
Praha - SDH Stodůlky 

Naše dorostenecké družstvo SDH Stodůlky vzniklo složením několika 
pražských sborů, mimo jiné i z dorostenců, kteří reprezentovali Prahu v 

loňském roce na Mistrovství České republiky v požárním sportu v Českých 

Budějovicích. Doufáme , že tyto zkušenosti zúročíme zde ve Zlíně a zlepšíme  

výsledek. 

 Během tréninků prošla sestava několika změnami, které  nám pomohly vyhrát  

v Praze na Městském kole dorostu ve Stromovce  a postoupit  tak na MČR do 

Zlína. Cesta k vítězství letos nebyla jednoduchá , protože konkurenční družstvo 

dorostenců bylo velmi dobré a měli dobře našlápnuto na to, aby nám  postup 

vzali.Avšak na konci dne jsme se z postupu radovali my. 

Musíme podotknout, že k našemu titulu vítězů městského kola napomohl i 

nový maskot - mimoň , který nám doufáme přinese štěstí . 

Věříme, že předvedeme to nejlepší na Mistrovství ČR ve Zlíně ve složení: 
Pavel Knobloch - ten se toho od začátku nebál a na svá  široká ramena si 
vzal nejen středy, ale i roli leadera štafety, Vašek „Bounce“ Helmich - nás 
kryje na rozdělovači, zvládá ho  z celého týmu nejlépe. Kromě rozdělovače v 
útoku ho můžeme vidět na štafetě překonávat bariéru a má výborné stovky, 
Filip Bureš (Burák) - to je takový bavič týmu a  výborný stovkař a štafetě 
lítá přes lávku, Kuba Rotrekl (Kanárek)  - ten v roli strojníka je naše jistota, 
Ondra Vojta - dělá roztah a je náš pilíř a mi se na něj může spolehnout ve 
všem  , Vojta Vítek - je náš proudař, jeho věčný optimismus a stále dobrá 
nálada rozzáří náš tým za jakýchkoliv podmínek, Honza Brynda (Duffy) je 
náš druhý proudař a také dobrý stovkař  Petr Buřil, David Orel to jsou naši 
nováčci v družstvu a zvládají to na výbornou . A ten bez koho by to nešlo je 
náš Trenér Honza Koutek (Kouťas) , který to s námi nemá úplně lehké ,ale 
zatím to zvládá a věří nám.A my se  tu pokusíme získat co nejlepší umístění. 

 

 


