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Shrnutí sezóny 2019
MÁME DOMA MISTRYNĚ TŘEBÍČSKÉ OKRESNÍ LIGY A VICEMISTRYNĚ
JIHLAVSKÉ OPEN LIGY! Ničím jiným snad ani nejde začít. Ještě teď, když si na to
vzpomeneme, jde nám mráz po zádech a nevěříme, že jsme to opravdu dokázaly. Tahle
sezóna nám přinesla mnoho zkušeností, radosti a hlavně krásných vzpomínek, vše nebylo
jen růžové, ale i když se nám ne vždy dařilo, nevzdávaly jsme to a držely při sobě.
Zúčastnily jsme se celkově 29 závodů. Díky tomu byla tato sezóna docela náročná, přes
týden tréninky a o víkendu na závody, z celého léta jsme měly pouze jeden volný víkend,
ale i tak nám to za to stálo. Naší prioritou bylo zúčastnit se především Třebíčské okresní
ligy, dále pak Jihlavské OPEN ligy a ve zbylém čase nabrat zkušenosti na EXTRALIZE
ČR. Na třebíčské lize jsme si už od prvního závodu a hned prvního místa zajistily i první
místo v celkové tabulce, které se nám i po zbylých 11 závodů podařilo udržet. Ne vždy
ale vše vyšlo tak, jak by mělo, a přesto, že posledních pár závodů převládal stres
a chybovaly jsme, kde se dalo, jsme to dokázaly. Jihlavská OPEN liga nebyla úplně naší
prioritou, termíny třebíčské ligy a jihlavské se kryly, nemohly jsme se tedy zúčastnit
všech závodů, a proto byl pro nás titul vicemistryň obrovským překvapením, o kterém
rozhodl až poslední závod ve Staré Říši, kde se nám podařilo získat první místo a vylepšit
si osobní rekord na čas 16,72. Když se našel volný den, vyrazily jsme na největší soutěže
v České republice, a to na EXTRALIGU ČR v požárním útoku, kde se nám na jednom ze
závodů podařilo umístit na neuvěřitelném 3. místě a mohly jsme stát na stupních vítězů
s těmi nejlepšími. Dále jsme se zúčastnily soutěže s největší konkurencí, a to přes 200
týmů z Česka i Slovenska. Na tomto závodě se nám ve výsledku úplně nezadařilo, avšak
první sražený terč byl v čase 16,11 a tím byl 3. nejrychlejším z celé soutěže v ženské
kategorii. V zimě nás čekají ještě dva závody, a to Mikulášská soutěž v Českém Rudolci
a soutěž O vánočního kapra v Kojatíně.
Zimní příprava již probíhá velmi pilně. V příští sezóně máme vysoké cíle, a to
reprezentovat Městys Budišov především již v závodech EXTRALIGY České republiky.
Na závěr bychom chtěly poděkovat sponzorům a hlavně Městysi Budišov za podporu
a za poskytnutí nového dopravního prostředku, který nám vše usnadnil. Bez této podpory
bychom nemohly vůbec běhat. DĚKUJEME!
Žaneta Slabá
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SDH Budišov: sezóna 2019 z pohledu nové členky
Dobrý den,
jmenuji se Bára Štelclová, v týmu jsem úplným nováčkem. V únoru letošního roku
mne holky požádaly, zda bych byla ochotná přijít na trénink a zkusit vyplnit chybějící
místo narážečky. Jelikož pro mě byli hasiči jakožto sport téměř neznámí, do února jsem
tedy ani netušila, co tento post obnáší. Nicméně jsem se po chvilkovém rozhodování
odhodlala a na trénink přišla. Náběhy v zimě byly až překvapivě snadné, prvotní strach
z neúspěchu přecházel, ale to pouze do té doby, než přišlo to nejdůležitější. Ze začátku
jara, kdy už nám počasí umožnilo trénovat venku, se bylo potřeba naučit náběr a spoj,
a původní obavy byly zpět. Naštěstí díky vzájemné podpoře celého týmu, mé suprové
parťačce na koši Markétce a klukům z Čechtína jsme zvládly vypilovat techniku natolik
dobře, že v dubnu na prvních závodech JOL ve Střížově byl náš premiérový útok úspěšně
dokončen.
Narážení nebylo však jedinou změnou pro rok 2019. Po roční pauze se do týmu
připojila Míša, dříve rozdělovačka a nově pravá proudařka. Po původních obavách všem
ukázala, kolik rychlosti, obratnosti a síly se v ní skrývá. Další milou a vítanou změnou
bylo hasičská dodávka. Za to velmi děkujeme městysi Budišovu, že můžeme mašinu
i všechny členy týmu vozit v jednom autě.
Cíle byly jasně dané: tlačit časy pod hranici sedmnácti sekund, vyhrát Třebíčskou
okresní ligu (TRL), objet co nejvíce závodů Jihlavské open ligy (JOL), a když to bude
možné, odběhnout si nějaký extraligový závod (EXČR) a nabrat nové zkušenosti.
Z počátku byly naše výsledky velmi nevyrovnané. Při premiérovém útoku v již
zmíněném Střížově jsme získaly druhé místo, bohužel hned v následujícím kole JOL
