SDH Dolní Měcholupy
2014 – Brno, 2015 – Praha, 2016 – České Budějovice, 2017 – Zlín, 2018 – Plzeň, 2019 –
Vlašim, 2020 – vše jsme přečkali ve zdraví, 2021 – Jihlava.
Na MČR hry Plamen bude náš sbor reprezentovat Prahu již po sedmé v řadě. Zvlášť po
prazvláštním roce 2020 si velmi ceníme toho, že toho ze svého umu moc nezapomněli a
vyběhali si zasloužený postup i v letošní sezoně.
I letos nám dovolte zavzpomínat na roky předešlé. Účast na MČR hry Plamen na stadionu
VUT v Brně (celkové 11. místo) byl pro náš tehdy nezkušený a mladý tým 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 1995.
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.
V Českých Budějovicích jsme do poslední chvíle bojovali o placku na naší nejmilejší disciplíně,
Útoku CTIF. Nakonec jsme se ale museli smířit se čtvrtou příčkou. V celkovém hodnocení
jsme se ale posunuli výsledkovou listinou na 7. místo.
Ve Zlíně jsme opět předvedli, že Útok CTIF umíme, a tentokrát nás již bronzová medaile za
tuto disciplínu neminula! V celkovém hodnocení jsme pak skončili opět sedmí a domů
odjížděli velmi spokojení.
Čím pro nás bylo MČR v Plzni? Pohádkou! Do třetice Útok CTIF a tentokrát na něm – příčka
nejvyšší! V celkovém hodnocení to pak bylo – taktéž do třetice – uhájení sedmého místa v
celkovém hodnocení.
Ve Vlašimi se nám zprvu dařilo a dlouho jsme pokukovali po medailových pozicích
v celkovém hodnocení, královská disciplína se nám však stala osudnou a obsadili jsme tak
„až“ osmou příčku.
Postup na naše první MČR z roku 2014 si už z našich závodníků pochopitelně nepamatuje
nikdo, i přes to se nám daří držet týmový duch, zápal a nasazení pro hasičský sport. Jsou to
vlastnosti, kterých si ceníme, protože bez nich by našich úspěchů nebylo možné dosáhnout.
Družstvo starších, které postoupilo na MČR tvoří:
Amálie Kronovetrová, Klára Vojtová, Julie Jurčová a Patrik Dymák, kteří letos v kategorii
starších končí; dále Kryštof Rychtařík, Juraj Pčolinský, Matěj Jankovič, Anna Cardová, Víťa
Horák, Štěpán Vojta, Matěj Tipta a Eliška Kašpárková.

