Nejtěžších životních 400 metrů Tomáše Vašíčka
Sobotního extrémního běhu až k vrcholu velkého skokanského můstku RED BULL 400 absolvoval
mezi stovkami závodníků i harrachovský nekoaliční zastupitel Tomáš Vašíček. Na jeho
bezprostřední dojmy jsme se ho zeptali po zhruba 48 aklimatizačních hodinách po Tomášově
běžeckém výkonu.
Jak se aktuálně cítíš po vydatné sobotní námaze?
Musím naprosto souhlasit s reklamním sloganem této akce, a to že to bylo nejtěžších 400 metrů
v mém dosavadním životě. Sáhnul jsem si opravdu hodně do mých silových rezerv. Ještě teď stále
cítím v nohách menší bolest. Ale jinak mám pocit ze svého výkonu ohromně potěšující, neboť jsem
v mnoha ohledech překonal sám sebe.
Jak dlouho jsi nosil hlavně myšlenku se přihlásit?
Chtěl jsem již absolvovat loňský první ročník, ale propásl jsem termín registrace. Letos mě v časném
termínu přihlásila moje manželka.
S umístěním jsi také spokojen?
Určitě, to že jsem dopadl kolem zhruba 170 místa v mužích je pro mě parádní výsledek. Zvlášť když
jsem na tento „výšlap“ nijak zvlášť netrénoval. O mnoho lépe, tedy do první stovky, se umístil můj
harrachovský kolega Michal „Hůla“ Rieger. Velmi krásný výkon okořeněný, tuším, bramborovou
medailí předvedla taky mužská štafeta týmu vedená Radkem „Raketou“ Čermákem. Velmi dobře to
běželo i partě borců z harrachovské Horské služby. Nicméně smekám též pomyslný klobouk před
výkonem některých handicapových závodníků, zvláště pak jednoho nevidomého běžce. Tomu říkám
bourání překážek!
A Tvůj dojem z celkové organizace a průběhu akce?
Naprosto pozitivní!!! Vše bylo výborně profesionálně připravené a vedené. Včetně reklamy a
mediální prezentace. I večerní after party s hudebními vystoupeními byla skvělá. Je dobře, že zase po
čase se Harrachov díky můstkům dostal do rubrik hlavních sportovních zpráv našich předních
vysílacích i tištěných medií, když ve skocích a letech na lyžích tomu do budoucna asi dlouho, bohužel,
nebude. Tohle je vždy parádní reklama pro naše horské středisko k nezaplacení. Proto dlouhodobé
zakotvení této akce v našem městě budu nejen z pozice zastupitele určitě podporovat, a to nejen
svou aktivní sportovní účastí.
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