
Metylovice, 13.8.2011 – Rok se sešel s rokem a tak nás v sobotu čekal již 19. ročník naší 
tradiční soutěže Netradičních družstev. 

Její nultý ročník se uskutečnil již v roce 1991 na hřišti za školou, od roku 2007 se přesouváme 
na zahradu manželů Kahánkových u kostela (za což jim patří velký dík). Pouze v roce 1994 se 
toto klání neuskutečnilo z důvodu nepřízně počasí. 
V pátek proběhl veřejný trénink a v sobotu jsme si ještě odskočili na 12. kolo MSL do Staré 
Vsi. Vracím se domů až těsně před 15 hodinou, na kdy byl naplánován úvod soutěže. Ale 
letos se na jejím začátku žádná svatba nekoná, přestože pár aspirantů by se jistě našlo. 
A tak po slavnostním nástupu dochází k rozlosování startovních čísel a můžeme jít na věc. 
Jako první se hned představí Šiguti. Jedná se o šestičlenné rodinné družstvo, přesto ani jeden 
chybějící závodník nemusí být hendikep, protože trať má jen 53 metrů a hadice B jsou 
poloviční délky. Šiguti soutěž otevírají časem 22,100 s, Pája měl levý terč sražený dokonce za 
19,131 s. Následují Zdravotníci. Snad jejich služeb po zbytek dne nebude potřeba a tak se 
mohou plně soustředit na svůj pokus. S drobným zaváháním na koši a časem 31,464 s to na 
Šiguty nestačí. Jako třetí se na startovní čáře seřadilo družstvo našeho družebního sboru z 
Turzovky. Přestože mají doma také své pořadatelské povinnosti, ani oni u nás nemohou 
chybět. A jejich výkon je nadmíru povedený – za 19,663 s jdou do vedení. Bílci už 
„Netradičku“ vyhráli pětkrát. Vloni jsem musel narychlo zaskakovat za Deny na koši – 
přestoupila totiž narychlo k Izvorským – a slušně jsem náš útok zvoral. Letos jsem štěstí 
pokoušel na pravém proudu. Voda není zcela ideální a čas 24,500 s stačí na průběžnou třetí 
příčku. 
Družstvo do 30 let složené z členů našich mužských týmů a na tričkách propagující klasický 
český produkt zlaté barvy si pro objektivitu soutěže losuje jednotlivé posty. A tak máme 
pravého proudaře na koši, rozdělovače na savicích, béčkaře na stroji, atd. Trošku nám to 
zaskřípalo na rozdělovači, takže časem 33,942 s zatím uzavíráme celé startovní pole. Z 
Janovic k nám přijeli Gřunděli – další rodinné družstvo, tentokrát dokonce jen čtyřčlenné. 
Chce to ještě trochu vychytat, zatím si připisují čas 68,726 s. Mimo soutěž se pak představují 
Čarodějnice. Pravidelně se u nás slétají 1. května, letos podnikly druhý nálet na Metylovice v 
srpnu, ale ani staleté zkušenosti jim nepomohly k lepšímu výkonu, než bylo 33,700 s. Prvním 
firemním týmem jsou Děláme zahrady. V předcházejících dvou letech ještě pod původním 
názvem byli druzí. Letos po chybě na nálivce to s časem 28,262 s na bednu stačit nebude. 
Mateřská dovolená je tým sedmi závodnic s podporou jedenácti dětí, Sebík se dokonce 
pasivně zapojuje i do samotného útoku. A čas 23,021 s zatím stačí na 3. pozici. Následují 
Pyžamoví – družstvo z části Dolního konce Metylovic. Nalito je až napodruhé, přesto je útok 
dokončen těsně pod hranicí jedné minuty – 59,615 s. 
A pak už se na základně připravuje jeden z největších favoritů, obhájci loňského vítězství – 
Cimrmani. Požární útok v jejich podání je vždy tak trochu Vichr z hor. Z loňské sestavy 
chyběl jen Prof. Mališ, ale Záskok za něj byl i tak kvalitní. A jelikož podél trati stálo několik 
Švestek, není se co divit, že byly oba terče sraženy za 19,813 s. Ale na Turzovku to přesto 
nestačí. 
Družstvo z metylovské ulice Čupovice vyhrálo Netradiční soutěž již v roce 2008. Letos 
startují v šesti – Radek Rusina zvládne vedle dvou spojů levého proudaře i dva spoje béčkaře. 
Nalito je v podání Gabky a Jirky Ryškovým bezchybně a časomíra se zastavuje na hodnotě 
18,746 s! Je to taková inspirace pro družstva, která si sedmého závodníka musí půjčovat – i v 
šesti se dá vyhrát soutěž  
Ale ještě nekončíme. Na řadu teď jde druhé družstvo startující mimo soutěž – Žáci 3.B. Easy 
vypadal v letních šatičkách jako paní Kadrnošková a lehce rozhozen vybíhal od základny s 
proudnicí volně visící na hadici, kterou si v běhu nadhazoval. Asi tohle odkoukal na lize 

