
Pohár starosty SDH Útěchov-2013 

V sobotu 7. září 2013 jsme pořádali tradiční soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče. 

 Celé odpoledne nás provázelo velmi hezké počasí.  

Soutěže se letos zúčastnilo pouze sedm družstev, přesto byla divácky velmi zajímavá a útěchovští mladí hasiči 

určitě svými výsledky velmi potěšili všechny své příznivce, kteří je přišli na hřiště podpořit. 

 

kategorie mladších žáků 

pořadí družstvo čas 

1. Královo Pole 22,9 s 

2. Útěchov 24,3 s 

3. Jundrov 32,8 s 

 

kategorie starších žáků 

pořadí družstvo čas 

1. Útěchov 18,7 s 

2. Královo Pole „B“ 25,7 s 

3. Jundrov 25,9 s 

4. Královo Pole „A“ 36,3 s 

 

 

Naše soutěžní družstva závodila v tomto složení : 

 

mladší žáci - Zdeněk Sáňka ml., Jakub Klimeš, Vojtěch Stejskal, Veronika Pospíšilová,  

                       Ondřej Hanák, Martin Stejskal 

 

starší žáci -  Tomáš Pospíšil, Jan Kaláb, Marek Jarušek, Vladimír Sáňka,  

                      Dominik Pavelka, Martin Stejskal, Veronika Pospíšilová 

 

Po ukončení posledního pokusu se děti vrhly na výborný bramborový guláš, který uvařily naše členky 

a limonády – sponzorský dar Pivovaru Černá Hora. 

Následovalo slavnostní vyhlášení, v průběhu kterého, byly oceněny nejlepší týmy poháry, medailemi  

a drobnými věcnými cenami. 

 

 



Poděkování patří: 

- všem soutěžícím dětem, které reprezentovaly náš sbor, 

- divákům, kteří přišli naše děti podpořit, 

- trenérům Lucii Sáňkové, Haně Pirklové a Zdeňku Sáňkovi, kteří se podíleli jak na přípravě sportovců,  

  tak i soutěže a Zdeněk navíc celé odpoledne moderoval, 

- všem těm, kteří se podíleli na přípravách a hladkém průběhu soutěže, tj.  Petru Oháňkovi, Luďku Pospíšilovi, 

  Petře Bielczykové, Petru Čiernikovi, Jiřímu Hemzalovi ml., Antonínu Janouškovi, Janě Lerchové,  

  Janě Oháňkové, Jiřině Pirklové, Martině a Ivetě Rousové, Ladislavu a Petrovi Střítežským, Jiřímu Šoukalovi, 

  Martině Pospíšilové, Dagmar Švédové, Janu Němečkovi a Peťce Oháňkové. 

- bratrům Hrnčířovým z SDH Ořešín, kteří nám tradičně pomohli jako rozhodčí, 

- hasičům z Vranova a Králova Pole, kteří nám pomohli zásobovat soutěž vodou, 

- Pivovaru Černá Hora, a.s., od kterého jsme dostali limonády pro účastníky soutěže, 

- Brněnským vodárnám a kanalizacím, a.s., které nám umožnily bezplatný odběr vody ze své sítě, 

- HZS Jihomoravského kraje a SDH Brno-Husovice, od nichž jsme měli vypůjčený materiál. 

 

 

 


