
 

 Je ráno 15. října 6.45 hod. a my se začínáme scházet k hasičárně. 

Dnes jedeme na branný závod do Mezilesí. Někteří z nás se tohoto dne už 

nemohli dočkat. Jede nás celkem 22 dětí. Družstvo A ml. (Matyáš Tupec, 

Daniel Šichan, Matěj Malošek, Honza Valciu a Vojta Valášek ), družstvo  

B ml. (Vašek Valášek, Lukáš Dvořák, Monika Týfová, Adriana Cihlářová, 

Tom Vlášek) ,  družstvo  C ml. (Lucka Šichanová, Petra Weissová, Filip 

Bubeníček, David Janeček, Daniel Ducháč),  Družstvo  starší (Nikola 

Vacková, Marek Plašil, Patrik Hromádko, Honza Valášek, Jakub Emmer) 

a dorostenec Jakub Plašil a dorostenka Jana Kvirencová. Vedoucí s námi 

jedou Stáňa, Miloš, Zdena a Diana. Vyrážíme dvěma auty. Na Mezilesí 

jsme dorazili mezi prvními a měli jsme si kam sednout, protože na sále 

ještě vůbec nikdo nebyl, tak jsme zabrali celou řadu stolů. Nástup byl v 9 

hodin a hned po nástupu jako 2 startovalo družstvo mladších B, pak jako 

7 startovalo družstvo mladších A, ti se na startu už nemohli dočkat, až 

vyrazí. Poskakovali a těšili se asi na svůj výkon, který předvedou. 

Družstvo mladších C, to byli ti naši nejmenší startovali s číslem 22. 

Starší startovali jako 2 ve své kategorii a s nimi zároveň startovala i naše 

dorostenka Jana. Dorostenec  Jakub startoval jako poslední zároveň 

s družstvem starších z České Metuje. Mezi tím se začali všichni vracet 

z trati. Všichni ze sebe hned začali sypat  co udělali dobře a co taky ne. A 

tak po odpočinku, který jsme si zkrátili, jsme měli volnou zábavu a čekali 

jsme samozřejmě na to nejdůležitější na vyhlášení. Nástup byl vyhlášen 

asi ve 14.30 hod. a hned po začátku nástupu nám sdělili, že se dnes 

nebudou vyhlašovat celoroční výsledky, protože jim selhal program, byli 

jsme všichni dost naštvaní. 
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Měli jsme už doma přichystanou oslavu, protože jsme měli vyhrát 

všechny 3 poháry. A tak jsme jenom čekali, jak dopadne ten dnešní 

závod. Začínalo se vyhlašováním mladších. Nejmenší C skončili na 

21.místě, družstvo B na 14.místě a naše A s velkým překvapením 

na 2.místě, porazili je domácí z Mezilesí. Družstev mladších soutěžilo 

27. Starší jsme skončili na 27.místě z 36 družstev, příště to bude 

snad mnohem lepší. Dorostence Janě se to moc nepovedlo, skončila 

na 10.místě z 12 dorostenek a Jakub na 12.místě z 13 dorostenců. 

Po vyhlášení všech výsledků jsme naskákali všichni do aut a zamířili 

jsme do Nahořan k HASIČOVI, kde jsme měli nachytanou oslavu 

s diskotékou. Tak jsme si to všichni užili až do 6 hodin, pak jsme se 

rozešli domů  

Zapsala Nikola a Stáňa 


