
Charakteristika týmu – Dorostenky

Náš městys má ráz vesnice, ráno jsou slyšet kohouti, štěkot psů nikoho neruší a kočky 
nejsou jen domácími mazlíčky. Přesto zde máme vše co je třeba od mateřské školky až po 
doktory. Děkujeme za každou šanci poprat se s osudem a ukázat, že jsme skvělý tým, 
který drží pohromadě. 24. června u nás proběhly velkolepé oslavy 135. výročí založení 
sboru. Starostou našich hasičů je Sláva Klika st., který nám fandí někde na tribuně! Vždy 
nás přijedou „Naši“ podpořit a toho si vážíme!!!
Pája celý den něco jí. To aby měla energii a mohla vás předběhnout. Přesto je 

nejútlejší dívkou týmu. Je universální členkou a většina postů jí nedělá vrásky. Z 

plaché dívky se nám klube špičková závodnice.

Lada - jejím posláním je být první, nebo poslední. Nic mezi se nepočítá. Je tak 

tvrdohlavá, že co si usmyslí, to dokáže. Je universální členkou a žádný z postů jí 

nedělá problém. Nejraději se však koupe v kádi.

Bařka -je duší týmu a pro tým dýchá. Prostě špičková závodnice, která nikdy 

nezklame. Když se jí však něco nelíbí, střežte se jejího hněvu. Pročpak? Protože 

až když se naštve, pak zaběhne nejlepší čas.

Maruška – holka od koní, je z Dobřejovic a s ničím nemá problém, kam jí 

postavíte, to zvládne. I když se moc neprojevuje, její rychlé nohy to vynahradí. 

Pro tým ze sebe odevzdá všechno. 

Livka je pracovitá holka. Kromě statku, domácí kuchyně, úklidu hasičárny a bůh 

ví ještě čeho, zastane i zdravotnici týmu. Starostlivá usměvavá holka se zde bude 

především starat o mašinu.

Verča  je naše veverka, poslední dobou se potýkala se zdravotními problémy, 

které už jsou snad pryč. V týmu jsme ji velmi postrádali, a proto jsme rádi, že je 

zpět. Vždyť taková paštika z veverek, tu miloval i Karel IV. :-D Běží béčka a tak 

doufáme, že ukáže své zoubky a pěkně je natáhne. A je nutné před ní schovat 

všechny přepravky. :-D

Natka  - naše „Naty jak jí rádi říkáme“ se nám bohužel zranila při pádu z kladiny, 

proto jí moc zdravíme a ve Zlíně běžíme hlavně pro ni! Vystřídá ji jiná skvělá, i 

když věkem mladším závodnice „Dája“. Kam jí postavíme, to zvládne! Po těžkém 

zranění na kladině se po ní zase klidně prohání. Její srdce bije pro tenhle sport a 

hasiče, víc než komukoliv jinému!

Terča – krásná, blonďatá a taky zamilovaná a taky z Dobřejovic. Neodmlouvá a 

udělá, co se jí řekne. Její styl běhu je krásná podívaná.  Takže Terčo, dneska to 

tam padne! A proto Terča ráda skočí i s košem do kádě!
Postup do Zlína je pro nás splněným snem a chceme si to tu opravdu užít, vždyť je to pro náš 
sbor historický úspěch, že jsme postoupili v obou dorosteneckých kategoriích. Neměníme 
sestavy, kdo si vybojoval postup, má právo si užít republiku!  Když už spolu nemůžeme za 
děti, tak alespoň takto! 
Díky všem fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a díky soupeřům za to, že nám umožňují jít 
až nadoraz a přejeme i ostatním hodně štěstí!
Když nemůžeš, tak přidej víc!!! :-D
A kdo tohle všechno zpískal? Kdo nás dohnal až sem? :-D
 trenéři Vláďa a Hanka Nejedlých 
Poděkování si zaslouží i další členové týmu za pomoc při trénincích i za dopravu.


