
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 

Úvodník : 
Vážení čtenáři, třetí číslo Hasičského zpravodaje je věnováno především soutěžím v požárním sportu, které proběhly v měsíci 
květnu a kterých se zúčastnila všechna družstva našeho sboru – muži, ženy i mládež. Zprávy a hodnocení   jednotlivých kol 
soutěží předloží velitel sboru Milan Pekárek a vedoucí mládeže Jiří Chvojka. Vrátíme se také k okrskovému cvičení 
v Komárově a nezapomeneme ani na tradiční Staročeské máje, o jejichž průběhu vás bude informovat Lenka Jandová. 
 
 

Požární ochrana očima dětí 2012 – okresní kolo 
 

Okresní kolo této výtvarné a literární soutěže mladých hasičů bylo vyhodnoceno 2. května 2012. Se svými pracemi sem 
postoupilo celkem 240 dětí ze 7 škol a 6 hasičských sborů. Ocenění vítězů se uskutečnilo na útvaru HZS v Berouně za 
přítomnosti starosty OSH Beroun Jana Špačka a dalších funkcionářů, kteří všem oceněným předali diplomy a drobné dárky.   
Ze základního kola postoupilo do Berouna celkem 18 výtvarných a literárních prací našich Plamínků.  Ani v letošním ročníku se  
chaloupečtí hasiči neztratili a získali pro náš sbor celkem 7 medailí, z toho 3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Všechny 
oceněné práce postupují do krajského kola. 
 

 

 

Kategorie ZŠ 1 
 

 
  

  1. Adéla Císařová 
 

ZŠ Hostomice 

2. Natálie Lukešová 
 

SDH Chaloupky 

3. Vojta Sklenář 
 

ZŠ Praskolesy 

 
 

 
Kategorie ZŠ 3 

    1. Lukáš Burda   SDH Chaloupky 

2. Zdeněk Hausner   SDH Chaloupky 

3. Michala Jínová   ZŠ Hostomice 

 

 

Kategorie ZŠ 4 
 

 
  

  1. Veronika Hrubá 
 

ZŠ Hostomice 

2. Jindřich Burda 
 

SDH Chaloupky 

3. Daniel Tůma,Vítek Šinágl 
 

ZŠ Hostomice 

 

 
Kategorie K 1 

    1. Anna Burdová   SDH Chaloupky 

2. Nikola Kuncová   SDH Bzová 

3. Anna Burdová   SDH Chaloupky 

  
 Kategorie L 4 

    1. Pavlína Chvojková   SDH Chaloupky 

2. Tereza Trkovská   SDH Bzová 
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Okrskové cvičení v Komárově 

 
Cvičení okrsku Komárov  na téma „Dálková doprava vody hadicemi“ se uskutečnilo 
v neděli  6.května v Komárově. Sraz všech účastníků cvičení byl stanoven na 9. hodinu 
u hasičské zbrojnice v Komárově.  Zde velitel zásahu Antonín Čepelák stanovil trasu 
dopravního vedení, určil jednotlivá stanoviště čerpadel a zdůraznil nebezpečí 
vyplývající z této činnosti, protože cvičení bylo prováděno za plného provozu na 
pozemních komunikacích.  
 

Potom se jednotky rozjely na svá určená stanoviště. Zdroj vody bylo čerpací místo na Červeném potoce naproti ZŠ  Komárov. 
Zde umístil VZ jednotku z  Oseka, dále po trase dopravního vedení byly jednotky ze Zaječova, Hvozdce, Jiviny a nahoře v Okružní 
ulici bylo 1. družstvo naší jednotky vedené M. Pekárkem, stroj PPS 12 obsluhoval K. Štochl  a dále hasiči J. Burda a O.Novák. 
Odtud se voda dopravovala do CAS chaloupecké a komárovské, které byly umístěny nad restaurací U Hamšíků. V 2. družstvu 
CAS 25 byl velitel M. Janda, strojník  Z. Hausner a hasiči V. Pražák a L. Ryšavý. Z  komárovské  cisterny  byly rozvinuty tři útočné 
proudy C. 
 

