Výroční zpráva dorostu za rok 2017
Vážené hasičky, hasiči, milí hosté,
Dovolte i mně, abych Vás svou zprávou seznámil s prací dorostu
pracující již 5 let v našem SDH. Po skončení Elišky Kabelkové, která již
nechtěla startovat za naše SDH, jsme zůstali opět u počtu 4
dorostenek. Ale od zahájení letošní zimní přípravy s námi začíná cvičit
a připravovat se další mladá členka našeho sboru, a to Eliška Týzlová.
Spíše začíná poznávat, že už to není dětská soutěž, ale opravdová
příprava na opravdové závody.
A teď už se přesuneme k výčtu soutěží, umístění a úspěchů, které
jsme v loňské sezóně dosáhli. Není toho opět málo, a proto Vám
zprávu zpříjemní video a fotky ze závodů, kterých jsme se zúčastnili.
Jako první opět tak jako každým rokem se konala soutěž v Jablonci
nad Nisou. Jablonecká hala se opět dělila na kategorii dospělých a
kategorii dorostu. Mezi ženami startovala jen Lucie Tůmová a
opravdu i přes svůj nízký věk se probojovala mezi prvních 60 závodnic
a postoupila do hlavních rozběhů. Ve druhém kole zabojovala a její
nasbírané a natrénované zkušenosti ji s časem 17,51s katapultovaly
na páté místo. Na první závod začínající sezóny velký úspěch v tak
velkém startovním poli žen.
2. 4. hned druhý den jsme v Jablonci opět závodili a to již v kategorii
dorostu. Ve složení Lucie Tůmová, Pícková Gabriela a Kašpárková
Kateřina, jsme jeli ověřit naši zimní přípravu. Bohužel naše představy
byly trošku lepší, ale i tak jsem byl s výkonem spokojený. Gábi
zaběhla pokus, kde bylo několik drobných chyb a skončila tak s časem
19,23s na 11. místě. Kačka dá se říct, že se stejnými chybami s časem
20,20s obsadila 20. místo v kategorii. Čekala nás ještě kategorii
starších dorostenek a v ní naše nejzkušenější závodnice, Lucie
Tůmová. Bylo poznat, že Luci si již jeden závod zaběhla den předem, a
proto byla mnohem vyrovnanější. A tím si ještě vylepšila svůj čas

z předchozího dne a s časem 17,42s vyhrála kategorii starších
dorostenek. Všem holkám děkuji.
Teď budu mluvit dvě soutěže jen o Luci, protože některé soutěže
absolvovala jen ona, z důvodu členky reprezentačního výběru ČR
v požárním sportu. Zrovna tak, jako 20. 4., reprezentovala školu na
akademickém mistrovství středních škol v Pardubicích. I tam
s vyrovnaným výkonem s časem 17,79s obsadila 2. místo.
Další její soutěž a to již s výběrem ČR byl 1. 5. Višegradský pohár
v Ostravě. Tam jak známo nejsou jen stovky, ale i výstup na cvičnou
věž. Ve stovkách Luci s časem 18,20s obsadila 2. místo a ve výstupu
na cvičnou věž s časem 8,54s 4. místo.
Tak a jsme opět doma na západě Čech. Přesouváme se do Plzně na
MVF. Každým rokem si zde ještě dolaďujeme formu na nadcházející
soutěže, jak okresních, krajských, republikových, tak i na soutěže ČP.
Ani tato soutěž nesplnila to, co jsme si představovali. Věděli jsme, že
musíme hodně zabrat, pokud se chceme prosadit a získat nějaké
umístění v dalších soutěžích. Gábině se smůla lepila na paty a s časem
21,34s obsadila až 22. místo. Kačka zaběhla slušný pokus a s časem
20,67s obsadila 10. místo. A Monika s časem 22,27 13.místo. Věřili
jsme a drželi palečky alespoň Luci. Její vyrovnané výkony a časy mi
uklidňovaly, a tak s časem 17,85s v základním kole, tak i s časem
17,88s vyhrála i finálový rozběh v pavouku. Právem si odvážela pohár
a medaile za první místo.
13. 5. začalo 1. kolo ČP a to v Třebíči. Tam odcestovala jen Luci a opět
s úplně vyrovnaným časem 17,77s obsadila 11. místo v kategorii žen.
Nechci a nebudu moc rozebírat jednotlivé závody, protože toho opět
bylo hodně a nevím, zda by Vás to nezačalo nudit.
Takže tu máme 14. 5. a nás čekalo okresní kolo dorostu. Musím
pochválit, že odborná rada vyslyšela mé neustálé připomínky a kritiku
na dráhy a konečně jsme měli soutěž na tartanové dráze v Sušici. Na
takové dráze se již dá předvést vše, co máte natrénováno, a proto se

