Štafeta jednotlivců na 4 x 100 m = 2. místo
Požární útok = 5. místo (čas 23,49 s)
3 nejlepší jednotlivci v běhu na 100 metrů
s překážkami = 5. místo
Po vyhodnocení všech týmů po všech
disciplínách se zrodilo obrovské překvapení pro
nás i pro pořadatele. Cerekvice skončila na 3.
místě a postoupila poprvé v historii na
krajskou soutěž do Letohradu. Naše výkony a
výsledky navíc ocenil starosta krajských hasičů
Josef Bidmon i hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický. Neděle 23. června tak patřila
na stadiónu Romana Šebrleho v Lanškrouně
klání těch nejlepších týmů a jednotlivců, které
Pardubický kraj nosí. Proto ani očekávání na
další postup se nekonalo a skutečný průběh
soutěže tomu i odpovídal. Vždyť jsme přijeli
hlavně sbírat zkušenosti a nasávat atmosféru
z elitní prestižní soutěže. Po sedmých místech
ve štafetě na 4x 100 m a v soutěži běhu na 100
metrů s překážkami přišla královská disciplína
- požární útok. Zde si naši vypili plný pohár
smůly. Při našem prvním pokusu se superstroj
FOX porouchal a už se ho pořadatelům
nepodařilo rozchodit. Proto bylo rozhodnuto
opakovat všechny dosavadní pokusy, ale pouze
s jedním pokusem. Zde vše klapalo výborně a
čas vypadal konkurenceschopně a sliboval
nadějné umístění. Bohužel prasklá B hadice
těsně před naplněním terčů vyřadilo naše
mimo naděje na dobré umístění. Konečné 8.
místo v kraji tak není zklamáním, ale je s
příchutí nepřízně osudu. Poděkování patří
všem, kteří se na poctivé a svědomité přípravě
podíleli, ale také všem, kteří se z celého okrsku
sešli ve FAN klubu, aby zástupce našeho
okrsku podpořili na místě soutěže. Navíc jsme
zaujali svými dresy propagujícími celý okrsek to ocenili i starostové okresu a kraje. Mezi
všemi soutěžemi ještě hasiči stačili zvítězit na
Pouťovém poháru v Makově i na obecním
poháru v Chotovicích. Tak ať se daří i nadále
Vám i dětem. Díky za vaši aktivitu.

Zájezd TJ Slavoj CEREKVICE do
Španělska - do SALLOU – část druhá.
Usínáme až pozdě k ránu, ale už v 8 00 hod. je
budíček, je neděle 15. května, příjemné počasí,
teplota kolem 24 o C a po vydatné snídani
odjíždíme na slavnostní zahájení turnaje.
To začíná přesně v 10,00 hod. slavnostním
nástupem všech zúčastněných mužstev, náš
vlajkonoš Jirka Krátký ml. nás přivádí na
plochu stadionu, kde je nastoupeno celkem 18
mužstev tří kategorií.
Součástí slavnostního zahájení je vystoupení
místních krasavic, které všem přítomným
předvádějí
typickou
ukázku
ohnivého
španělského Flamenga, po nich následuje
ukázka Pyramidy postavená z lidských těl za
zvuků baskických píšťal.
Pro nás je velkou ctí, že můžeme zahájit celý
turnaj a hrajeme v prvním zahajovacím zápase
a soupeřem je nám celek z Německa FSV
RUNKEL 1980 .
Zahajovací utkání celého turnaje I. JAUME,
15.5. 1994. kategorie seniors FC Runkel 1980Fc Slavoj Cerekvice - čas: 11 30 - 12 30 hod.
Sestava FC Slavoj : 1 Seidl Milan, 2 Karal
Vlastimil , 3 Skořepa Václav, 4 Dvořák Pavel, 5
Kusý Mirek, 6 Laba Milan, 7 Šaroun Mirek, 8
Jůza Mirek, 9 Rozlívka Míla, l0 Vágner Zdeněk,
11Bresto Vladimír. Na střídání byli připraveni:
12 Kusý Ladislav, 13 Bartoš Bohouš, 14
Jelínek Míra a 15 Matějus Josef. Masér: Ropek

Standa, Lékař: Ropková Líba, Manažer: Javůrek Karel.
Naše mužstvo od začátku nenechalo nic na náhodě, svého soupeře zatlačilo
do defenzivy a dvěma hezkými brankami podlomilo soupeři kolena, který se
už do konce zápasu nevzpamatoval na vážnější odpor. Soupeři jsme dovolili
dát čestný úspěch až v poslední minutě zápasu , kdy už jsme vedli 6:0 .
Branky za nás stříleli - Zd. Vágner 2, P. Dvořák 1, J. Bartoš 1, M. Laba 1 a
M. Šaroun 1 . Hráči FSV Runkel nebyli moc nadšeni tak vysokou prohrou,
ale po zápase sportovně přiznali, že jsme byli ,,klasa perfekto,, a pozvali
nás k baru na pivo. Po obědě bylo osobní volno, kulečník, někteří hráli
karty, někteří měli pozápasovou rehabilitaci, ale už večer následoval další
náročný program, a to velká diskotéka u bazénu hotelu Almonsa Playa, z
které se někteří vraceli značně unaveni až k ránu. – pokračování příště-