Doprava vody probíhala pomocí PPS 12 a strojníci se domlouvali vysílačkami, aby vyrovnali tlaky vody při tomto způsobu 
dopravy vody. Komárovská PPS 12 byla určena jako záložní a komárovští hasiči prováděli regulaci dopravy před základní školou,  
kde byla doprava nejsložitější. Voda protékala hadicemi asi 15 minut. Po ukončení čerpání vody sbalení veškerého použitého 
materiálu se hasiči sjeli znovu k hasičské zbrojnici Komárov. Zde bylo cvičení oficiálně ukončeno.  
Cvičení zhodnotil Jindřich Pacák(člen HZS Hořovice) jako zdařilé a povedené. Dopravní vedení bylo rozvinuto na vzdálenost 
700m, zúčastnilo se celkem 48 hasičů ze 6 jednotek našeho okrsku (celý okrsek). Další cvičení okrsku bude pravděpodobně 
8.9.2012 ve Hvozdci u příležitosti 110 let založení tamního SDH. O tomto cvičení se bude jednat  na okrskové schůzi 31.8. 
v 19.30 na Chaloupkách.    
 
 

********************************************************************************************** 
 

 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ MUŽŮ A ŽEN 
 

Soutěž komárovského okrsku v požárním sportu mužů a žen se uskutečnila v sobotu 12. května 2012 na fotbalovém hřišti 
v Oseku. Vinou deštivého počasí nemohla soutěž probíhat na horním tréninkovém hřišti, kde byl připraven ovál na štafety, a tak 
musela být rychle připravena náhradní trať. Štafety se nakonec běhaly na hlavním hřišti člunkovým způsobem a na dvou úsecích 
byly vynechány překážky ( okno a kladina ). 
Velitel byl při sestavování družstev limitován pravidlem, že v družstvu mohou být maximálně tři dorostenci do 18 let.  Za 
družstvo „A“ nastoupili  Milan Pekárek, Pavel Kubelka, Václav Hoskovec,  Tomáš Dobrý, Ondřej Janda, Ondřej Dobrý a Ondřej 
Novák. „Mladá krev“ družstvu výrazně pomohla, první štafeta zaběhla čas 62,37 s, což byl nejrychlejší čas v této disciplíně. 
V požárním útoku naši trochu ztratili a jejich čas 37,71 s byl až čtvrtý, ale v součtu pořadí z obou disciplín to znamenalo skvělé 2. 
místo za Zaječovem a před Osekem a postup do okresního kola do Hořovic. 
Družstvo „B“ startovalo ve složení Zdeněk Hausner, Tomáš Fairaisl, Karel Štochl, Petr Janda, Václav Kment, Adam Štěpnička a  
Pavel Procházka. První štafeta zaběhlatrať za 70,09 s, což byl 3. nejlepší čas za naším „A“ družstvem a Zaječovem. V útoku však 
měli naši muži až 5. čas ze 6 družstev a to v součtu pořadí znamenalo až celkové 5. místo. 
Ženy měly boj o vavříny nesrovnatelně jednodušší, na soutěž totiž přijely jako jediné ženské družstvo z celého okrsku. I když to 
pro ně znamenalo zlatou medaili, přeci jen je trochu mrzelo, že postupně ztratily všechny soupeřky a není s kým bojovat. Snad 
to není trvalý stav a na příští soutěž se aspoň děvčata z Komárova dají dohromady. 
Naše ženy si alespoň vyzkoušely obě disciplíny v sestavě na okresní kolo : Kateřina Pekárková, Hana Tenorová, Monika Jelenová, 
Michaela  Jílková, Anna Burdová, Aneta Lukešová, Petra Vondřičková a Lenka Jandová. Obě štafety zaběhly téměř vyrovnaný čas 
( první 88,06 s, druhá 85,72 s ), při požárním útoku se nová strojnice Aneta Lukešová musela poprat se sáním, takže výsledný čas 
47,16 s byl spíše průměrný.  Přesto se chaloupecké ženy staly poprvé v historii přebornicemi okrsku a postoupily na okresní kolo 
soutěže do Hořovic. 
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OKRESNÍ KOLO DOROSTU – 100 m překážek 

 
V sobotu 19. května 2012 se uskutečnilo pokračování okresního kola dorostu v Oseku během na 100 metrů překážek družstev a 
testem družstev. Pokračování se nakonec smrsklo na boj našich družstev s družstvy SDH Osek. 
 

