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Dobrý večer. Pokusím se v krátkosti shrnout působení druţstev SDH Tučapy na
soutěţích v roce 2011.
Začnu trošku z technické stránky. Vloni na konci sezóny nám mašina tlačila jakţ takţ
dobře a ţádné vady vidět ani slyšet nebyly. Bohuţel po závodě v Širokém Dole a pár
trénincích byla hřídel na čerpadle skoro na rozpadnutí. K výměně jsme mašinu odvezli k panu
Trojanovi do Urbanova, který bohuţel na celkový servis neměl dostatek času a společně
s panem Vrbkou ze Ţeletavy pouze vyměnili hřídel a loţiska, upravili a vybrousili rozedřený
obal čerpadla. V době, kdy jsme mašinu neměli, nám svůj stroj zapůjčovali kluci ze Dvorců
za coţ jim patří velké díky. Byly to závody ve Dvorcích, Ţďáře a Heřmanči. Oprava se
povedla, ale bohuţel bez sladění čerpadla s motorem to nebylo to pravé ořechové. V průběhu
sezóny mašina na některých soutěţích zatlačila v útoku i okolo 11s, s čímţ jsme nebyli
schopni ostatním konkurovat. Celkově měla mašina velice kolísavé tlaky a do céček úplně
ztrácela výkon. Coţ mělo za následek, ţe kluci z áčka opět vyuţili několikrát za sezónu
laskavosti Dvorců a mašinu si od nich zapůjčili. Po posledním závodě THL jsme mašinu
odvezli na Moravu do obce Kelč (cca 290 km) k ing. Karlu Gábovi, firma Sport Servis PS.
Zde byly provedeny úpravy motoru, písty, ojnice, hlava, karburátor a prostě celkově mašina
sladěna do patřičného výkonu. V průběhu opravy pan Gába zjistil, ţe obsah mašiny není námi
se domnívaných 2005 cm3, ale pouze necelých 1940 cm3. Takţe nás pan Martin Šmol SDH
Sport z Nové Včelnice podvedl a nedodal to, co jsme si u něj objednali. Celé čtyři roky nás
tahal za nos (http://www.sdhsport.estranky.cz/fotoalbum/provedene-prestavby-pro-sport-ago/obsah-motoru-2-0-l/,

http://www.sdhsport.estranky.cz/fotoalbum/provedene-prestavby-

pro-sport-a-go/obsah-motoru-2-0-l/kjkljklhjlk-50-/). Naměřené hodnoty na výtlaku při opravě
odpovídaly slabší 17-ce. Dnes je mašina doma a doufejme, ţe pan Gába odvedl dobrou práci,
jeho nejlepší referencí je první místo v poháru konstruktérů na Extralize v PÚ v tomto roce.
Na soutěţ do Markvarce nám mašinu zapůjčili kluci z Heřmanče. Timto jim také děkujeme.
V průběhu celé sezóny nám popraskalo asi pět hadic o celkové hodnotě cca 10 tisíc korun.
K ekonomické stránce pouze okrajově zmíním, ţe cestovní náklady (tj. nafta, benzín)
byly hrazeny plně soutěţícími. Na začátku sezóny byly zakoupeny pro muţe A+B teplákové

soupravy. SDH se na tom podílelo jednou polovinou nákladů. Ostatní výdaje jako startovné,
soutěţní pomůcky byly hrazeny z kasy SDH. Ostatní podrobnosti jsou patrny ze zprávy
pokladníka.
A nyní konečně k výkonům na dráze. Ještě předloni bych tuto sezónu hodnotil jako
úspěšnou, ale se vzrůstající konkurenci naše výkony na před sezónou kladené cíle nestačily.
Jako hlavní změnu před sezónou jsme se dohodli, ţe z bývalého dorostu uděláme áčko a
z áčka béčko.
Sezónu jsme nastartovali oproti letům minulým o měsíc dříve jiţ koncem března.
Mohla za to soutěţ v Širokém Dole u Poličky, které se pravidelně od roku 2005
zúčastňujeme. Letos netradičně se konala 16. dubna jako náhrada za přeloţený podzimní
termín 2010. Opět se bylo na co dívat, týmy z celé ČR i Slovenska. Parádní organizace i
atmosféra. Bohuţel béčko vyhořelo na rozdělovači, který přehnal přípravu u občerstvovacího
pultu, takţe N. Áčko se předvedlo ve trošku lepším světle, ale čas 16,51s stačil pouze na 50.
příčku. Pro srovnání vyhrála slovenská Zbora s časem 14,38s.