holkám soutěž povedla. Gábi 1. místo, Kačka 2. místo – obě ve stejné
kategorii a Luci opět 1. místo v nejstarší kategorii. Za tohle holkám
opravdu děkuji.
Tak a teď se přesuneme na úplně opačný konec republiky, a to do
Ostravy na CYP CUP, což je další kolo ČP 2017, konané 26. - 27. 5.
Holky musím pochválit, protože opět bojovaly naplno a nezalekly se
tak velké konkurence, která v Ostravě startuje. Gábi s pěkným časem
18,08s obsadila 5. místo a Kačka se svým časem 20,41s 18. místo
v dorostenkách. Luci se opět prala v kategorii nejtěžší s každou
setinou a s časem 17,60s obsadila 11. místo na stovkách a s časem
8,58s ve výstupu na cvičnou věž opět 4. místo. Holkám děkuji.
17. 6. proběhlo krajské kolo dorostu v požárním sportu. Letos
pořádající Klatovy se přes pár nedostatků zhostili soutěže důstojně.
Jako obvykle startovaly na krajském kole 3 naše závodnice a to Lucie
Tůmová, Gabriela Pícková a Kateřina Kašpárková. Holky nezklamaly a
prodaly vše, co se naučily a natrénovaly. Vezmu to opět stručně.
Kačka 3. místo, 2. místo Natálie Preslová z Klenové, 1. místo Gábi. To
byla střední kategorie. Ve starší kategorii vyhrála Luci, takže jsme
měly dva postupy na republikovou soutěž do Zlína. Ale bohužel
termín se kryl Gábi s dovolenou a my musely střední kategorii
přenechat druhé, a to již zmíněné Natálii Preslové z SDH Klenová.
Stejně jsme ji tam měli, jako kdyby jela za náš tým.
Takže jsme 3. 7. odcestovali vypůjčenou dodávkou firmy ASAVET
Biřkov na MČR do Zlína. Odjížděli jsme ve složení: Lucie Tůmová –
SDH Malechov, Natálie Preslová – SDH Klenová a Lucie Ledvinová –
SDH Dešenice. Bylo zajímavé, že ve všech třech kategorií postoupily
Klatovské závodnice. Že by se konečně začalo něco dít? Zázemí a
závody byly připravené úplně bezchybně. Vše včetně počasí bylo
super. A teď už k samotným závodům. První den stovky a test. Luci
zvládla vše na jedničku, test bez chyby a stovky 1. místo. Vše se zdálo
dobré, ale jak znám, umístění se počítá až na úplném konci. A proto
jsme se ještě neradovali a čekali, jak dopadne druhý den a to dvojboj.

Bohužel se stalo, že Luci obsadila ve dvojboji až 3. místo, a to se
ztrátou 6 setin sekundy, což znamenalo, že obhájení mistryně ČR pro
rok 2017 se nepovede. I takové jsou nástrahy sportu a každá setina
znamená umístění. I přes to, že dokázala 2 roky po sobě být mistryní
ČR v požárním sportu a 3 roky za sebou vyhrát MČR ve stovkách, tak
loňský MČR obsadila celkově 2. místo. Obrovská gratulace, Luci!
Tak a je tu 9. – 16. července a nastává asi největší svátek požárního
sportu, a to světová hasičská olympiáda konaná v rakouském
Villachu. Tam Luci odcestovala s výběrem ČR a to už jako kapitánka
dorosteneckého týmu ČR. Nebyl jsem tam, takže nemůžu osobně
hodnotit, ale podle výsledků se našim děvčatům dařilo. Luci obsadila
3. místo v běhu na sto metrů s překážkami. Třetí místo ve výstupu na
cvičnou věž a třetí místo v celkovém hodnocení družstev. Což na
světové olympiádě je veliký úspěch.
29. 7. se konalo v Bludově další kolo ČP. Tam Luci s vyrovnaným
časem 17,60s obsadila 8. místo a tím si připsala další cenné body do
pořadí ČP. Hned druhý den ráno ji čekal přejezd do Brna na
brněnskou stovku, ale hlavně na kvalifikační závod ve výstupu na věž.
S časem 17,57s vyhrála závod stovek a ve výstupu na věž s časem
8,66s obsadila již další 4. místo.
12. 8. jsme odjeli na další závod ČP do Kamence. Gábi s časem 18,88s
obsadila 8. místo v s a Luci s časem 17,93s 10. místo. V kategorii žen.
Ještě nás čekaly dva závody ČP a to v Pískové Lhotě a v Pardubicích.

25 – 27.8. se ale ještě konalo v Praze MČR v požárním sportu mužů a
žen. Tam odjeli soutěžit Lucinka a Luboš Tůmovi. Oba dva máte
možnost vidět na probíhajícím videu. Lucinka hájila barvy SDH
Chválenice a Luboš jako už po několikáté doplnil tým SDH Žebnice.
Kluci tam předvedly velice pěkné výkony jak v jednotlivcích ,štafetě
tak i v požárním útoku. V celkovém umístění pak obsadili krasnou
druhou příčku.