Dorostenci v sestavě Tomáš a Ondřej Dobrých, Petr a Ondřej Jandovi, Adam Štěpnička, Pavel Procházka a Václav Kment měli 
s domácími dorostenci snadnou práci a připsali si dvě dílčí prvenství v celkové klasifikaci a hodně si pootevřeli vrátka k účasti 
v krajském přeboru. Nejlepším závodníkem byl náš  Tomáš Dobrý, který uběhl  100 metrů překážek za výborných  20,81 s  a 
v testu byl bez chyby stejně jako všichni jeho kolegové z družstva. 
 

Boj našich dorostenek s oseckými byl daleko vyrovnanější. Po součtu pěti časů zvítězila naše děvčata časem 144, 65 s , osecké 
dívky dosáhly čas 146,15 s. O tento úspěch se zasloužily Petra Vondřičková, Pavlína Chvojková, Anna Burdová, Kamila Duchková, 
Nikola Hájková, Aneta Lukešová a Monika Jelenová. V testu, na který si děvčata věřila, však udělala 3 chyby a Osek se dostal 
znovu do hry. Rozhodne se tedy 26.5.2012 v Hořovicích na stadionu. 
 
 
 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ :   ( pouze závodníci, kteří měli aspoň jeden platný pokus ) 
 

Dorostenci : 
 
1. Tomáš Dobrý ( Chaloupky ) 20,82 s 
2. Ondřej Dobrý ( Chaloupky ) 21,01 s 
3. Jan Šmíd    ( Osek )  22,80 s 
4. Václav Kment ( Chaloupky ) 23,84 s 
5. Ondřej Janda ( Chaloupky ) 24,10 s 
6. Jan Král  ( Osek )  24,15 s 
7. Martin Mužík  ( Osek )  24,37 s 
8. Pavel Procházka ( Chaloupky ) 24,45 s 
9. Adam Štěpnička ( Chaloupky ) 27,63 s 
10. Petr Janda ( Chaloupky ) 30,70 s 
 
 
 

Dorostenky : 
 
1. Daniela Kottová  ( Osek )  24,67 s 
2. Markéta Šmídová ( Osek)  26,63 s 
3. Petra Vondřičková ( Chaloupky ) 27,61 s 
4. Kamila Duchková  ( Chaloupky ) 27,68 s 
5. Nikola Chalupová  ( Osek )  28,07 s 
6. Anna Burdová  ( Chaloupky ) 28,49 s 
7. Nikola Hájková  ( Chaloupky ) 30,21 s 
8. Pavlína Chvojková  ( Chaloupky ) 30,65 s 
9. Pavlína Štěpničková ( Osek )  32,80 s 
10. Aneta Lukešová   ( Chaloupky ) 33,51 s 
11. Miroslava Vokáčová ( Osek )  34,80 s 
12. Jana Hlavová   ( Osek )  34,57 s 
13. Lucie Jíšková   ( Osek )  43,00 s 

 
 

    
 
 
Ostatní fotografie a všechna videa ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net 

 
********************************************************************************************** 
 

Požární ochrana očima dětí 2012 – krajské kolo 
 
Velkou radost nám udělalo vyhodnocení krajského kola této soutěže, které proběhlo 12. května 2012. Zde v literární části 
v kategorii L4 naše členka Pavlína Chvojková se svou prací zvítězila a získala tak pro náš sbor velmi cennou zlatou medaili. Její 
báseň „Žhář“ zároveň postupuje do republikového kola. 

