
SDH Vědomice 

Naše obec leží v srdci Podřipska a od podřipské metropole Roudnice nad Labem nás dělí pouze tok 

krásné a majestátní řeky, která tu společně s nedalekou Ohří vytvořila díky teplému podnebí úrodný a 

harmonický kraj. Ten při pohledu z bájného Řípu okouzlil již Praotce Čecha, jehož my jsme dozajista 

nejbližšími přímými potomky…:o))  

Na Podřipsku byl také založen první ryze český sbor dobrovolných hasičů, a to již v roce 1864 

v nedalekých Velvarech, hned o rok později i v sousední Roudnici nad Labem. Náš vědomický sbor je 

sice ještě o dalších 21 let mladší, ale i tak se dá s nadsázkou říci, že jsme i potomci prvních českých 

hasičů…:o)) 

Činnost našeho sboru se soustředí na práci s dětmi a mládeží, čemuž odpovídá i to, že z 80 členů SDH 

Vědomice je téměř padesátka mladších 18 let.   

Na Mistrovství ČR jsme přijeli podruhé za sebou reprezentovat Ústecký kraj a okres Litoměřice. Po 

premiéře v Plzni bychom se letos rádi ve Vlašimi posunuli třeba i maličko dál v pořadí a loňské 

výsledky zopakovali případně je i vylepšili. Stejně jako vloni jsme se na závěrečnou soutěž museli 

posílit několika borci z okolních sborů (Hrobce, Lhenice, Mojžíř).  Náš tým do Vlašimi je nakonec 

složen z těchto jedinců: 

Denča: věkem sice ještě mladší žačka, ale svými výkony (především rychlostními) jasná součást 

základního vědomického týmu… 

Zdenda: nejzkušenější a nejrychlejší člen našeho týmu, hodně na něj spoléháme… 

Honza (z Vědomic): týpek se spolehlivými, stabilními výkony, které třeba posune dál… 

Míša: také stále ještě mladší žák, kterého zdobí především rychlost, tedy pokud se mu zrovna chce… 

Lucka: usměvavý objev roku, něco tak šikovného se zjeví skutečně jen občas… 

Zuzka: naše všestranná mudrlantka z Hrobců… 

Eliška: ukecaná, neřízená hrobecká střela… 

Venda: další hrobecký šinkanzen, tedy pokud zrovna nevykolejí… 

Honza (ze Lhenic): zkušené lhenické TGV (téžévé)… 

Kuba: naše poslední, zkušená posila z Mojžíře… 

Náčelník Vašek: sebeobětující se, nadšený trenér, který občas nechává prchlivost cloumat svým 

majestátem… 

Pája: dobrá trenérská duše, která proslula svým převlekem mňam, mňam Bobíka, dbající především o 

atletickou přípravu, která jemu i jeho potomkům byla dána shůry… 

Grupa nadšených, doprovázejících příznivců: exoti, rodinní příslušníci, co jezdí s dětmi po všech 

akcích… 

 

 

 



 