Lucinka, která již druhým rokem závodí v kategorii žen za SDH
Chválenice si v Praze na nudu opravdu stěžovat nemohla. Kromě
útoků ji čekali nejen stovky a štafeta 4x100m ale i výstup na cvičnou
věž. Ve stovkách s časem 17,47 obsadila 5 místo ale hlavně prolomila
serii 4 míst z věží a s časem 8,21 obsadila krásné druhé místo ve
výstupu na cvičnou věž.
Celkově pak holky potvrdili že patří mezi špičku požárního sportu a
opět obhájili prvenství a dokázali tak vyhrát MČR 2017.

V Pískové Lhotě obsadily holky: Luci s časem 17,96s 7. místo
v kategorii žen, Gábi s časem 19,28s 10. místo a Kačka 20,34s 22.
místo. Obě v kategorii dorostu. Poslední kolo ČP se konalo
v Pardubicích a Luci s časem 17,74s obsadila 11. místo a Kačka 20,13s
7. místo. Takže celkové umístění děvčat v celkovém hodnocení ČP
2017 je následující a myslím, že úspěšné. Z celkového počtu 106
středních dorostenek obsadila Gábi 12. místo a Kačka 31. místo.
Z celkového počtu 136 žen si Luci vybojovala krásné 6. místo a byla
oceněna na Galaodpoledne hasičského sportu v Praze. Všem holkám
děkuji a blahopřeji!
Tak a to bylo z našich soutěží vše. Jen pro Lucinku to ještě nebyl
konec sportovní sezóny. Ta si musela počkat opravdu až na konec
roku. Vzhledem k tomu, že se z technických důvodů zrušilo MS
dorostu 2017, tak vedení SH ČMS vyjednalo ještě jeden závod a to
pod názvem Mezinárodní klání-Bělorusko 2017 konané 1. – 4. 12.
v Borisově. Opět jako kapitánka české reprezentace odjela hájit barvy
České republiky. A myslím si, že opravdu skvěle. Po 20 hodinové cestě
strávené v autobusu se děvčata dokázala vzchopit a vybojovat 1.
místo v mezinárodních závodech. A jak se dařilo naší svěřenkyni? Jak
jinak než, že opět potvrdila, že je právem v reprezentaci ČR. Na věži
s časem 8,61s obsadila 7. místo, ale v její srdeční záležitosti a to v

běhu na 100m s překážkami, nedala nikomu šanci a dokázala, že umí
bojovat a vyhrát.
Myslím si, že lepší konec pětileté éry v dorostu, si Lucinka ani nemůže
přát. Dokázala toho za těch 5 let opravdu hodně a díky ní zná pojem
SDH Malechov celá republika, která se kolem požárního sportu
pohybuje. Za to bych jí chtěl jménem svým a jménem SDH Malechov
poděkovat za příkladnou práci a reprezentaci našeho sboru. Dokázala
dosáhnout něčeho, o čem se nám nikomu, ani mně samotnému
nesnilo. Když jsme odjížděli do Ostravy vůbec na první soutěž
s Lucinkou, ještě jako žačkou na 60m překážek. Ano, byly to hodiny a
dny tvrdé práce a odříkání, ale výsledky hovoří za vše. Teď už mi
zbývá Luci jen poděkovat a popřát hodně a hodně úspěchů v kategorii
žen, kde bude soutěžit s ženami SDH Chválenice pod vedením
jednoho z nejlepších trenérů, pana Karla Nolče. Ale hlavně tak i
v reprezentaci ČR výběru žen, do které dostala za své výsledky
právem pozvání. Ještě jednou Luci velká gratulace k dosaženým
výsledkům a příkladné práci pro mladé a začínající závodníky
v požárním sportu. Luci, jako trenér, moc děkuji!
Tak a jsem na úplném konci. Na závěr mi dovolte poděkovat všem
lidem, kteří nám nějakým způsobem pomáhali.
1) Chci poděkovat své manželce a rodině za trpělivost a podporu.
Opravdu je to hodně času.
2) Všem holkám, které se věnují tomuto sportu.
3) Lubošovi Tůmovi za pořízení videa, které jste měli možnost vidět.
4) Obecnímu úřadu, vedeného panem Ing. Václavem Zemanem za
možnost dopravy.
5) Firmě ASAVET Biřkov, zastoupené panem Ing. Janem Oulickým za
umožnění dopravy na MČR do Zlína a též za podporu na dopravu
v zimní přípravě.
6) Všem členům našeho sboru, kteří nás podporují v tomto sportu.

7) Tímto bych ukončil zprávu za činnost dorostenek a popřál vám do
nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti vám i vašim rodinám.
Ještě jednou děkuji za pozornost.