 

Kategorie L 4 
     1. Pavlína Chvojková  SDH Chaloupky Beroun 

2. Tereza Trkovská SDH Bzová Beroun 

3. Denisa Majdová   SDH Vehlovice Mělník 
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OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU 

 
Hasiči a hasičky se utkali v okresním kole požárního sportu v Hořovicích na fotbalovém stadionu 26. května. Prezence všech 
účastníků soutěže byla stanovena 7.00 – 7.45 hod. Nástup a poté začátek soutěže na 8.30 hod. Náš sbor vyslal do boje družstva 
mužů, dorostenců a dorostenek. 
 

V kategorii žen se naše družstvo nezúčastnilo soutěže pro nízký počet členek v družstvu. Jít do soutěže v pěti je opravdu 
handicap. Družstvo mužů začalo svoji část soutěže požárním útokem, ale žádný oslnivý čas to nebyl.  Nalití a následné nastříkání 
levého terče bylo celkem ucházející, ale na pravý terč jsme stříkali příliš dlouho. Čas  51,21 s byl až 11. v dané disciplině ze 13. 
zúčastněných družstev. Vzhledem k tomu, že v družstvu byli 4 dorostenci (jeden 18 let), byli postaveni do naší 1.  štafety na 
4x100m a ve složení : Tomáš Dobrý, Ondřej  Janda, Ondřej Dobrý a Petr Janda zaběhli  74,37 s, což byl  2. nejrychlejší čas dané 
discipliny. Druhá naše štafeta ve složení: Pavel Kubelka, Václav Hoskovec, Milan Pekárek a Zdeněk Hausner doběhla v čase 
88,60 s, ale to už nebylo vůbec důležité. Součtem  pořadí požárního útoku a štafety 4x100m vzniklo výsledné výborné 6. místo, 
se kterým jsme byli velice spokojeni. 
 
V 11.00 hodin na stadionu v Hořovicích se po 18-ti letech stalo opět družstvo chaloupeckých dorostenců přeborníky okresu 
Beroun a postoupilo do krajské soutěže. Trenér Jiří Chvojka, který trénoval i poslední přeborníky v roce 1994, měl ze svých 
svěřenců radost a večer oslavili společně postup zuřivými tanečky na „Staročeské májové veselici“. Přeborníky se stali : kapitán 
družstva a asistent trenéra Petr Janda, rychlé střely Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý a Václav Kment spolu s bojovníky Adamem 
Štěpničkou, Ondřejem Jandou, Pavlem Procházkou a Vojtěchem Šlechtou. Jejich soupeři se jim ve všech disciplínách dívali na 
záda a tak byli po právu dekorováni zlatými medailemi a přebornickým pohárem. 
 

                

 
 

Naše dorostenky nastoupily pouze v 5 lidech a tento handicap je stál postup do kraje. Pětice statečných : kapitánka Aneta 
Lukešová, Anna Burdová, Petra Vondřičková , Kamila Duchková a Nikola Hájková se velice snažila a srdnatě bojovala , ale na 7 
oseckých děvčat nakonec nestačila až při porovnávání požárních útoků. Škoda chyb při testu v Oseku před týdnem. Přesto 
zaslouží náš obdiv za statečný boj proti přesile. 
 

Družstvo dorostenců má velkou perspektivu, bude pohromadě 3 roky. Mezi muže odchází pouze kapitán Petr Janda, ale přijdou 
další mladí dorostenci. Dorostenky ztratí Pavlínu Chvojkovou a Moniku Jelenovou a z žákyň ale nepřestoupí nikdo. Děvčata chuť 
mají a tak budeme hledat. 

 

    

 
PODĚKOVÁNÍ  VELITELE 
Jménem velitele, bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se účastnili okresního, ale i okrskového kola. Nejen všem 
soutěžícím, ale i těm, kteří se působili jako rozhodčí, časoměřič, startér nebo technická četa. Bez těchto členů se nedá 
uskutečnit žádná soutěž. Proto ještě jednou všem děkuji a přeji v nastávajících letních měsících prožití příjemné dovolené. 

