
 

 

        

   

 
 

 
 

 

 

Dne 18.2.2012 jsme se sešli ráno v 7.30 hodin u hasičárny a chystali jsme se 

k odjezdu do České Metuje. Jeli jsme dvěma auty, protože nás jelo soutěžit 18, 

družstvo mladších (Matyáš Tupec, Matěj Malošek, Lukáš Dvořák, Honza Valciu, 

Monika Týfová, Adriana Cihlářová a poprvé Adéla Volínová), družstvo starších 

soutěžilo takto (Nikola Vacková, Marek Plašil, Patrik Hromádko, Karolína Hláv-

ková a kluci Valáškovi Honza, Vojta a Vašek), jako jednotlivci jeli soutěžit Jakub 

Plašil, Karel Falta, Tomáš Vlášek a Petra Weissová. Vedoucí s námi jela Stáňa,    

Miloš a řidiči p.Zákravský a Radek Pavlát. 

Po příjezdu na místo jsme zjistili, že si už nemáme kam sednout, protože bylo 

všude plno, hrůza. Tak jsme se namáčkli k jednomu stolu do rohu.  Před zaháje-

ním soutěže jsme si všichni šli vyzkoušet uzle. V 9.00 byl nástup a hned se šlo 

soutěžit, mladší měli startovní číslo 5 a my starší 6. Měli jsme dva pokusy, horší 

čas se škrtal a počítal se ten lepší. Mladší měli v prvním kole nejlepší čas a štafe-

tu měli bez chyby, my starší 3 nejlepší čas, ale měli jsme 2 trestné za uzle. Do 

druhého kola jsme my starší šli s tím, že to musíme zlepšit, což se nám povedlo, 

bylo to bez chyby, ale zase čas byl horší. Když jsme všichni odsoutěžili, tak jsme 

si krátili chvíli, hrami a tak. Nástup a vyhlášení výsledků byl docela brzy. Tak 

jsme nastoupili a netrpělivě jsme čekali. Mladších družstev bylo 6, když se už 

vyhlašovalo 4. místo a naši to nebyli, tak jsme už věděli, že jsme na bedně.       

A byli úplně nejvýše, naši mladší obsadili 1. místo. My starší jsme byli taky zvě-

daví, starších družstev bylo 10, nikdy jsme spolu na této soutěži společně nebyli, 

tak jsme si ani moc nemysleli, že to dopadne moc dobře. Vyhlášením každého 

místa, když jsme to nebyli my, tak jsme povyskočili radostí. Nakonec jsme do-

stali medaili bramborovou, škoda jen o kousek, příště. Mladší jednotlivci Tomáš 

obsadil 23. a Petra 24. místo z 29 dětí. Karel ve starších obsadil 18.místo z 23 

a Jakub v dorostencích obsadil 6 místo z 16. Po rozchodu jsme si pobrali všech-

ny naše věci a dali jsme si odchod k autům. Po příjezdu domů k hasičárně nám   

Stáňa udělala společné foto a šli jsme domů.  

                   Zapsala: Nikola 
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