Charakteristika – dorostenci SDH Písková Lhota

Náš sbor pochází z malé, ale přesto velice známe vesničky Písková Lhota v okrese Nymburk. Máme
přes 120 členů, pořádáme spoustu společných akcí, výletů a závodů pro děti. Naši pozornost
věnujeme hlavně mladým hasičům, přičemž většina z nich si hasičinu zamiluje, tak jako my, a dojdou
až do kategorie dorostu či dospělých. Skládáme se z velice mladých členů, což ovšem neznamená, že
se budeme jen otrkávat! Věříme, že pro ostatní týmy budeme konkurencí a popereme se o co
nejlepší příčky na mistrovství České republiky. Scházíme se čtyřikrát týdně, proto se z nás stali dobří
kamarádi, máme skvělí tým, s kterým chceme dosáhnout nejlepších výsledků. Patří k nám:
Martin Zradička, v útoku běhá béčka a je to super kámoš, ale když mu to nejde tak se umí pěkně
naštvat. Michal Husák ze Sadské neboli Míša, je velice snaživý a téměř každý závod si dá osobák,
přišel k nám se svým kamarádem ze Sadské Danem Šturmem, který běhá koš. Vojta Urban běhá na
proudu a jeho nástřik patří k nejlepším. Šimon Crkal běhá nalejvání a díky skvělé práci máme super
rychlý útok. Tadeáš Meišner náš druhý proudař jeho zázračná rychlost a mrštnost spočívá v cukrové
vatě. Jakub Košnář z Velenky běhá rozdělovač, na kterém občas zaváhá, ale když se mu to povede tak
je to bomba. Vojta Ševčík z Velenky je náš dlouholetý kamarád, se kterým je vždy velká sranda. A
nakonec to nejlepší naše nejúžasnější trenérka Lucka Pohanková a náš loňský tahoun týmu Tomáš
Procházka, který již bohužel musel díky svému věku přesedlat do trenérské pozice. Oba jsou na nás
moc hodní a díky ním máme tak super výsledky! Jelikož naše kolegyně z Pískové Lhoty obhájilyminulý
rok titul Mistryně ČR, rádi bychom je co nejvíce napodobili.

Tak nám držte palce, ať se nám vše povede podle našich představ.