Na první květnové soutěţi THL ve Dvorcích áčko po chybě na koši nedokončilo.
Béčko dokončilo s časem 19,59s a obsadilo 10. příčku. Další víkend ve Ţďáře se áčku opět
nezadařilo. Po přešlapu bylo déčko na světě. Bohuţel tyto dvě zaváhání na úvod sezóny se
v závěrečném hodnocení THL 2011 výrazně promítli. Béčko časem 18,78s, kdy levý byl
18,17, obsadilo 4. místo. Ve finále pak s časem 16,01 místo třetí.
Poslední květnovou sobotu jsme zavítali do Heřmanče. Zde se konečně áčko chytlo a
s béčkem předvedli útoky jako přes kopírák. Áčko tedy 18,84s, béčko 18,85s a 6. a 7. místo.
Na 11. června do N. Včelnice jsme jiţ měli spravené čerpadlo a začaly běhat i holky.
S 6,5 s prostřikem na PP byl čas 28,43s a 12. příčka. Áčko si o kousek zlepšilo své osobní
maximum a s časem 18,81s bralo 4. místo. Béčko s časem 20,22s vybojovalo pozici číslo 12.
V ten samý den se přejelo do nedaleké Kamenice nad Lipou na noční soutěţ na náměstí, pro
muţe na dvě B a s povrchem z dlaţebních kostek a do kopce. Holky s časem 28,08 brali 8.
příčku. Béčku na pravém proudu bohuţel selhal proudař, který ladil formu celý den. Po
uklouznutí na startu následovalo uklouznutí u základny a rozhození spojů všem ostatním.
Výsledek hovoří za vše 23,39s a 18. místo. Bez rozvahy strojníka by ovšem nebylo ani to.
Áčko nám ale všem zvedlo náladu, kdyţ s časem 17,84s obsadili druhé místo a přivezli
krásný pohár.
O týden později v Košicích bylo áčko čtvrté s časem rovných 19s. Béčko po 2
sekundovém prostřiku na LP pouze 20,58s a 8. místo. Holky s časem 40,26s braly 13. pozici.
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LP byl 22,18s. V Chrboníně 25. června zabojovalo béčko a dosáhlo svého letošního maxima.
tj. času 18,53s a bralo páté místo. Bohuţel ve finále praskla hadice a pokus jsme nedokončili.
Áčko po chybě na koši s časem 19,15s obsadilo 8. příčku. Holky dokončily s časem 23,13s a
byly stejně jako béčko páté.
Doma v Tučapech 1. července jsme svými výkony do předních příček nezasáhli. Áčko
19,44s po vteřinovém prostřiku LP a 12. místo. Béčko po chybě na béčkách a levém proudu
34,22s aţ 31. místo. Holkám se útok před domácím publikem docela povedl. S časem 22.35s
obsadily 7. místo. Muţskou kategorii vyhráli Sedlaříce se super časem 16,4s. V ţenách to
byly holky ze Dvorců s časem 17,04s. Oba dva rekordy dráhy padly. Smutnou novinkou
letošního ročníku byla změna názvu hlavní soutěţe na Memoriál Jaromíra Kuttelwaschera.
Rodina věnovala do memoriálu krásný věčně putovní pohár. O pohár obce Tučapy se
soutěţilo v další novince letošního roku, kterou bylo finále pěti nej muţů. Dále byla nově
vyhlášena kategorie PS 12 bez úprav. Opět jsme také pokračovali v druţbě s Tučapy z okresu
Vyškov. Zařídili jsme nocleh zde v hasičárně a nějaké to občerstvení v průběhu víkendu.
Celkově se celá soutěţ moc povedla a dovolím si říct, ţe díky všem, kdoţ se na jejím
pořádání podíleli, patřila naše soutěţ k těm lepším v seriálu THL 2011. Doufám, ţe se nám
podaří zorganizovat i další ročník, který je naplánován na 30.6.2011 a ţe nezapomeneme
upravit elektriku, jako tomu bylo letos. Můţu říct sám za sebe, ţe jsem zestárl za mikrofonem,
kdyţ byla tma, snad o 10let.
