
Zpráva za rok 2016 - MH SDH  Racková 

 

 

Zahájení sezony pro naše MH v počtu 1 družstvo starších žáků v novém složení za přispění 

dvou nových posil a přechodu z mladších žáků. 2 družstva mladších žáků: téměř ve stejném 

složení jako loni družstvo A a družstvo B, které nám povyrostlo do plnohodnotného týmu. A 

nově přibylo družstvo přípravky.   

 

Trénování požárního útoku začalo teoretickou přípravou v měsíci dubnu a přípravou na jarní 

kolo plamene, která plynule přešla na praktický nácvik požárního útoku na místním hřišti 

přípravou na okrskové kolo a samozřejmě na každoroční regionální Středomoravský pohár a 

okresní Zlínskou ligu, kde jsme si stanovili, stejně jako v loni, vysoký cíl umístění na stupních 

vítězů družstva A mladší, družstvo B mladší - sbírat zkušenosti v plném soutěžním nasazení a 

družstvo starších se ctí se reprezentovat naši obec. 

Soutěžní rok začal v květnu okrskovým kolem v Mysločovicích. Na tomto závodě jsme 

sklidili veliký úspěch, který předznamenal veleúspěšnou sezónu. Konkrétně v kategorii 

mladší žáci jsme s družstvem „A“ obsadili 1. místo a družstvo „B“ získalo místo druhé. 

V kategorii starší žáci to bylo 1. místo. 

Další víkend jsme v sobotu absolvovali nekonečný Plamen v Otrokovicích, kde musím 

konstatovat, že závodníci stráví 13 hodin na místě a z toho 6 hodin závodí a 7 hodin na něco 

čekají. Nicméně výsledky se dostavily: starší skončili celkově na 14. místě a mladší na 

pěkném 5. místě. 

Koncem května  se naplno rozběhly ligové soutěže, kde nás čekalo v 15 dnech 19 soutěží, 

předposlední květnový víkend, který začal velice slibně: nedělní Rymice (2. místo starší, 

družstvo A - poslední), další víkend ráno Záhlinice (1.místo A, B družstvo sedmé, starší 3. 

místo) a Lhota u Malenovic: mladší B pěkné 2. místo, A - 7. místo a starší překvapivě vyhráli. 

Tyto výsledky nám daly naději zopakovat loňský úspěch na domácí soutěži. V neděli na 

domácí půdě v Rackové se ale prostě nevyhrává ml. A poslední, B tým třetí od konce a starší 

11. místo. Bylo potřeba okusit tento kalich hořkosti a zabrat na pověstných 700%. 

Další soutěže šly jeden víkend za druhým, kde jsme celkově vybojovali tyto výsledky: 

 

Družstvo A mladší nejlepší čas sezony: 14,08 s 

1. místo 6x 

2. místo 1x 

3. místo 3x 

 

Družstvo Mladší B nejlepší čas 15,95 s, který se podařil na soutěži v Dřevohosticích, mužstvo 

A mělo stejný čas s B, tohle si za svou éru závodění nepamatuji, aby dvě družstva ze stejné 

obce měla stejný čas na druhém místě. 

2. místo 3x 

 

Družstvo starší nejlepší čas 13,90 s 

1. místo 3x 

2. místo 2x 

3. místo 1x 

        

K výsledkům všech družstev  bych vyzvedl jejich bojovnost a snahu, že za celou sezonu 2016 

(stejně jako v roce 2015) jsme měli pouze 1 nedokončený útok a to díky prasklé hadici a 

zúčastnili se téměř všech 19 závodů v plném stavu 21 členů za což si Racková vysloužila větu 

od ostatních UŽ JSOU ZASE TADY A VŠUDE! 



Nejúspěšnějším družstvem letošního roku bylo družstvo mladších žáků „A“, kterému se 

podařilo zopakovat úspěch v podobě celkového vítězství ve STMPM se ziskem 114 bodů. Ve 

ZLMH toto družstvo po velkém boji nakonec vyhrálo se ziskem 110 bodů. Ani družstvo „B“ 

nezůstalo vůbec pozadu a v konkurenci zkušenějších soupeřů získalo ve STMPM celkové 6. 

místo se ziskem 55 bodů a ve ZLMH výbornou bramboru v podobě 4. místa se ziskem 82 

bodů. Starší žáci, kteří se dali před sezonou dohromady, jako nové družstvo, taktéž nezklamali 

a ve své premiérové sezóně obsadili ve STMPM výborné 2. místo se ziskem 108 bodů a ve 

ZLMH 3. místo se ziskem 84 bodů. 

 

Závěr sezony jsme si zpestřili a zúročili celoroční výkony nočními závody v Záhlinicích, kde 

jsme vyhráli s družstvem mladších žáků a starší obsadili 3. místo. V sobotu jsme potom odjeli 

s družstvem mladších skoro na celý den na výběrovou soutěž O pohár ředitele HZS Zlínského 

kraje. A následně na prestižní noční soutěži Bochořská sova v Bochoři u Přerova jsme 

závodili v obou kategoriích. Na start se obě družstva dostala až hodinu půl noci a obě družstva 

obsadila shodně skvělé 2. místo za účasti 103 družstev bylo to pěkné zakončení této sezony.  

 

15. října jsme zakončili soutěžní rok podzimním kolem Hry Plamen, které se konalo 

v Zádveřicích za účasti obou družstev: mladší i starší.  

 

Děkuji trenérům mladších žáků Jitce Matuškové, Tomášovi Matuškovi a Michalovi Staňkovi 

a nově Jarkovi Kaňovi za celoroční práci s mladými hasiči. 

Děkuji také rodičům, kteří se podíleli na dopravě všech našich dětí na soutěže. 

 

Plán na další rok je udržet se na špici u mladších žáků ve stávajícím složení a vytvořit nové 

družstvo starších žáků, kteří pro věk už nemůžou pokračovat ve stávajícím složení. Bude nás 

to stát hodně úsilí a nemalé finanční prostředky, ale věřím, že i z řad rodičů se najdou noví 

srdcaři a na toto odvětví nám rádi přispějí, alespoň svou kladnou podporou dětí do tohoto 

sportu. 

Vždyť je tohle jeden z mála, spolu s fotbalisty, organizovaný kroužek pro kluky a holky 

školního věku u nás v obci, kde i škola v tomto troch zaostává. 

 

Závěr roku pořádáme, a tímto vás také zvu jako obvykle, na výšlap mladých hasičů na 

Lindáč.  

 

Děkuji za pozornost. 

 

Vedoucí mladých hasičů Vlastimil Krejsa  


