HASIČ PETR MOLEŠ OVLÁDL SOUTĚŽ ULTIMATE FIREFIGHTER A STAL SE MISTREM SVĚTA. ŘÍKÁ:

Při zásahu mi nedělá problém
vyběhnout spoustu schodů
KATEŘINA HELESICOVÁ

Žarošice- Dřina s činkami v
posilovně, pravidelné běhy
a další náročné cvičení. Po
ctivé a vytrvalé úsilí se
hasiči Petru Molešovi ze
Žarošic vyplatilo. Nedávno
se vrátil ze Světových poli
cejních a hasičských her v
americkém Los Angeles.
Porazil tam mezinárodní
konkurenci, získal tři zlaté
medaile a stal se absolut
ním vítězem. „Byla to tako
vá hasičská olympiáda,“ vy
zdvihuje třiatřicetiletý
sportovec.
Kudy vedla vaše cesta k
hasičské uniformě?
Můj taťka byl dobrovol
ným hasičem a já k nim
thodil už od dětství. Vystu
doval jsem nábytkáře s ma
turitou a po přijetí k hasi
čům jsem absolvoval
půlroční školení v Brně.
}e těžké se na soutěž světo
vého formátu, jako je ta v Los
Angeles, dostat?
Na soutěž neexistuje
žádná kvalifikace,
jedou ti, co se to
mu věnují naplno. ■
Každý se přihlásil
do závodu, o kterém
ví, že ho má natré
novaný. Já bych se
třeba nikdy nepřihlá
sil ria plavání.
S jakou jste se potkal
konkurencí?
Sešlo se zde okolo
j edenáctitisíc zá
vodníků, kteří se
utkali v padesáti až
šedesáti sportech.
Je to vlastně taková
hasičská a policejní
olympiáda. V zá
vodu Ultimate bylo

sto dvacet závodníků v růz
ných věkových kategorií.

0'slavu na hasičské zbrojnici.
Byla opravdu honosná.

Co pro Vás bylo z celého por
bytu nejnáročnější?
Samotný den závodu. V
Česku je to tak, že čtyři
úseky, ze kterých se závod
skládá, jsou hned po sobě.
Tady mezi nimi následovaly
třeba i dvouhodinové pauzy,
takže bylo nutné rozložit si
síly na celý den.

S muži v Českém týmu, se
kterými jste získal další dvě
zlaté medaile, se znáte nebo
se potkáváte až na soutěži?
Známe se z reprezentace.
Ta má patnáct lidí, širší vý
běr je třicet. Jezdíme spolu
také třikrát ročně na sou
středění. Neexistuje mož
nost, aby spolu členové přes
rok pravidelně trénovali,
protože jsou z různých
koutů republiky. Před závo
dem je však potřéba fungo
vat jako tým a vzájemně si
pomoci.

Jak se Vám v Los Angeles lí
bilo?
V Americe je krásně. Ale
lidé tam mají úplně jinou
mentalitu. Vydržel bych tam
maximálně měsíc. A pak
hned zpátky domů.
Oslavil jste nějak svoje vítěz
ství?
Žádné velké
oslavy jsem
jl
neplánoval,
M
ale kama
rádi z dob
rovolných
hasičů v
Žarošicích
připravili

Jak takový trénink vypadá
trénink?
Když

jsem doma, tak jezdím tré
novat do Kyjova do pohy
bové zóny s Víťou Malenovským. V létě hlavně dy
namický pohyb, vytrvalost,
V zimě přijdou na řadu i
činky. Velmi důležitý je běh,
a to nejlépe každé dva dny.
Já osobně upřednostňuji
svalové disciplíny před těmi
vytrvalostními.
Na jaký další závod se chys
táte?
V září pojedu na soutěž
do Ostravy, bude to hned po
dovolené.
Myslíte si, že vám účast na
soutěžích pomáhá k lepším
výkonům v práci?
Soutěž je vlastně simulací
opravdového zásahu a za
hrnuje čtyři disciplíny, časy
se sčítají. V kabátě, přilbě a
s dýchacím přístrojem musí
závodník rozvinout hadici
na padesát metrů, přede
psaným způsobem zachrá
nit a odtáhnout osmdesátikilovou figurínu, vytáhnout
hadici do pátého patra po
žární věže a zvládnout
dvojnásobný výběh do stej
ného patra. Výhodu vidím
hlavně v tom, že při oprav
dovém zásahu mi nedělá
problém vyběhnout spoustu
schodů.
Pociťujete při své práci
strach?
■ Nedá se říct, že bych se
bál, ale určitě není dobré
jít do akce bezhlavě,
zdravý strach je v pořád
ku. Na práci hasiče se
nedá připravit, nikdy
nevíte k čemu jedete,
vždy vás to překvapí.
Nejhezčí je, když někdo
za půl roku zavolá,
poděkuje a řekne, že se
z toho dostal.

