Starší žáci SDH Vědomice
Pocházíme z obce, která leží v srdci Podřipska, jen přes řeku od Roudnice nad Labem. Naše družstvo je
složené jak ze zkušených jedinců, kteří atmosféru tohoto mistrovství už znají, tak i ze tří benjamínků,
kteří díky svým mimořádným schopnostem náš team doplnili, přestože jsou věkem ještě mladší žáci.
Členy našeho družstva jsou:
Denisa – zvaná Denča, nejzkušenější a nejvšestrannější představitelka dívčí části našeho družstva, která
se letos, jako postaršená, probojovala i na MČR dorostenek-jednotlivkyň.
Anna – zvaná Anča, pokud jí jsou hvězdy příznivě nakloněny, podává skvělé výkony. Škoda, že není
znám její horoskop…
Eliška – naše nejmladší závodnice, velký, všestranný sportovní talent, který je důkazem toho, že jablko
nepadá daleko od stromu…
Melinda – zvaná Melča, další šikulka z mladších žáků, která doplnila naše družstvo.
Honza – zvaný Hanz nebo Pakosta, již zkušený, zodpovědný a snaživý hošan, který si postupně
vypracovává a zvyšuje své sportovní cíle.
Michal – zvaný Michalka, zkušený rychlík, který z nás všech absolvuje během roku nejvíc individuálních
závodů, především na překážkové dráze.
Matěj – zvaný Šakal, trochu flegmatičtější člen naší party, který se musí občas popíchnout k většímu
úsilí, ale je náš a jsme rádi, že tu je s námi…
Daniel 1 – zvaný Dan, přestože začínal v jiném SDH, již druhým rokem je naším parťákem a jsme rádi,
že ho máme, nejen pro jeho sportovní výkonnost.
Daniel 2 – zvaný Emil, jeho přezdívka není samozřejmě náhodná a odkazuje na jeho běžecké
schopnosti, připomínající našeho legendárního olympijského vítěze. Třetí benjamínek v naší sestavě.
Tomáš – prvním rokem starší žák, takže i on poznává atmosféru mistrovství ČR poprvé, a jistě to pro
něj bude, stejně jako pro všechny z nás, nezapomenutelný zážitek.
Naším trenérem je Václav Sazeček, dobrá duše většiny hasičských aktivit v naší obci, k jehož
dokonalosti chybí snad a pouze schopnost nenechávat občasně prchlivost cloumat svým majestátem…

