SDH Dolní Měcholupy
2014 – Brno, 2015 – Praha, 2016 – České Budějovice, 2017 – Zlín.
Ano, je to tak. Již počtvrté v řadě reprezentuje hlavní město Prahu malá městská část o třech
tisících obyvatelích, ležící na východě Prahy.
Dovolte, abychom v rychlosti zavzpomínali na roky minulé.
Účast na MČR hry PLAMEN na stadionu VUT v Brně (celkové 11. místo) pro náš tehdy nezkušený a
mladý tým (tehdy s věkovým průměrem kolem 12 let) byl návratem na republikovou scénu. A to
přesně po dvaceti letech – do té doby poslední účast našeho SDH na Mistrovství hry PLAMEN se
datovala až k roku 1994.
V roce 2015 jsme Prahu reprezentovali na domácí půdě, když se MČR konalo na atletickém
stadionu ASK Slavia. O rok zkušenější tým tehdy za podpory domácích fanoušků vybojoval pěkné
desáté místo.
Na šampionátu konaném loni na Střeleckém ostrově v Českých Budějovicích jsme bodovali nejvíce.
Na útoku CTIF jsme dokonce do poslední chvíle bojovali o medaile, nakonec však tým odjel „jenom“
plný zážitků, dalších zkušeností a s diplomem za krásné celkové 7. místo.
Teď před námi stojí Zlín.
V minulých letech jsme se každým rokem stráveným na MČR dokázali výsledkovou listinou
posunout o něco výše. Rádi bychom se posunuli i letos.
Za tyto čtyři roky náš sbor a naše město reprezentovalo na Mistrovstvích hry PLAMEN dohromady
19 závodníků, z toho čtyři z nich se účastnili všech tří předešlých velkých závodů a i na tomto před
Vámi stojí spolu se svým týmem, odhodláni předvést to nejlepší, co v nich je.
Celé čtyři roky pak družstvo vede Libor a Iveta Vojtovi, kterým asistuje širší okruh vedoucích a řidičů.
A kdo bude Prahu reprezentovat letos?
Lukáš Plhal, Alenka Kašpárková, Kristýna Vojtová, Mirek Němeček, Petr Voříšek, Michael Jurča,
Michal Popsimov, Matyáš Kronovetr, Anička Kolářová a v neposlední řadě Standa Kulhánek, kterého
jsme si půjčili z SDH Písnice.
Součástí týmu je Klára Popsimovová, která je bohužel zraněná. Z kategorie mladších v průběhu
sezony vypomohli i Klárka Vojtová a Juraj Pčolinský.
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