DOROSTENKY – PÍSKOVÁ LHOTA
Náš sbor pochází z malé vesničky jménem Písková Lhota z okresu Nymburk. Letos, jako každý rok
jsme se pilně trénovaly, abychom dosáhly nejlepších výsledků. Náš sbor se pravidelně účastní
krajských kol a většinou se nám povede postoupit na MČR . Mezi naše největší úspěchy se řadí
vítezství na MČR v loňském roce.
A teď jednotlivě:
Naším nejdůležitějším členem je náš STAROUŠEK. Je to naše nejlepší trenérka, která nám pomůže i
poradí s čímkoliv.
Nově se k nám přidala Anička Rybenská z Kounic. Je to super kamarádka, a se vším ráda pomůže.
Dalším nováček je Vája Homolková. Krom hasičů má ráda atletiku , ve který dosahuje skvělých
výsledků. V požárním útoku jí můžete vidět na B-čkách .
Kačka Martinová nebo taky KAČBO. Je to holčina se kterou je vždy velká legrace. Ve štafetě nám
poběží minimax a v útoku nalejvání.
Dále tu je Léňa Nováková. V požárním útoku běží koš. Je to hodná a velmi poctivá holka , ale když jí
něco nejde tak se umí pěkně naštvat.
Aničku Kadeřávkovou neboli našeho BRUČOUNA. V požárním útoku jí můžete vidět na rozdělovači a
ve štafetě na překážce.
Dalším členem je Eliška Rádlová. Je to moc fajn holka a dokáže se vším ráda pomoc. V útoku jí uvidíte
na stroji.
Předposledním členem je Věrka Říhová, která se bohužel před týdnem nepříjemně zranila, tak dnes
nám alespoň fandí z tribuny. Místo Věrky nám přispěchala na pomoc Míša, je to super holčina a
skvělá běžkyně. Uvidíte ji ve štafetě na překážce a na levém proudu.
Posledním členem našeho týmu je Terka Hamáčková – HAMINA . Je tu s námi poslední rok. Ve štafetě
jí uvidíte na prvním úseku, jak se rozhlíží v okně a v útoku na pravém proudu.

A to je všechno o nás. Držte nám palce , ať se nám všechno podaří.

