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Pocházíme z malého městečka mezi Týnem nad Vltavou a Veselím nad Lužnicí v 
malebném údolí, kde dvě čapí rodinky na návsi po ránu klapou zobáky, tisíce let čistá 
voda vyvěrá z podzemního jezera a z dálky vás přivítá komín cihelny. Městys je 
známý také, anebo spíš především díky našemu sboru dobrovolných hasičů. Naše 
polní kuchyně zvládne stovky řízků a výkony našich závodních družstev jsou vidět 
po celé republice. Vždyť většina z nás se baví požárním sportem od útlého mládí. 
Generace od dětí, která v roce 2013 vyhrála Plamen, dorostla do věku vysokých 
překážek a jde za svým snem a tak držte palce, ať se jim to povede.
Tým se skládá z osmi hochů.
-Tahounem družstva je „Cumel“ – bohužel se zranil na dovolené, zastoupí ho stejně 
výborný závodník „ Dejv“ ze Strážkovic – velmi talentovaný a fajn kluk, který 
okamžitě zapadl do týmu. Při útoku bude tahat savici z kádě.
 „Cholik“  týmu nese dobrou náladu a to nejen svými výkony. Má pověst šaška, ale 
nejsměšnější je jeho vážná forma. Sbalí proudnici a hned je u terčů.
- „Lubi “ je již několikátým rokem půjčený na dorost od kolegů z Lišova. Vypracoval 
se v solidního závodníka, který vždy když padne, znovu vstane a dokončí. 
Hecují se s Cholikem, kdo bude dříve u terčů. 
-„Fanda“- původně měl v plánu běžet za jednotlivce, ale nejspíše mu postup připadal 
příliš jednoduchý. Přidal se tedy k týmu jako poslední. Ve věku, kdy mladší dorošťáci 
pouze po velkých bariérách teprve koukají, zabíhá špičkové časy. S košem si taky 
poradí raz dva, zvlášť když má za zadkem bráchu. :-D
„Koudy“ má všechno na háku až do chvíle kdy o něco jde, pak ale ukáže hodně ostré 
zoubky. Jako rozdělovač je nepostradatelný, ale jak je jeho zvykem, vše komentuje 
jen slovy „nestíhám“. A přesto, nebo právě proto, to vždy stihne. Z postupu se 
obrovsky radoval a oslavoval i „Viktora“ :-D
Fífa je tu jen od toho aby přidal plyn a následně řekl „Maj tam bejt“. Na trénink 
přijde vždy poslední a odejde první, ale je tam. Když ostatní běhají štafety a stovky, 
on si otevře knihu. Za zdánlivým nezájmem však hledejte „Já se na to nemůžu ani 
koukat.“ :-D
Dan je největším nováčkem hasičského sportu. Je mistrem neplatných pokusů, když 
se mu ale vše povede, nestačíme se divit. Mám pocit, že slovo jistota on ani nezná. 
Přes všechny své neúspěchy je silným týmovým hráčem. Béčka jsou jeho pozice.
      Tobík je nás benjamínek z  Dobřejovic. V týmu je nejmladší. Téměř se 
neprojevuje. Přesto v něm buší hasičské srdce. Je spíše investicí do budoucna, ale pro 
tým žije.
Postup do Zlína je pro nás spln ěným snem a chceme si to tu opravdu užít, vždy ť je 
to pro náš sbor historický úsp ěch, že jsme postoupili v obou dorosteneckých 
kategoriích. Nem ěníme sestavy, kdo si vybojoval postup, má právo si užít republiku! 
Když už spolu nem ůžeme za děti, tak alespo ň takto! 
Díky všem fanoušk ům, kte ří nás p řijeli podpo řit a díky soupe řům za to, že nám 
umožňují jít až nadoraz a p řejeme i ostatním hodn ě štěstí!
Nejde? Neexistuje!!! :-D 
A kdo tohle všechno zpískal? Kdo nás dohnal až sem?  :-D
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