V Kozmicích 16. července áčko s časem 18,58s bralo 5. příčku. Béčko s časem 19,9s
aţ příčku 13. Holky pěkných 20,77s a 8. místo. Po základní části se dostaly holky do finále a
daly si svůj osobáček 19,87s.
V průběhu července se dali dohromady nový dorostenci 14 – 15 let. Něco se
potrénovalo a s neupravenou PS 12 a mohli jít do soutěţí naplno.
O 14 dní později byla deštivá dvojsoutěţ v Ţelči a Krátošicích. Na denní v Ţelči áčko
19,48s a 10. místo. Béčko s časem 19,07s místo osmé. Holky dokončily svůj pokus v čase
24.95s a braly tak 7. místo. Dorost na své premiéře dokončil s časem 33,18s a bral 23. místo.
Jen škoda toho 10 vteřinového prostřiku. Po přejezdu do Krátošic se nejlépe předvedlo béčko
s časem 20,85s bralo 6. místo. Áčko po selhání na vodě pouze 29,88s a 14. příčka. Tímto se
kluci zbavili šance na lepší umístění v THL. Holky s čaem 25,27s braly sedmou pozici.
Dorost bohuţel nedokončil.
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V sobotu 6. srpna v Řepči dokončilo áčko s časem 19,82 a bralo aţ 14. příčku. Béčko
s časem 20,33s obsadilo aţ pozici 16. Holky mají v průbehu sezóny problém trefit dobře
sestřik a tak opět osmé místo za čas 23,34s. Dorost se nezúčastnil.
Druhý den v neděli v Chotěmicích áčko upravilo své letošní maximum na hodnotu
18,52s. Za tento čas byla pouze 8. příčka. Áčko jiţ dojelo sezónu s naší mašinou v poklidu
20ti sekundových časů, přesněji 20,66s a 15. místo. Dorost bral za čas 25,01s 23. místo.
Děvčata předvedla v Chotěmicích jeden ze svých lepších času 20,24s a páté místo.
Na druţbu do Tučap u Vyškova poslední srpnovou sobotu se vydali oba týmy muţů a
ţeny. Opět výkony neodpovídaly naší nabuzenosti. Áčko dostalo déčko po spadnutí koše do
kádě, jinak 19,03s. Béčko s klidem 20,75s a 11. místo. Holky obsadily sedmou příčku za čas
22,27s. V Tučapech se všem moc líbilo.
10. září na poslední letošní soutěţi v rámci THL dalo áčko 18,89s a bralo 9. příčku.
Béčko bralo za čas 20,71s místo 15. Dorost s časem 25,22s obsadil příčku 26. Holky se
nakonec za čas 20,86s dostaly na třetí místo.
Celkově obsadila děvčata v THL 8. příčku. Bohuţel se jim kvůli věku, neúčasti nebo
půjčování nepočítala polovina ze 14. závodů. Áčko obsadilo pěknou 7. příčku a bylo by i
lepší, nebýt jiţ zmiňovaného zaváhání v úvodu sezóny. Béčko bylo aţ na 12. místě.
Slavnostní vyhlášení THL 24. září v KD Košice se moc povedlo a účast bylo hojná.
S PS 12 jsme vyrazili na pohárovou do Přehořova. Zde áčko, béčko ani ţeny výrazně
nezabojovali a umístnili se ve druhé polovině výsledkové listiny.
Na Jihočeské hasičské lize 1. říjnovou sobotu v Markvarci jsme poskládali z A+B
jeden tým, ale moc jsme se nepředvedli. Po 2 vteřinovém prostřiku na LP padly terče aţ
v čase 20,63s a 19. příčka.
Dnes jsme se zúčastnili poslední letošní soutěţe v Českém Rudolci. Byla to tradiční
Mikulášská soutěţ. Áčko rovných 20s a 21,34 s a 13. a 20. příčka ze celkových 46 druţstev.
Zde jsme se moc nezdrţeli a odjeli jsme hrát flórbal a připravovat dnešní VVH.
Dále nemůţu zapomenout poděkovat panu Petru Pexovi, který tvoří náš hasičský web.
Jeho práce zviditelňuje náš sbor po celé republice.
Do dalšího roku Vám přeji zdraví, osobní spokojenost a doufám, ţe se zde v příštím
roce všichni opět ve zdraví sejdeme. Přeji Vám příjemnou zábavu a hezky strávený večer.

Jiří Kubeš
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