
SDH Velké Meziříčí 
Město Velké Meziříčí se nachází v okrese Žďár nad Sázavou, v kraji Vysočina, na soutoku řek Oslavy 
a Balinky. Ze soutoku obou řek také pochází dnešní název města. Velké Meziříčí leží v těsné blízkosti 
dálnice D1, která město překlenuje mostem Vysočina. Spolu se svými sedmi částmi města má přes 
11 000 obyvatel. Ve znaku má červený štít se sedmi stříbrnými pery, která jsou zasazena ve zlaté 
čelence. Jednou z dominant města je zámek rodiny Podstatzkých – Lichtenstein, ve kterém je umístěno 
Muzeum Velké Meziříčí. 

NĚCO MÁLO Z HISTORIE SBORU 

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Meziříčí byl založen 21. července 1871 Titem Krškou (1. 8. 
1842 – 24. 10. 1900). Toto pro sbor znamená, že nosí titul „nejstarší sbor na Moravě s českým 
velením“. Nyní má náš sbor 123 členů, z nichž je 38 mladých hasičů a 21 členů je zařazeno v jednotce 
sboru dobrovolných hasičů. V roce 2010 náš sbor obdržel nový historický prapor. 

DRUŽSTVO DOROSTENCŮ 

Soutěžní družstvo dorostenců se během přípravy na Mistroství České republiky zaměřilo na požární 
útok. Zúčastnilo se několika závodů, které byly zařazeny nejen do Žďárské ligy v požárním útoku, ale 
startovali i v mnoha pohárových soutěžích. Činnost dorostenců v našem sboru byla po menší pauze 
obnovena v roce 2011 pod vedením stávajících vedoucích, kdy naše řady posílili členové ze sboru 
dobrovolných hasičů Dolní Cerekev, Kochánov, Lavičky, Rudy a Zadní Zhořec. 

Pro některé z nás je to první a zároveň poslední Mistroství České republiky za dorost, jelikož někteří 
příští rok odcházejí do kategorie mužů, a proto si chceme těchto pár dní v Českých Budějovicích užít, 
nasbírat zkušenosti a podat co nejlepší výkony, abychom mohli odjet domů spokojeni. 

SLOŽENÍ NAŠEHO DRUŽSTVA 

� Patrik Prchal (Paťa) – testy, útok = levý proudař, 100m s překážkami, štafeta = kladina 
� Sýkora Jan (Syky) – testy, útok = košař, 100m s překážkami 
� Luboš Pešek (Peši) – testy, útok = pravý proudař, 100m s překážkami 
� Marek Sojka (Mára) – testy, útok = strojař, 100m s překážkami, štafeta = domeček 
� Jiří Svoboda (Jirka) – testy, útok = béčkař, 100m s překážkami 
� Dominik Mašek (Máša)  - testy, útok = rozdělovač, 100m s překážkami, štafeta = bariera 
� Jan Homola (Jenda) – testy, útok = nabírač, štafeta = PHP 
� Prokop Kasal –  100m s překážkami 

 
� Olga a Martin Rajmovi– vedoucí družstva 

 


