V chrudimském okresu a pardubickém kraji, kde lidé kámen jako svoje boty
znají, leží tu malá víska, kde nejedno malé dítě vříská. Obec Štěpánov je stará
okrouhlice z X. století, dnes však spíše často auto s čápem tu proletí. A protože čáp
tam často lítá, obec už skoro 200 obyvatel čítá. Nad prudkou zalesněnou strání se
kostel sv. Matouše tyčí, u hospody zasloužilý hasič pan Kropáček své příběhy líčí.
Hasiči tu fungují už dobrých 130let a od té doby zvou mládež na parket. Na
travnatém hřišti nejedna událost – ať drakiáda, závody, fotbal, prostě nikdy tu není
srandy dost. Tak jako jinde i zde čas rychle běží a tam pod kostelní věží, je rybník a
centrum všeho dění a to, se doufám nikdy nezmění! Snad o našem území jasno
máte, ale naší sestavu ještě pořád neznáte?!
Tak tedy lehce navodit, kdo do Českých Budějovic přijel za náš sbor závodit:
Letos zase pod svá křídla si tuto bandu vzal, někdo kdo jen těžko by se hledal každému vyjde vstříc, ne neumí říct. A i kdyby v tréninku chyběl soudek a pípa, nic
není problémem, neb je tu Vtípa. Pan Maličký nás vždy pobaví a na nohy postaví.
Benjamínek týmu je rychlonohá Kája, tak trochu nemluva, ale jinak velký dříč.
Zato od mluvení je tu Ája a k úspěchu na stovce pro ni mají jen fanoušci klíč. Na
okně Monča se představí, snad před hranicí 20tky na stovce se nezastaví. Pak je tu
Mirča a její ladné překážkářské přechody, podobně jako když Káťa vrhá se do
vody. Už jsme přesně v polovině, tak copak předvede Léňa na kladině. Peťa
suprově ovládá mašinu a neúprosně drží ruku na plynu. Další dvě účastnice jsou
ve stříkání přebornice. Nad Štěpánku a Vendy není, myslím, že útok bude
překvapení. Na desátý post do týmu povolaly jsme posilu – Lucka na stovku se
postaví a součet týmu snad opraví.

