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Letošní soutěžní sezónu 2009 jsme zaměřili vzhledem k počtu soutěží v THL právě na 

tuto regionální soutěž. Celkem bylo v THL 2009 vyhlášeno 14 soutěží a my jsme objeli  skoro 
vždy se třemi týmy soutěží 13. Mimo THL jsme byli s áčkem na soutěži v Českém Rudolci, 
která se konala v červnu. Umístili jsme se po dvoukolovém sčítání časů na 5. míéstě. Dále 
jsme na výročí založení SDH Chotěmice 25. července s áčkem na asfaltové dráze na 2B 
obsadili 2. místo. Na soutěži s názvem O pohár starostky obce Želeč z našich třech týmů 
bodovala s prvním místem děvčata a dorostenci s třetím místem. Na největší soutěži v historii 
ČR jsme také koncem října nechyběli. Recesistická soutěž s názvem O putovní pohár 
V.I.Lenina v Širokém dole u Poličky, které se pravidelně od roku 2005 zúčastňujeme, pro 
naše áčko ani dorost nedopadla letos nejlépe. S umístěním okolo 80 místa jsme spokojeni 
nebyli. S účastí přes 200 soutěžních družstev to ale opět byla pro ty, kdož se zúčastnili prvně 
drahocenná zkušenost. 

Celkově zhodnotit letošní sezónu nebude vůbec jednoduché. Začnu asi u děvčat, která 
celou sezónu předváděla nevyrovnané výsledky. Ke konci ligy se jejich výkony zlepšily a 
časy šly dolů. Když budu konkrétnější vzadu je hodně platná Maruška Vyhlídková, která žene 
trojici zadařek stále k lepším výkonům. Do příští sezóny by chtělo zrychlit na proudech a 
zlepšit sestřiky. Pokud se toto povede budou naše holky v roce 2010 v THL bodovat. Nutno 
ale podotknout, že doby kdy v ženské kategorii nastupovalo 5 a méně družstev jsou pryč a i u 
děvčat je nyní silná konkurence a prosadit se v ní bude jen na nich.Celkově obsadila děvčata 
v roce 2009 devátou příčku.  

U dorostu se do této sezóny promítlo mnoho faktorů, které jim nedaly šanci na řádný 
trénink v sedmi stálých soutěžících. Ať už je to vypadnutí proudaře Petra Jiříka, za kterého se 
nepodařilo včas najít náhradu nebo neúčast na soutěžích Jiřího Škardy ml.. Tyto problémy se 
promítaly v tréninku, ale i v neustálém půjčování a nekompletnosti družstva na soutěžích. 
Zlepšení přišlo stejně jako u děvčat až ke konci sezóny, kdy se podařilo ve Zhoři u Tábora 
poprvé pokořit hranici 20 sekund. Tímto výkonem se kluci posunuli na konečné 14. místo 
v THL. I přesto , že kluci nebyli kompletní , pravidelně každý týden minimálně v pěti lidech 
trénovali. Závěrem sezóny za ně začal na pravém proudu běhat Tomáš Stránský z SDH 
Nedvědice a společně s Kubou Ošmerů vytvořili kvalitní proudařské duo. Pokud klukům 
vydrží tato sestava i do sezóny 2010 , přál bych si , aby jejich časy okolo 19 sekund byly 
standardní. 

U našeho áčka po skončení proudaře Daniela Šedivého nastoupil na jeho post další 
člen SDH Nedvědice Pavel Rypáček. I přes málo zkušeností na proudu jsem z toho  popravdě  
měl před sezónou trochu obavy. Vzhledem ke své rychlosti a zapálení se ale tohoto postu 
zmocnil velice dobře a jeho výkony šly po celou sezónu stále nahoru. Hned na prvních 
soutěžích se mé obavy rozplynuly a Honza Masojídek měl opět rovnocenného parťáka. U 
obou proudařů by se měli zlepšit sestřiky, na kterých jsme letos ztratili nejvíce drahocenných 
setin. Dále se nám nedaří stabilizovat čas vody z mašiny. Kluci jsou schopni dát vodu za 7,5 
sekund, ale i o 2 sekundy hůře a to má vliv na výkon celého týmu. Časy s ohledem na loňskou 
sezónu jsem čekal lepší, nicméně s přípravou na soutěže jsem nadmíru spokojen. Každý týden 
jsme se pravidelně scházeli v sedmi lidech na trénincích a celý tým šlapal. To , že se nám na 
soutěžích tolik nedařilo, nás od trénování neodradilo a v závěru sezóny se podařilo výkony 
ustálit. Bohužel náš cíl , dotáhnout se na Stoklasnou Lhotu na 4. místě v THL se nepodařilo a 
skončili jsme až pátý. 

Letošní noční soutěž, která byla poprvé od svého založení naplánována na 
termín11.7.2009 což je mimo Tučapskou pouť se nevydařila jelikož nás zradily rozmary 
počasí. Byly jsme tedy nuceni přesunout akci až na 12.9.2009.Tento termín nebyl zřejmě již 



tak atraktivní, jako ten červencový a popravdě řečeno z účasti 50 družstev s ohledem na 
organizační zajištění soutěže a ceny jsem byl zklamán. Ani  novinka v podobě denní soutěže 
na 2B se co do účasti moc neosvědčila. Opakem toho byl dětský den, který sponzorsky 
zajišťovala firma DAICH  Tábor. Jako každý rok musím poděkovat všem , kdo se na 
přípravách a průběhu soutěže podíleli, také sponzorům a v neposlední řadě SK Tučapy, bez 
kterých by se tato akce nedala zrealizovat. 

 
Na letošní poslední soutěž, na kterou jsou přihlášené všechny tři naše družstva, 

vyrazíme na Mikuláše 5.12. do Českého Rudolce. Doufám, že letošní sezónu završíme 
pěknými výkony. Po této soutěži půjde soutěžní mašina na seřízení a zimní servis.    
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