Charakteristika Dolní Bukovsko, okres České Budějovice, Jihočeský kraj
Před pár lety dokázal tým Dolního Bukovska nemožné. Vyhrát republiku se
hned tak nepoštěstí. Nyní se nám podařilo postoupit na vrcholnou soutěž znovu
a můžeme reprezentovat Jihočeský kraj. Snad se toho zhostíme se ctí, i když
konkurovat špičkovým týmům nemůžeme. A jak se nám to podařilo? Z
vyprávění účastníků o krásné atmosféře se děti nadchly a začaly snít svůj sen, i
když dva roky před tím se to nepodařilo. První s touto myšlenkou přišla Míša. Je
to její poslední možnost dokázat něco za děti, a tak se ujala role kapitána a
táhne celý tým. Je nepostradatelná jako náběrkář a hadicář na CTIF. Dalším, kdo
s ní sdílí tento sen je Dája. Dája je srdcař a miluje všechny disciplíny, vždyť po
přestěhování za námi jezdí téměř 30 kilometrů. Zvládne všechny pozice, které si
na ní vymyslíte. Za týmem stojí a stejně nepostradatelný je i Fanda. Člen
reprezentace má našlápnuto k výborným výkonům. Nepostradatelný na
žebříkové stěně a na rozdělovači 4x60. Jeho mladší brácha Štěpán se na něj
pomalu začíná dotahovat. Nadšením a úsměvem pomáhá tmelit kolektiv. Na
požárním útoku se stará o perfektně natažená béčka a díky svému vzrůstu
zvládá skvěle podlez na CTIF. Andělka se vždy starala o rozdělovač na útoku. Je
to bojovnice a je to universál obdobně jako Dája. Její dvojče Adélka si pro
změnu perfektně rozumí s rozdělovačem na CTIF, ale zároveň zvládá i ROTky na
4x60. Je navíc naším nejlepším proudařem, obě jsou dvojčata a obě by za hasiče
dýchaly. Mája je další nepostradatelný člen týmu. Na požárním útoku zajišťuje
spoj savic. Mohlo by se jí přezdívat díky síle Eliška Rejčka, i Mája je odhodlaná.
Kluky Jindrů od sebe nejspíše nerozeznáte. Proto na štafetě 4x60 běží spolu ve
stejné štafetě. Jsou dalšími dvojčaty v týmu. Pepa i Matěj jsou kluci, jak má být.
Jeden větší raubíř než druhý. Přesto jim jde o stejnou věc. Eliška je to srdce
týmu. Hasičský sport si vybrala již dávno, ale teprve letos se jí povedlo,
přesvědčit maminku, že to myslí vážně. Nic nevzdává a chce. Toho si na ní
nejvíce ceníme. Do sestavy se nevešla Linda. Přesto je tu námi, i ona si zaslouží
tuto účast, i když tady neběží. Linda je chytrá holka, šikovná a skvělá, jen byla
zraněná. Patří mezi nás, mezi tým, který si vydřel vše od základních kol.
Neměníme sestavu pro lepší výsledek, bojujeme jako jedno velké bijící srdce.
Jsme Dolní Bukovsko. Jsme tým, který věří ve vlastní cíle a ten letošní si již
splnil. Dál si to už jdeme jen užít. Všem přejeme krásné výsledky a velké díky
vysíláme k našemu sboru, který nás přijíždí podpořit na každou republiku ať je
to 100 nebo 500 kilometrů. Bez jejich podpory po celé roky by jsme tu dnes
nebyli! Jak vidíte všichni jsou nepostradatelní a to vše se odehrává pod
vedením Hanky a Vláďi Nejedlých. Oblíbená píseň týmu a moto. „ Být stále mlád, to
bych si přál...“ :-D