Závěr fotbalového jara = postup
Fotbalisté dokončili jarní část boji s týmy zejména ze špice tabulky a
tak o konečném pořadí tak rozhodovaly přímé souboje. V Linharticích
zvítězili 0:1, v Březové podlehli 2:1, doma porazili Opatov 2:1,
v Jaroměřicích si zastříleli a vyhráli 1:9 a ukončili doma výhrou
s Kamennou Horkou 6:2. Skončili tak na 2. místě s úchvatným skóre
86:33. A poté se čekalo, jak se vyvine situace v okolních soutěžích.
Souhra okolností tak způsobila, že naši postoupili do I.B třídy do té
těžší skupiny A. Zde zahajují s těžkými zejména městskými týmy : 10.
srpna přivítáme Slatiňany, 24.8. Svratouch a 7. září Lázně Bohdaneč –
vše od 17 hodin. Držíme vám palce ……

15. ročník míčového sedmiboje
V pátek a v sobotu 21 a 22. června bylo uspořádáno jubilejní klání
dvojic v míčových disciplínách. V nich se poměřilo 12 dvojic dle
vylosovaného pořadí pro jednotlivé disciplíny. Boje byly vyrovnané do
posledních penalt. No ale výsledkem bylo pořadí, na které jsme si
v posledních letech zvykli: 1. bratři Tučkovi, 2. Karel Pich a P. Novotný
!!!, 3. Baťovi, 4. bratři Kusí (Bažanti), a 5. J. Rezek, Svoboda atd.

Pekelské hry bez hranic

Stalo se již tradicí, že každý rok
probíhá na Peklích setkání tří soutěžních družstev a téměř všech Pekeláků.
Letošní hry pořádala Bída a vyhlásila téma „Cestování“. 8. června
odpoledne jsme se všichni sešli na Bídě u Tesařů a rázem jsme se ocitli na
Jadranu pod palmami u moře. Také nám z dálky kynula Eiffelova věž
z Paříže a pohoří Dolomit. Nebojte se, nebylo to doopravdy, byly to jen
nakreslené dekorace. Po zahájení her Pamely a Karla vystoupil s krátkým
programem pekelský pěvecký soubor Kvítek, pořadatelům předal z cest
kolem světa hodnotné daty, zazpíval píseň o šťastném návratu z výletu a
protože se všichni rádi vracíme domů, vyslechli jsme i báseň Cestička
k domovu. Ale už dost legrace a jdeme soutěžit. Soutěže bude spravedlivě
posuzovat vybraná tříčlenná porota. Všechny nápady se odvíjely na téma
Cestování a tři pekelská družstva se s vervou pustila do soutěží. Každé
družstvo má pět členů a můžete je snadno rozlišit podle barev. Dolní Pekla
jsou modří, Horní Pekla žlutí a Bída je červená.
1. Soutěž: ODJÍŽDÍME NA DOVOLENOU – Soutěžící postupně dali do
kufru 3 věci, rychle běženi slalomem do banky, kde vypsali šek na 1000
Kč a rychle utíkali do autobusu – štafeta.
2. soutěž : ŽÍZEŇ JE VELIKÁ- 2 litrová láhev oranžády a v ní asi 30 brček,
které mužstvo limču první vypije ? všichni najednou.
3. soutěž: HLEDÁNÍ MUŠLÍ – v hromadě písku je schováno 10 mušlí
různých velikostí, soutěží všichni najednou a hledají mušle
4. soutěž: HLAVNÍ MĚSTA EVROPSKÝCH STÁTŮ – družstva měla před
sebou na zemi 5 napsaných měst a do rukou se dostala 15 obrázků
typických pro jednotlivé destinace – ty měli přiřadit po třech ke
každému.
5. soutěž: PŘENÁŠENÍ VODY – vyběhne jeden soutěžící, běží 30 m, nabere
do kalíšku s podšálkem vodu a odnese ji do pětilitrovky. Které družstvo
dřív a více vody přinese? Tak trochu nám to připomnělo film
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU.
O vydatné doplňování tekutin v teplém odpoledni se staral tým Bídy,
pivečko bylo řádně chlazené, limča taktéž a kdo měl chuť, pochutnal si na
klobáskách. Ale i na stolech bylo od účastníků her velké pohoštění, takže
jsme netrpěli hladem ani žízní i když teploměr šplhal ke 30 °C. Porota
sečetla body za jednotlivé soutěže a nastalo slavnostní vyhodnocení. První
místo vyhrála Bída, druzí byli Horňáci a třetí místo si odváželi Dolňáci.
Vítězům předala porota putovní pohár, dort ve tvaru podkovy a všichni
dostali diplomy a medaile. Užili jsme si den plný legrace, sportovního
zápolení a setkání Pekeláků pod širým nebem. Na závěr bychom chtěli
poděkovat aktérům letošních her – soutěže super a nápad o cestování se
hodí každému z nás. Začíná totiž léto, každý někam jede a tyto zkušenosti
z her se nám hodí. Krásné léto přeje Lída Škrbová.
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