v Krasonicích si proudařka Míša vyzkoušela, že odhazovat si klubíčko přímo pod nohy
nemusí být zrovna rozumný nápad a divákům ukázala své akrobatické schopnosti. Na
konci května následovalo konečně první kolo TRL v Myslibořicích. Útok vyšel na
jedničku, získaly jsme plný počet bodů a náš čas se začal přibližovat šestnáctivteřinové
hranici. Ovšem hned týden na to se konal závod JOL Kostníky a závod TRL Výčapy, ani
jeden se nám nepovedl dokončit. Ve Výčapech se týmu dlouhodobě nedaří, tentokrát nás
ale po startu nepodržela mašina a strojnici Páji nezbylo nic jiného než útok odpískat.
Pocity byly tedy rozporuplné.
Další víkend se nám naše pravidelné tréninky i individuální dřina vyplatily a v závodu
TRL Čechtín nám útok opět vynesl první místo, jako bonus jsme přidaly první letošní čas
pod sedmnáct vteřin. Naše obě proudařky Kačka a Míša se shodným výsledným časem se
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zároveň staly nejrychlejšími proudařkami závodu. Následoval závod EXČR ve Staré Říši,
kdy nám po slušně rozběhnutém útoku vypadlo béčko ze stroje. Nicméně jsme
nesmutnily a vydaly se užít si večerní extraligovou atmosféru do Krasonic, kde jsme se
ráno bohužel po probdělé noci rozhodly neběžet a pošetřit síly na odpolední závody TRL
Kněžice. Svůj den si tentokrát vybrala Markétka, kdy se košík podařilo nasadit až na
čtvrtý pokus.
Následovalo několik závodů JOL (Oponešice, Sedlejov), TRL (Nárameč, Chlum,
Kamenná, Litovany), EXČR (Plumlov, Petrovice), velmi významný je pro nás den
10. srpna 2019, kdy se konalo další kolo extraligy. Počasí nám nepřálo, pršelo a povrch
u základny velmi klouzal. Přes všechny tyto nepříjemnosti se nám podařilo dosáhnout
výborného času pod sedmnáct vteřin, a to znamenalo třetí místo v celkovém pořadí
závodu. Já ani ostatní holky jsme dlouho nedokázaly popsat tu neskutečnou euforii.
Poprvé jsme si mohly vychutnat skvělý pocit stát na stupních s těmi nejlepšími
z nejlepších.
Od začátku sezóny mi hlavou vrtala myšlenka, kdy smůla padne na mě, a holkám útok
pokazím já. Bohužel se tak stalo na posledním dvoukole EXČR v Myštěvsi. Chystaly
jsme se na útok ve velkém dusnu a horku, holky vpředu i přes to běžely jako o život,
výstižná byla slova pana komentátora: ,,Velmi mě zaujala rozdělovačka, jak kdyby snad
chtěla proudařky předběhnout.“
Já ale bohužel nechytla správně savici, a už jsme ji společně s košařkou Markétkou
braly místo z mašiny ze země. Tímto jsem nám vzadu způsobila menší krizi, která se
následně přenesla do závodů TRL – Stařeč, Sokolí. Markétku zlobil košík a voda ne a ne
jít zase rychle dopředu. Náskok, který se zdál být na třebíčské lize už dost vysoký, byl
rázem pryč. Sebevědomí jsme si spravily na posledním kole JOL ve Staré Říši. V dešti a
ve velké zimě přišel náš týmový rekord s hodnotou 16:72. To pro nás znamenalo první
místo v závodu a celkové druhé místo v pořadí seriálu. Staly jsme se
VÍCEMISTRYNĚMI JIHLAVSKÉ OPEN LIGY 2019.
Pořadí třebíčské okresní ligy jsme i před posledním kolem vedly, nicméně pro udržení
se v čele bylo třeba zabrat. Holky z Myslibořic se na konci sezóny rozjely a téměř se na
nás dotáhly. My měly jasný cíl: dokončit, neplašit. Výsledný čas pod sedmnáct vteřin a
druhé místo v závodě už ale před nás nikoho nepustily a my se tak po posledním závodě
TRL v Petrovicích staly MISTRYNĚMI TŘEBÍČSKÉ OKRESNÍ LIGY 2019.
Jaké je tedy celkové zhodnocení sezóny? Nemůžeme být více spokojené, žádná z nás
by nečekala tolik úspěchů, titul mistryní TRL a vicemistryň JOL 2019 je víc než naplnění
cílů. ,,Bednové“ umístění v závodu extraligy byla naše třešnička na dortu a doteď na to
všechny vzpomínáme s obrovskou radostí a chutí do nové sezóny, kdy bychom chtěly
objet seriál extraligy celý.
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V příští sezóně naše očekávání a cíle rozhodně nezůstanou nízko. Určitě mezi ty
nejvyšší cíle patří co nejlepší umístění na EXČR.
Na závěr bych chtěla dodat, že tak skvělý kolektiv, jako jsme my holky z SDH
Budišov, se jen tak nevidí. Rozhodně nezapomínáme i na nesportovní příležitosti k tomu
se vidět, a za to je každá z nás vděčná. I proto si myslím, že tým SDH Budišov má před
sebou velkou budoucnost.
Barbora Štelclová

