
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 čtvrté v řadě, po úspěchu dorostenců, dorostenek 

se předloni nenechali zahanbit ani naši starší žáci a vysněný postup na republikové finále vybojovali. 

A letos i přes roční pauzu a s polovinou nováčků v týmu, kteří se teprve v kategorii starších 

rozkoukávají, se to opět podařilo. 

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

vám představíme pěkně podle abecedy na postech při požárním útoku: 

Adri Macková- letošní nováček, ale velmi příjemné překvapení, jak je ta holka šikovná, ukáže tady 

v Jihlavě na proudu 

Lucka Hochmannová- nejmladší z holek, která na MČR jede hlavně pro zkušenosti a v útoku se ukáže 

na béčkách 

Nika Říhová- i když posledním rokem za starší, stále patří k těm nejmenším v týmu a své umění nám 

předvede na savicích 

Vendy Silná- svoji zručnost předvádí na postu košařky, tak snad se jí bude dařit jako doposud  

a k proudům pošlou s Nikčou rychlou a hlavně pořádnou vodu 

A teď přichází na řadu trojice Zuzek: 

Zuzka Hochmannová- původně zkušená béčkařka, která se svou rychlostí dostala na proudařku týmu 

Zuzka Šlajsová- další překvapení týmu, Zuzku jsme dali jako nováčka na rozdělovač, ale zatím to 

vypadá, jak kdyby ho běhala odjakživa 

Zuzka Zelíková- letošní cestovatelka v útoku, od proudu, přes rozdělovač to zakotvila jako nejlepší 

volba na stroji, kde jsme potřebovali opravdového rychlíka a šikulu, a zatím to klape  

A naši kluci: 

Adam- největší chlap v týmu, jehož předností je rychlost, kterou nám předvede na proudu 

Štěpán- také nováček, ale s béčky na útoku se pere statečně 

Ondra- nejmenší a také nejmladší v týmu, posila z mladších žáků, jehož rychlost a výška nám pomůže 

na štafetě CTIF při podlézání laťky 

Bohužel toho trénování letos moc nebylo, pro nás přesně 4 tréninky před okresním kolem, které toto 

republikové kolo předcházelo o 14 dní, takže sami jsme zvědaví, jak se s tím vším dokážeme poprat. 

Přejeme všem hodně štěstí a ať vyhraje ten nejlepší!! 

 