VJ Pekárek Milan 
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Staročeské máje 2012 
 
Chaloupecké Staročeské máje patří bezesporu k těm nejhezčím v regionu. Letos připadly na poslední květnovou sobotu 
26.5.2012 a zúčastnilo se jich celkem 72 tanečníků, z toho byly 4 kolony starších a 5 kolon dětí. Naši nejmenší májovníci byli 
prvňáčci a dokonce i děti předškolního věku.  Májovnicí byla Veronika Burdová s Michalem Chmelařem, za malé děti Deniska 
Sluková s Honzíkem Vlčkem.  
 

Celou akci jako již tradičně zaštítil SDH Chaloupky. Výbor sboru zajistil doprovod při zvaní po vesnici a také uspořádání večerní 
májové veselice a téměř všichni Plamínci ( od nejmladších dětí až po dorostence ) zatančili českou besedu pod májí.  
 

Program Májů probíhal podle léty osvědčeného scénáře :  v pátek navečer byly na hřišti postaveny dvě májky, jedna pro starší 
májovníky a jedna pro děti. Starší májovníci je pak svědomitě hlídali celou noc  
Sobotního rána se v 9 hodin vyrazilo na zvaní. Doprovázel nás vůz s koňmi pana Hermana a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. 
Postupně jsme obešli nejprve Malou Vísku, potom Neřežín, Ptákov, Kocandu a naposled Chaloupky. V každé osadě na návsi 
kapela zahrála a májovníci zatančili sólo. Zvaní jsme zakončili asi v 15.30 v hospodě na Chaloupkách. 
 
V 17 hodin vyrazil průvod májovníků na hřiště.  Úvod programu patřil Kecalovi ve skvělém podání Libora Dbalého, který 
divákům přednesl veselou básničku. Potom kapela zahrála sólo pro májovníky a po něm už následovala česká beseda. Pak už se 
májovníci chopili pily a přišlo na řadu porážení májí a boj chlapců o špičky. Letošními vítězi se stali Petr Trejbal a Pepa Vacura. 
Když byly obě máje poražené, Kecal spolu s dráby přistoupil k losování. Výherkyní malé máje se stala p. Hana Šlapáková, velkou 
máj díky šťastnému losu vyhrála p. Marcela Špatenková. Pak kapela zahrála sólo pro majitele špičky a pak už všichni společně 
odešli do hospody. 
 
Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely SEPARACE.  Na zábavu 
přišlo 85 platících návštěvníků a asi 30 májovníků. Kapela jako vždy vyhrávala až do časných ranních hodin.  
 

 

 
 
 

Nyní bychom chtěli poděkovat všem lidem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zabezpečení Májů : 
 

 Obrovský dík patří zastupitelům Obecního úřadu v Chaloupkách, kteří nám poskytli finanční příspěvek na zapůjčení krojů 
pro všechny májovníky.  

 Velké poděkování patří také drábům –  Jindrovi Burdovi, Karlovi Štochlovi a Pavlovi Procházkovi za obětavost a 
trpělivost. 

 Děkujeme p. Pavlovi Procházkovi za poskytnutí nádherných fotografií ze zvaní i z besedy a za pomoc při úklidu hřiště. 

 Děkujeme rodině Merhautových a Vajnerových z Ptákova, kteří nám poskytli zázemí v podobě venkovního posezení a 
vychlazeného občerstvení. 

 Děkujeme p. Liborovi Dbalému, který nám poskytl svoji aparaturu k hudební produkci pro diváky na hřišti, zahrál českou 
besedu a skvěle se zhostil role Kecala. 

 Děkujeme májovnici Veronice Burdové a jejím rodičům za pomoc při rozvozu občerstvení. 

 Děkujeme rodině Matouškových z Neřežína, ke kterým si každý rok  dáváme občerstvení. 

