
STARŠÍ ŽÁCI- SDH POHOŘELICE 

 

Obec Pohořelice leží ve Zlínském kraji, okresu Zlín a v současné době čítá 900 obyvatel. 

 

Sbor SDH Pohořelice byl založen roku 1893. V současné době má 90 členů, z toho je 48 členů do 18-ti let. 

Práce s mládeží byla ve sboru obnovena po krátké odmlce v roce 2012.  

Sbor jako takový se republikového kola účastní po třetí v řadě, po předloňském úspěchu dorostenců a 

loňském úspěchu dorostenek se nenechali zahanbit ani naši starší žáci a vysněný postup na republikové 

finále vybojovali. 

 

Naše soutěžní družstvo je složeno výhradně z členů SDH Pohořelice, a tvoří jej 7 holek a 3 kluci: 

 

Adam- nejmladší člen týmu, malý, ale rychlý, což je v některých disciplínách velkou výhodou 

Anka- naše bojovnice a velká srdcařka, kterou jde vždy dříve slyšet než vidět  ale máme pro to pochopení, 

protože jako závodní plavkyně si ve vodě moc zakřičí, tak si to musí v hasiči vynahradit 

David- hbitý a rychlý, kladina a přeskok ve štafetách je jeho, tak snad se mu tak povede i s jednotnou 

stříkačkou na požárním útoku 

Kája, neboli Karlos- ta holka se snad s hadicemi v rukách už narodila, což předvádí na štafetě 4x60m, 

motáním hadice na dvojicích a také na rozdělovači při požárním útoku 

Naty- nejstarší členka týmu, i když vzrůstem to moc nevypadá, ale síla a rychlost tam určitě je, a to ne vůbec 

malá, což nám předvede na PHP ve štafetě 4x60m, volném úseku štafetě CTIF a také při pumpování na 

útoku CTIF 

Nika- nejmenší členka týmu, takže její post je úplně jasný -podlez na štafetě CTIF nemůže patřit nikomu 

jinému 

Martin- náš filuta, který nás dokáže vždy něčím překvapit a pobavit, jeho výška mu pomáhá překonat 

žebříkovou stěnu, která na něj čeká při štafetě CTIF a jeho hbité ruce zvládnou skvěle zapojit savice na 

požárním útoku 

Vendy-talentovaná zpěvačka týmu a holka, která má prostě šikovné ruce, s hadicemi na štafetách si poradí a 

koš při útoku hravě nasadí 

A naši sestavu uzavírají dvě Zuzky. 

Zuza- kladina a béčka na útoku jsou jejím postem, na štafetě CTIF bere do rukou hasičák, tak snad jí to tady 

klapne, tak dobře, jak to poctivě trénovala 

Zuzka- no další potměluch týmu, její nápady stojí někdy opravdu za to, stejně tak ale její kvalitní výkony na 

dráze, což nám předvede na překážce a volném úseku ve štafetě 

 

Je nutno zmínit naši posilu týmu z krajského kola Marky z SDH Žlutava, díky jejím skvělým výkonům jsme 

se dostali až sem. Bohužel jí zdravotní stav nedovolil se připravit a účastnit se MČR. Takže ji zdravíme a 

děkujeme! 

 

Přejeme všem hodně štěstí a ať vyhraje ten nejlepší!! 

 


