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Dobrý večer, 

 

 Pokusím se v krátkosti shrnout působení družstev SDH Tučapy na 

soutěžích v roce 2012. 

  

 Naše letošní snažení začalo hned po novém roce tréninky v tělocvičně. 

Ale hned v úvodu musím říci, že ambice a úsilí do tohoto vložené se vrátilo 

pouze minimálně, protože se v tom přes sezónu nepokračovalo. To je také vidět 

z tabulky časů, která tady někde koluje. 

Jako první soutěž v letošní sezóně jsme absolvovali okrsek, který jsme  po 

6 letech první víkend v květnu uspořádali. Bylo to i pro okrsky Soběslav a 

Přehořov. Účast nebyla nic moc, ale všichni jsme si připomněli, jak se dělají 

postupové soutěže a byl to pěkný den. Vyhráli kluci z Vesců.  Holky nesplnily. 

S okrskem jsem spojili i soutěž O pohár SDH Tučapy a večerní diskotéku. 

Pohárovku vyhráli kluci z Bohdalína s časem 18,32 a holky ze Dvorců s časem 

19,52. 

 Další pořádanou akcí byla naše noční soutěž 30.6.2012. Byl to IX. ročník 

O Putovní pohár obce Tučapy a II. ročník Memoriálu Jaromíra Kuttelwaschera. 

Letos prvně bylo možné soutěž sledovat i online na hasičské televizi 

www.hasici150.tv. Mužskou kategorii vyhrála Jablonná z okresu Příbram s 

časem 17,91s. V ženách to byly holky z Nové Včelnice s časem 17,79s. Rekordy 

dráhy bohužel nepadly. O pohár obce Tučapy se soutěžilo ve finále pěti nej 

mužů. Vyhrál Chum u Kremže s časem 19,63 z okresu Č. Krumlov. Dále byla 

opět vyhlášena kategorie PS 12 bez úprav, která letos přitáhla další a vzdálenější 

týmy. Tučapy z okresu Vyškov dorazili letos o něco později, ale soutěž stihli a 

snad se u nás dobře bavili. S časem 18,78 brali perfektní 5 příčku. Zařídili jsme 

jim nocleh zde v hasičárně a nějaké to občerstvení v průběhu víkendu. Celkově 

se celá soutěž moc povedla a dovolím si říct, že díky všem, kdož se na jejím 

pořádání podíleli, patřila naše soutěž k těm lepším v seriálu THL 2012. 

S celkovou účastí 69 týmů byla naše soutěž největší soutěží v rámci historie celé 

THL a Jihočeského kraje v roce 2012. Termín soutěže v roce 2013 je stanoven 

na 29.6.2013. Osobně bych chtěl poděkovat všem, kdož se o soutěž zasloužili 

jak v přípravě a úklidu, ale i při jejím průběhu. Velice dobře se zapojili kluci 

z dorostu, bez kterých bychom průběh večera jen těžko zvládli. 

Na družbu do Tučap u Vyškova poslední srpnovou sobotu se vydali oba 

týmy mužů, ženy a jeden tým veteránů. Výkony nebyli nic moc, ale pro ty jsme 

si tam nejeli. Tučapští nám opět poskytli super zázemí. Akce po soutěži byla 

http://www.hasici150.tv/


také skvělá, horší již byla cesta domu, ale to už tak bývá. V Tučapech se všem 

moc líbilo a těšíme se až za rok opět přijedou oni k nám.       

 

Nyní k jednotlivým výkonům soutěžních družstev : 

 

DOROST 

 Kluci z dorostu, kteří vloni začali jezdit na soutěže v okolí s neupravenou 

PS12 letos začali běhat se soutěžní mašinou. 

Celkem objeli 9 soutěží a nejlepšího času dosáhli na noční soutěži 

v Krátošicích, který měl hodnotu 20,76. Bohužel chtěnou 19 - ctku se dát 

nepodařilo. Celkem 2 x za sezónu své pokusy nedokončily. 