 Na závěr  děkujeme všem občanům Chaloupek, Malé Vísky, Neřežína, Ptákova, Kocandy a okolních obcí za jakýkoliv  
finanční obnos,  kterým přispěli májovníkům, a za jejich vstřícnost, ochotu a podporu. 

 
 

           
 
Ostatní fotografie ze zvaní i z besedy najdete na : www.sdhchaloupky.rajce.net 
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Vystoupení v Domově Na Výsluní Hořovice 
 
Nejmenší májovníci dostali letos opět pozvání z Domova Na Výsluní Hořovice, aby přijeli zatančili českou besedu obyvatelům 
domova. Vystoupení se konalo ve čtvrtek 31.5.2012 v 15 hodin v rámci „Májového posezení“, které v domově probíhá každým 
rokem a zúčastnily se ho dvě kolony nejmenších májovníků. Díky krásnému počasí děti mohly zatancovat na venkovním 
prostranství, kde je mohli sledovat kromě seniorů z domova a ostatních návštěvníků  také rodiče dětí.  Malí tanečníci zvládli 
vystoupení na výbornou a kromě potlesku dostaly ještě sladkou odměnu. Děkujeme paní Ungrové za pozvání a doufáme, že 
budeme moci přijet i příští rok. 

 
 Poděkování patří maminkám nejmenších májovníků - Katce Vlčkové, Markétě Humlové, Ladě Pekárkové, Janě 

Vajnerové, Janě Štochlové, Šárce Slukové, Míše Hoskovcové, Zděnce Burdové, Aleně Novákové, Pavlíně Chloupkové a 
Lucce Parkosové za pomoc při organizaci vystoupení dětí v Domově Na Výsluní v Hořovicích. 

 

   
 
 

Ostatní fotografie najdete na :     www.sdhchaloupky.rajce.net 
 
 

********************************************************************************************** 
 

JARNÍ KOLO HRY PLAMEN 2012 V HOŘOVICÍCH 

 
Jarní kolo Hry Plamen se konalo v sobotu 2. června na fotbalovém (tréninkovém) hřišti v Hořovicích. Na účastníky soutěže 
čekaly tyto discipliny : požární útok, štafeta 4x60 m a letos nově pro kategorii starších  žáků štafeta CTIF. Náš sbor přihlásil do 
soutěže družstvo mladších žáků, které bylo po podzimním kole na výborném 3. místě, a dvě družstva starších žáků. Družstvo „A“ 
po podzimu vedlo pořadí před Zaječovem a zde v Hořovicích chtělo zopakovat loňské vítěztví a tím postoupit do krajského kola. 
 
Naše družstvo mladších žáků ve složení Bára Pražáková, Marek Chvátal, Anička Hoskovcová, Jana Pekárková, Natálka Lukešová, 
Deniska Sluková, Jana Březovská, Kuba Kubačák a Ondra Pekárek mělo z podzimního kola (ZPV a štafeta dvojic) výborné 
umístění. Jako první absolvovali naši nejmladší  požární útok v čase 45,16 s, který byl až 10. časem této discipliny. Následnou 
diskvalifikací obou štafet ve 4x60 m, kde družstvo obdrželo 16. (poslední) pořadí, se rozplynula možnost být v první pětici. 
Celkové 9. místo bylo pro děti zklamáním.  
 
Až druhý den po shlédnutí videa, které natáčela Lenka Jandová, se ukázalo, že rozhodčí 1. štafetu diskvalifikoval neoprávněně. 
Nebýt tohoto nešťastného výroku rozhodčího, mohlo být družstvo mladších žáků nejhůře na 5. místě. Je to ale sport, děti 
včetně vedoucích  se nebudou trápit nespravedlností a pokusí se již v říjnu v podzimním kole nového ročníku umístit na 
předních místech. 
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V družstvu starších žáků „B“ bylo kmenových členů jen pět : Yvona Hájková, Tereza Plecitá, Láďa Fairaisl, Monika Štrenclová,  
Kateřina Vurmová a  Petr Procházka, který se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Proto bylo nezbytné doplnit z družstva 
mladších. Do požárního útoku Báru Pražákovou a Marka Chvátala, do štafety 4x60 m ještě Janu Pekárkovou a do štafety CTIF 
ještě Aničku Hoskovcovou.  
Požární útok časem 45,8 s byl 13., štafeta 4x60 m časem 65,14 s 10., a štafeta CTIF časem 112,69 s  9. časem daných disciplin. 
Výsledkem bylo 12. místo ze 16. zúčastněných družstev v kategorii starších žáků. Pochvalu zaslouží celé družstvo, především za 
pěkně provedenou štafetu CTIF, kterou v soutěži běžely úplně poprvé. 
 

