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Po třech letech jsme opět zavítali na pohár VŘSR, memoriál V. I. Lenina, největší soutěž
v požárním útoku v ČR. Oproti naší první návštěvě v roce 2003, kdy jsme již tehdy na vše
hleděli s otevřenými ústy, se tato akce rozrostla do gigantických rozměrů. Počet přihlášených
družstev stoupl ze sta na dvojnásobek, rozrostlo se zázemí, konkurence i mediální zájem.
Klukům ze Širocka se dokonce podařilo dostat do Snídaně s Novou. V neposlední řadě stoupl
počet zástupců MSL na 13 družstev ve 3 kategoriích.

Po půl páté ráno jsme zapůjčeným Maskotem kamarádů z Paskova, kterým jsme na oplátku
svěřili naši Aiwu, kterou mohli odvést děti na všestrannost, vyrazili směr Polička, abychom se
stihli do osmi hodin zaregistrovat.

O půl deváté začal tradiční program, který po svém reaguje na aktuální dění. Po něm již šla
sranda stranou a na trať nastoupily holky. Zde měla MSL sice jen jediného, ovšem toho
nejpovolanějšího zástupce. Letošní vítězky z Bartovic. Potom, co je jinak velmi dobře
připravený komentátor umístil do okresu Opava a MSL označil za né příliš kvalitní podnik, si
asi všichni účastníci naší ligy přáli, aby mu holky pořádně vytřely zrak nějakou šestnáctkou.
Bohužel bartovické děvuchy nenavázaly na souboj s našima babama z konce sezóny, kdy
padala jedna šestnáctka za druhou a po problémech nakonec viděly červený praporek za
nenašroubovaný koš před ponořením do kádě.

Jelikož náš start měl být až kolem druhé hodiny odpolední, šli jsme se zahřát do „Rencka“. Ale
až k nám šel slyšet velký aplaus. Později jsme se dozvěděli, že patřil Bartovickým mužům nad
35 let, kteří zopakovali svůj výkon z Metylovic, kde taky stačili na čas pod 15 vteřin a svou
kategorii rovněž s přehledem vyhráli. Po gardách nastoupili muži. První z MSL se na start
postavilo Kozmické Áčko, které s časem 15:92 skončilo na 42. místě. Hned po Kozmicích se
na start postavil vítěz MSL Bartovice A, „tentokrát již z okresu Ostrava a jako favorit. Levý
proudař měl ale na konci velké problémy a Bartovice útok nedokončily. Téměř v zápětí
nastupovaly „Albrechtice“, Jejich útok jsme již neviděli, jelikož, při startovaní družstev v 1,5
minutových intervalech, se konečně blížil i náš čas. Z výsledovky jsme se ale dozvěděli, že
svůj útok rovněž nedokončily.

Šest družstev po Albrechticích jsme se na základnu č. 2 začali chystat my. Všem 3
pamětníkům našeho posledního startu v Širokém dole bleskla hlavou vzpomínka, kdy nás
rozhodčí vykázal ze základny bez možnosti alespoň si zaběhnout mimo soutěž z důvodu
rozdělovače odporujícího pravidlům. I přesto, že s ním kluci z Vrbice rok předním bez
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problému startovat mohli.

I letos jsme měli na rozdělu posilu. Romanovi z Malenek patří velký dík, jelikož nám vytrhnul
velký trn z paty, při absenci našich rozdělovačů a svou úlohu zvládl i na jinak nachystané
základně než je zvyklý, skvěle. Protože s nově narychlo „doladěnou“ Černou perlou měli
proudaři na „tréninku“ trochu problémy a v Širocku je celá trať asfalt, jelo se více méně na
jistotu. Výsledný čas 14:56 po Stibyho prostřiku nevzbudil u nás ani úžas, ale rozhodně ani
zklamání, zvláště když nás zařadil na průběžné 2. místo a největší favoriti měli už svůj útok za
sebou. Trochu si nedovedu představit reakci komentátorů, kdybychom útok napálili, jelikož i při
útoku na jistotu jeden z komentátorů těžce rozdýchával Hanzův košík a druhý Bohušové
klasické „kácení májky“. Začali jsme tušit, že budeme do dvacítky a při troše štěstí překonáme i
naše dosud nejlepší umístění, kterým bylo 11. místo z roku 2004.

Po útoku jsme se odebrali sbalit k autu, takže jsme neviděli útoky B družstev Bartovic a
Kozmic, které obě svůj útok nedokončily. V šesté desítce startoval Svinov A. Zpožděná voda
na levém proudu a prostřik znamenal čas 15:41 a konečnou 28. příčku. Svinovským
mlaďochům prasklo před dokončením béčko a bylo z toho další N pro tým z MSL. Větřkovický
rozdělovač přišlápl při výběhu ze základny pravému proudu hadici, což znamenalo vypadlý
kotouč a nedoběhnutí k čáře. Čas 15:61 a 33. místo. Dalším zástupcem MSL byla Vrbice, která
jako 104. mužský tým vypálila všem rybník a s časem 13:87 se usadila s velkým náskokem na
1. místě. Už už to vypadalo, že si Vrbky odvezou putovní obraz V. I. Lenina domů, když se na
trati objevilo před před před poslední, cca 140-cáté mužské družstvo z Urbanova a o 6 setin
kluky z Vrbic porazilo. Jako poslední zástupce MSL se představila Písečná. Na kluky nezvykle
hodně pomalá voda dávala tušit, že to na atak předních příček nebude. Výsledný čas 16:22
znamenal 52. místo.

My jsme nakonec skončili na, pro nás velmi překvapivém, 6. místě, za což nás doma, kde snad
každá chalupa sledovala on-line přenos, čekalo velmi příjemné uvítání v naší Hospodě Na
Hasce, ze které velmi děkujeme.

Videa:

Oprechtice
Vrbice
Svinov A
Svinov B
Větřkovice
Písečná
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