23s, abychom neplatili o výroční 
schůzi sud piva.  

V pátek jsme absolvovali tradiční kondičně-taktické soustředění a v sobotu se probudili do 
studeného jitra a neproniknutelné mlhy, která však slibovala krásný den. 

Do Všechlap jsme dorazili s dostatečným předstihem před zahájením soutěže, takže jsem 
přihlášku nemusel vyplňovat v autě. 

Na dnešní kolo jsme měli pro soupeře přichystáno překvapení - kluci z Chářovic tentokrát 
přijeli v šesti, takže nám nemohli půjčit našeho oblíbeného béčkaře Honzu Kubáska – proto 
jsme ze zálohy vytáhli Tomáše, který s námi byl na okresní soutěži a dneska měl dělat béčka. 
Zkoušel si to jen jednou, ale jak ukázal ve Vlašimi, hasičský sport je mu blízký, takže neměl 
být překvapen. 

Vedle dráhy jsme postavili stánek a lavičku a po nástupu jsme se pomalu chystali na útok. Šli 
jsme skoro standardně na řadu dvanáctí, opět před Jankovem.  

Kluci si ještě trénovali napojení céček na rozdělovač a nervozita mírně stoupala. 

Minulou neděli jsme zjistili, že nám v mašině proniká voda do oleje, na víčku byla emulze, 
takže jsme honem vyměnili olej a modlili se, aby nám náš strojek vydržel. 

Konečně nadešel náš útok, oblečeni ve slušivých elasťákách jsme se začali chystat. Šli jsme 
ve složení: Ondřej Růžička, já, Pavel Růžička, Tomáš Král, Honza Bejlek, Jarda Chmel a Vojta 
Horálek. Ještě musím pochválit kluky, Honza si koupil tretry, Tomáš si je půjčil od strýce co 
házel oštěpem a Jarda si je půjčil na místě. 

Chystali jsme si základnu, to je vidět na fotografiích, jen nabírací savice nám nechtěla držet 
na mašině. Přichystáni na startu, čekáme na výstřel, najednou se savice svezla, spadla na 
páku plynu a mašina se rozběhla naplno, ale bez vody. Naštěstí hbitě přiskočil rozhodčí na 
základně - M. Kohout, patří mu velký dík a mašinu stáhnul. Pavel opravil savici a koš a šli 
jsme na to. Drobné zaváhání na koši (nebyl přesně tak, jak měl být), perfektní nabrání;-), 
rozdělovač také klapnul, jen zaváhání na béčkách a proudaři byli krátcí, Jarda říkal, že tak 
sedm metrů jim chybělo na čáru. Proto zase nastříkání bylo moc dlouhé, ale náš nejlepší 
letošní čas na lize – 27,07s a hozená rukavice jankovákům:-). No, kluci z Jankova ji zvedli 
časem 17,11s, což je asi rekord ligy. Všechlapská dráha se ukázala poměrně rychlá, i když je 
s drobným stoupáním. 

Bohužel kluci z Chářovic připsali N, nepodařilo se jim nabrat. Takže celkovým vítězem 
Benešovské hasičské ligy s Ferdinandem se stali Radětice, které k nám dojíždějí z Brdské 
ligy, právě před Chářovicemi. 

Letošní sezóna je u konce, je čas rekapitulovat, schůzovat a uvažovat na dalším ročníkem. 
Doufám, že mluvím za všechny: byla by věčná škoda, kdyby v příštím roce Beneliga 
nepokračovala jen díky několika neuváženým slovům v záplavě emocí. 



Závěrem chci poděkovat organizátorům, rozhodčím, soutěžícím (klukům i holkám), divákům 
a všem, kteří se na lize podíleli. Snad se v příštím roce opět setkáme. 

Požárnímu sportu ZDAR JF 

 

 