Závody TRL Petrovice, radost z útoku, 2. místo – Žaneta Slabá, Zuzana Pátková

6

Vyhlášení TRL – zleva Kateřina Syrová, nahoře Michaela Hortová,dole Barbora Štelclová,
Žaneta Slabá, Zuzana Pátková, Pavla Ziková, Markéta Nikrmajerová

Extraliga ČR – Zahorčice 3. místo
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Příprava základny – Žaneta Slabá

Útok – vlevo Barbora Štelclová, vpravo Markéta Nikrmajerová
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Extraliga ČR – Zahorčice, 3. místo
(1. místo SDH Dlouhá ves, 2. místo SDH Renmotor Jinolice)

Extraliga ČR – Zahorčice, 3. místo společně s SDH Trnava
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Vyhlášení celkových výsledků Jihlavské OPEN ligy
(1.místo SDH Jakubov, 2. Místo SDH Budišov, 3. Místo SDH Kostníky)
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Jihlavská OPEN liga Stará Říše – 1. místo
Horní řada zleva: Michaela Hortová, Zuzana Pátková, Kateřina Syrová,
Markéta Nikrmajerová, dolní řada zleva: Barbora Štelclová, Žaneta Slabá
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Cesta na extraligový víkend – nová dodávka
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Třebíčská okresní liga Chlum – 1.místo
Zleva: Kateřina Syrová, Barbora Štelclová, Zuzana Pátková, Michaela Hortová,
Žaneta Slabá, Markéta Nikrmajerová
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Třebíčská okresní liga Čechtín – 1. místo
Horní řada zleva: Markéta Nikrmajerová, Barbora Štelclová, Kateřina Syrová,
Michaela Hortová, dolní řada zleva: Zuzana Pátková, Žaneta Slabá
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Třebíčská okresní liga Myslibořice – 1. místo
Horní řada zleva: Žaneta Slabá, Kateřina Syrová, Michaela Hortová, Pavla Ziková
Dolní řada zleva: Markéta Nikrmajerová, Barbora Štelclová, Zuzana Pátková
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Vyhlášení celkových výsledků Třebíčské okresní ligy
(1. místo SDH Budišov, 2. místo SDH Myslibořice, 3. místo SDH Petrůvky)

Na obálce: Jihlavská OPEN liga Oponešice – 1. místo
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