 V THL kluci nebodovali, protože některému z týmu nebylo ještě 15 let a 

nebo měli dva zapůjčené závodníky.  

 Doufám, že kluci budou fungovat i příští rok. Štefan se odstěhoval do 

Bechyně, Radek je na intru v Písku. Takže s tréninky to nebude jednoduché. Do 

toho začali skoro všichni kluci za SK hrát fotbal - soutěž dorostu, kde jsou 

termíny většinou v sobotu, takže uvidíme, co rok 2013 přinese. 

     

 

ŽENY 

Holky objezdily celkem 14 soutěží a nejlepšího času dosáhly také na 

soutěži v Krátošicích a měl hodnotu 20,48. Své maximum 19,87 bohužel  v této 

sezóně nepřekonaly. Celkem 4 x za sezonu své pokusy nedokončily.  

V THL objeli holky 11 soutěž ze 14 a umístnily se na 12. místě s 9 body. 

I zde doufám, že děvčata přes zimu zformují nové složení, nebo zapracují 

na tom starém, aby v příštím roce mohla vyběhnout na soutěžní dráhu. 

 

  

TUČAPY B 

 Béčko zažilo za posledních pět let nejslabší sezónu co se týče dosažených 

časů, ale i účastí na soutěžích. Celkem 13 soutěží a 2 soutěže smíchané A a B. 

Nejlepší čas sezóny 19,17 z Chrbonína je na hony vzdálen od osobního maxima 

tohoto týmu. Celkem 2 x za sezónu své pokusy nedokončili. 

 S časy a výkony, které jsme předváděli na dráze se nedalo při stále 

stoupající konkurenci týmů THL bodovat. Celkové 19. místo za 11. objetých 

soutěží seriálu a 22 bodů. 

 Béčko běhá už tři sezóny pouze v šesti lidech a sedmého na proud si 

půjčuje většinou od áčka. Ani tréninky neprobíhají podle přestav a tak 

pravidelně. Asi se pomaličku začínáme smiřovat s tím, že nám ujel vlak. 

 

TUČAPY A 

Ani klukům z áčka se nedařilo tak jak si před sezónou mysleli. Zde bych, 

ale řekl, že předvedli průměrnou sezónu a dokázali se s časy dostat o něco níže 



než vloni. Za zmínku určitě stojí osobák 18,22 ze soutěže v N. Včelnici a čas 

18,26 z Chotěmic. Áčko objelo celkem 19 soutěží a dvě soutěže smíchané A+B. 

Kluci letos kazili ze všech nejméně a pouze jednou na soutěži v Řepči kvůli 

zpoždění levého proudaře útok nedokončili. 

Cílem v THL pro letošní rok bylo dostat áčko do desítky nejlepších. To se 

bohužel nepovedlo. Ze 14 soutěž THL se bodovalo 11x a s celkových 73 bodů 

to stačilo pouze na konečnou 13. příčku. 

Kluci musí zapracovat na tom, aby dávali vzadu stabilní vodu okolo 8,5 

vteřiny a příští rok to bude lepší. 

Áčko je v současné době náš nejstabilnější tým a přeji klukům tu 

vysněnou sedmnáctku.   

 

Dnes jsme se z zúčastnili poslední letošní soutěže v Českém Rudolci. 

Byla to tradiční Mikulášská soutěž. Áčko doplněné béčkem bohužel po chybě 

levého proudaře nedokončilo. Zde jsme se moc nezdrželi a odjeli jsme hrát 

flórbal a připravovat dnešní VVH. Jen můžu potvrdit, že byla pořádná zima, ale 

čekali jsme to horší . 

  

Dále nemůžu zapomenout poděkovat Petrovi Pexovi, který pravidelně a 

velice pečlivě aktualizuje náš hasičský web. 

 

Přeji Vám příjemnou zábavu a hezky strávený večer. 

 

 

Jiří Kubeš  