Horáček s Pažoutem nás taky slušně zalili, přesto čas 17,211 s aktovkou na zádech není k 



zahození. Dalším firemním družstvem jsou Impulsáci, ale spojitost s rááádiem nehledejte. 
Tihle vám písničku na přání nepustí, ani vám ráno nebudou volat, spíš vám nainstalují věžní 
hodiny. S časem 27,236 s jsou prozatím sedmí. Následuje družstvo nad 40 let, mužské 
osazenstvo týmu si stejně jako Do 30 let losuje posty. Starosta sboru Milan Pečinka zapnul 
béčko na stroj přes zub, i s touto chybou se časem 33,742 s dostávají o dvě desetinky před 
„t řicátníky“. Družstvo našich žáků ze sezóny 2008, to byli Mlaďoši. Přestože se na levém 
proudu docela zalili, za 33,651 s jsou těsně před „čtyřicátníky“. Cestou ze soutěže ve Skalici 
se stavili i novovesští hasiči, kteří u nás startovali se smíšeným družstvem pod lehce 
ironickým názvem Podvodníci z Nové Vsi. Část týmu si losuje posty, přesto se časem 21,345 
s usazují na 4. místě. Všehochuť složená na poslední chvíli z řad několika diváků svůj pokus 
dokončuje za solidních 26,706 s, přestože vůbec netrénovali a někteří vypadali, že vidí 
požární útok poprvé. Mimo soutěž nastoupilo béčko Impulsáků – Zvonaři, ale napodruhé se 
nezlepšili – 30,625 s. O samotný závěr se postaraly Rumové pralinky – název odkazuje na 
opakované úspěchy členek tohoto družstva v kole štěstí, jehož hlavní výhrou nebyly bonbony, 
ale láhev. Čas 27,019 s znamená 9. místo. Poté došlo k vyhodnocení soutěže, na kterém byla 
odměněna všechna zúčastněná družstva a mohla vypuknout intenzivní afterparty. Na 12 
měsíců jsou nejlepší metylovští hasiči z Čupovic, ale už za rok v srpnu „hyn sa ukáže…“  

 

„Zachování životního prostředí a předcházení rizikům v příhraničním regionu Beskyd a 
Javorníků.“ 

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje. 
www.europa.eu 

Celkové pořadí: 
pořadí – družstvo – levý terč – pravý terč – výsledný čas 
1. Čupovice – 17,892 – 18,746 – 18,746 
2. Turzovka – 18,410 – 19,663 – 19,663 
3. Cimrmani – 19,813 – 19,727 – 19,813 
4. Podvodníci z Nové Vsi – 21,345 – 21,261 – 21,345 
5. Šiguti – 19,131 – 22,100 – 22,100 
6. Mateřská dovolená – 23,021 – 20,682 – 23,021 
7. Bílci – 24,500 – 23,066 – 24,500 
8. Všehochuť – 26,706 – 25,677 – 26,706 
9. Rumové pralinky – 27,019 – 25,773 – 27,019 
10. Impulsáci (Ostrava) – 27,236 – 27,191 – 27,236 
11. Děláme zahrady – 25,442 – 28,262 – 28,262 
12. Zdravotníci – 31,464 – 29,697 – 31,464 
13. Mlaďoši – 33,651 – 21,390 – 33,651 
14. Nad 40 let – 33,724 – 33,591 – 33,724 
15. Do 30 let – 33,665 – 33,942 – 33,942 
16. Pyžamoví – 59,615 – 58,241 – 59,615 
17. Gřunděli (Janovice) – 67,472 – 68,726 – 68,726 

Mimo soutěž: 
družstvo – levý terč – pravý terč – výsledný čas 
Čarodějnice – 33,583 – 33,700 – 33,700 



Žáci 3.B – 17,211 – 16,319 – 17,211 
Zvonaři (Ostrava) – 30,607 – 30,625 – 30,625 

Soupiska vítězů: 
post – Čupovice 
koš – Gabriela Ryšková 
savice – Jiří Ryška 
stroj – Pavla Rusinová 
rozdělovač – Denisa Ryšková 
levý proud a béčka – Radomír Rusina 
pravý proud – Kristýna Ryšková 

 


