Výroční zpráva 2016

Letošní sezóna byla opět, jako každá jiná, plná soutěží. Někdy si nám dařilo více a někdy zase
méně, nebo taky vůbec, tak si to pojďme ve zkratce projít. Letos jsme soutěžili pouze
v kategoriích dorostenek a dorostenců, kategorii starších žáků už se bohužel nepodařilo dát
dohromady. Stejně jako minulý rok probíhala naše zimní příprava v kryté hale, kde jsme
trénovali běh na 100m překážek. Tento trénink jsme využili na konci března
na celorepublikové soutěži v Jablonci n. Nisou, kde jsme získali celkem slušné umístění, ale
hlavně cenné zkušenosti, poté na okresním kole hry PLAMEN a dorostu, dorostenci jej poté
využili i na krajském kole, kde skončili druzí a v prvním ročníku Zlínských překážek.
Hlavní náplní naší sezony byly samozřejmě požární útoky. První „přípravná“ soutěž byla ve
Slušovicích na začátku května (tam se nám nedařilo) a další „přípravná“ byla v sousedních
Mysločovicích, odkud jsme postoupili na už jmenované okresní a následné krajské kolo.
Úplně to hlavní ale začalo 29. května 2016 na Rackové, a to 1. kolo Zlínské ligy požárního
sportu, odkud si oba dorostenecké týmy odvezly 1. místo a nabraly potřebnou motivaci pro
sezónu. Následovaly soutěže v Šarovech, Tečovicích a domácích Sazovicích. Tady se holkám
podařilo téměř nemožné, vyhrát. Ti, co mají co do činění s požárním sportem, určitě ví, jak
těžké je vyhrát na domácí trati. Domácí smůlu si tady vybrali dorostenci, zasukované béčko
znamenalo pomalou vodu, takže zdánlivě rychle rozběhnutý útok stačil pouze na 3. místo.
Následovala soutěž v Nevšové, kde si holky zaběhly osobák, který letos stihly ještě vylepšit,
vyhrály s časem 18,83. Kluci skončili na nepopulární bramborové pozici. Následovaly soutěže
ve Velkém Ořechově, v upršené Horní Lhotě, v Bratřejově, v Lukově, ve Lhotě u Malenovic a
Vrběticích. Z vyjmenovaných soutěží se holkám podařilo urvat 3 první místa, 2 třetí a jednou
bohužel svůj pokus nedokončili, nejlépe to bylo za 19,08 v Bratřejově. Klukům to z těchto
soutěží vyšlo podle představ jen ve Velkém Ořechově, kde za čas 16,79 brali 1. místo, poté
ještě 4 druhé místa a jedno bramborové.
Na domácí soutěži se podařilo postavit i dvě družstva mladších žáků, kteří poté pilně
trénovali celé prázdniny a následně se zúčastnili dalších 6 vybraných soutěží ZLMH a StMPm.
Jako motivaci do budoucna jim firma SLOMAK zakoupila novou sadu hadic. Doufáme, že tyto
talentované děti budou s námi soutěžit i v dalších sezónách a časem naváží na získaný
vítězný titul v kategorii starších žáků z roku 2015. Soutěžní týmy tvoří tyto děti: Filip Judas,

Vojtěch Štrom, Jakub Kozel, Radim a Monika Potoční, Vojtěch, Robert a Richard Hobzovi,
Lukáš Přibyl, Josef Svoboda, Denis Brabenec, Nela Ordáňová , Jakub Gerža, Matěj Kolařík a
Gabriela Zbořilová.

Vraťme se ale zpátky do dorostu. Před námi byly poslední 3 soutěže, 2 z nich téměř na
Slovensku. Před těmito soutěžemi bylo pořadí následující: Dorostenci byli na druhém místě s

nesmazatelnou ztrátou 29 bodů na suverénní Zádvěřice, takže jsme se jako tým domluvili, že
tyto 3 útoky půjdeme, co to dá, a zkusíme pokořit rekord ligy (15,47s). U holek to už bylo ale
zajímavější, byly na průběžném prvním místě s náskokem 11 bodů na Rackovou, takže byl
před námi boj o titul, stejně jako minulý rok. První byla soutěž „O pohár moravskoslovenského pomezí“ v Nedašově Lhotě. Tady to holkám vyšlo, jak nejlíp mohlo, časomíra se
zastavila na 18,18s a po chvíli radosti jsme zjistili, že jsme právě překonali rekord ZLPS!
U kluků už to tak růžové nebylo, vzadu OK, vepředu už ne, chyba na rozdělovači nás bohužel
zastavila. Druhý den v Nedašově to byla zajímavé u obou týmů. Holky měly opět překrásně
rozběhnutý útok, kterým by dost možná vylepšili jejich rekord, bohužel těsně před výstřikem
si béčko vzalo dovolenou a roztrhlo se, takže neplatný pokus. A kluci? Náběh byl travnatý,
což znamenalo možnost treter, takže já (jakožto košař) jsem řekl, že půjdu, co to dá, ať je
rychlá voda, bohužel jsem byl až moc rychlý a koš se nepovedl tak, jak by měl, čas 18,35 byl
zklamáním.
Zbývala poslední soutěž. Holkám stačilo útok dokončit, aby získaly titul, ale jelikož
v Nedašově prasklo béčko, tak nervy pracovaly. Holky šly svůj útok tak, jako minulý víkend a i
po prostřiku svítil na časomíře krásný čas 19,13. To znamenalo, že se dorostenky staly
mistryněmi ZLPS 2016! Chvíli nato šli na start kluci. Šlo nám o jediné. Dostat se pod 15,47s.
Luxusní koš a parádní výběhy od základny, bohužel tentokrát byla chyba na spoji savic.

Zavládlo zklamání, protože příští rok už jako dorostenci běhat nebudeme, určitě ne v téhle
sestavě. Druhé místo bylo jakousi náplastí za letošní sezonu.
Mimo požárních útoků jsme se ještě účastnili soutěže v běhu na 100m „Zlínské překážky“.
Tyto soutěže se konaly na 4 místech zároveň se ZLPS. V kategorii Střední dorost se podařilo
vyhrát mně. V celkovém součtu jsme v kategorii Starší dorost ovládli celé stupně vítězů:
1. místo Patrik Doležel, 2. místo Matyáš Charvát, 3. místo Štěpán Sakin.
Zdůraznit musím nejrychlejší čas dorostenek – 18,18s (Nedašova Lhota) který je zároveň
platným rekordem ZLPS a nejrychlejší čas dorostenců – 16,66s (Racková), nejrychlejší sestřik
dorostenek – 17,96s (Levý proud - Nedašova Lhota) a nejrychlejší sestřik dorostenců – 15,48s
(Levý proud – Lukov) - tento terč byl pouze setinu za vysněným rekordem.

Když to sečteme, za sezónu 2016 jsme získali titul mistrů ZLPS v kategorii dorostenek, titul
vicemistrů ZLPS v kategorii dorostenců, titul vicemistři Zlínského kraje hry Plamen kategorie
dorost, SDH Sazovice zcela ovládl Zlínské překážky a opět jsme začali soutěžit i s mladšími
žáky, a to dokonce se dvěma týmy dětí.
Poděkování patří sponzorům, a to především hlavnímu sponzoru, firmě MRB Sazovice, dále
firmám Slomak, M-Trade, Astuta s.r.o., MG Servis, Zemet a HSP Food.
Martin Gerža

