Trénink přináší ovoce
Po zaslouženém odpočinku jsme se sešli koncem prázdnin k prvnímu tréninku a
zahájili přípravu na novou sezónu 2015/2016.
Nábor mladých hasičů v Bohuňově rozšířil naše řady o tři nové členy. Nyní
máme v našich řadách celkem 14 mladých hasičů.
Pravidelné tréninky jsme našim sportovcům zpříjemnili uspořádáním branného
závodu na domácí půdě, kde změřili síly a dovednosti se závodníky z
Prostředního Poříčí. Tento závod nám ukázal nedostatky a slabiny, na kterých
bylo třeba ještě zapracovat před účastí v závodu požárnické všestrannosti hry
Plamen konaný 10. října v Lysicích.
Vlivem zranění a nemoci v našich ředách, se na start v Lysicích postavilo jedno
družstvo mladších žáků a jedno družstvo starších žáků.

V Lysicích se naše družstva ukázala v dobrém světle.
Družstvo mladých hasičů se hned od první disciplíny pralo o příčky na stupních
vítězů. Nakonec mladí hasiči skončili na 6. místě z celkového počtu 41 družstev
Soupeřům ukázali, na koho si budou muset dát pozor v jarním kole.
Družstvo starších žáků to mělo mnohem složitější. Vzhledem k nízkému počtu
starších hasičů, je družstvo doplňováno mladšími členy. Toto složené družstvo
závodí proti vyspělejším a starším závodníkům. Proto celkový výsledek
neodpovídá tomu, co naši závodníci umí a mají natrénováno. V Lysicích
skončili na 35 místě z celkového počtu 40 družstev.

K velké radosti nás také v Lysicích reprezentovaly dvě dorostenky v branném
závodě jednotlivkyň.
I přes krátkou přípravu a první zkušenosti s touto disciplínou je obdivuhodné,
jak se s tratí popraly.
Přes drobné chyby, které byly způsobeny nervozitou a neznalostí nové
disciplíny se ukázaly v dobrém světle a dokázaly držet krok s ostatními.

Touto cestou bych rád poděkoval všem závodníkům, kteří nás reprezentují na
okrese Blansko a všem těm, kdo nám fandí a pomáhají připravovat mladé
hasiče a zároveň bych jim popřál hodně zdraví a elánu do jarních kol.

Co nás čeká v zimní přestávce?
 ukončení sezony
 zimní příprava, pokud možno v hale
 výroba nových překážek