 

   
 
 

Naši starší „A“ žáci na podzim zvítězili v závodě požárnické všestrannosti a ve štafetě dvojic před Zaječovem a Zálužím. Bylo 
jasné, že tyto 3 družstva si to na jaře rozdají o titul přeborníka a postup do krajského kola. Do Hořovic se sjelo 16 družstev 
starších. Od začátku to byl boj mezi naším  „Áčkem“ a Zaječovem.  Naši startovali ve složení Pavel Procházka, Vojtěch Šlechta, 
Petr Jelen, Jindřich Burda, David Štrencl, David Vildman, Zdeněk Hausner, Lukáš Burda a Tomáš Šlapák. 
 
Na štafetě 4x60 metrů zvítězil o 2 sekundy Zaječov před námi a začal stahovat ztrátu. Tu se jim podařilo vyrovnat na štafetě 
CTIF 400 metrů, když nás porazili o 1,8 s. Záluží si jistilo 3. místa a bylo jasné, že rozhodne požární útok. Fantastický útok 
předvedlo právě Záluží časem 20,87 s. Zaječov  skončil hned za nimi. Naše družstvo předvedlo průměrný výkon s časem 35,27 s, 
což byl až 9. čas, a o vítězi bylo rozhodnuto. Dělali jsme si sice zálusk na třetí vítězství v řadě, ale tentokrát byl soupeř lepší a 
zaslouženě postoupil na krajský přebor do Rakovníka.  

 

   
 
O družstvo mladších žáků se starala dvojice vedoucích Milan Pekárek a Anička Burdová.  Družstvo „A“ vedl Petr Janda, družstvo 
„B“ Milan Janda. Jiří Chvojka vykonával funkci rozhodčího discipliny CTIF a ve funkcích pomocných rozhodčích působili Pavlína 
Chvojková, Tomáš Dobrý, Ondra Dobrý, Ondra Janda a Vašek Kment. Videodokumentaci  prováděla Lenka Jandová. O PPS 12 se 
starali Zdeněk Hausner a Ondra Novák. 
 

******************************************************************************************* 
 

POZVÁNKA 
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5. ročník Memoriálu Adolfa Jandy 
  

Sobota 23. června 2012   Sportovní areál na Chaloupkách 
                            Začátek soutěží v 9 hodin  Prezence družstev :  8.30 – 8.45 hodin 

Kategorie :   mladší a  starší žáci  Přihlášky :    do 20. června 2012 
  Disciplíny :  štafeta 4x50 m,  štafeta požárních dvojic,  požární útok 
  Občerstvení zajištěno  



 

 

 

 

BLAHOPŘEJEME ! 
Dne 14. června 2012  oslaví své životní jubileum – 75. narozeniny – náš dlouholetý člen výboru 
pan František Štych.   Za dobu aktivní činnosti u našeho sboru pracoval jako kulturní referent, 
kronikář sboru, vydavatel a redaktor Hasičského zpravodaje,  autor Almanachu SDH Chaloupky a 
zejména neúnavný organizátor divadelních a kulturních zájezdů.  
 
Výbor SDH Chaloupky mu tímto děkuje za dosavadní odvedenou práci a jménem všech hasičů 
mu k jeho  kulatým narozeninám přeje všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu 
optimismu a pohody  v osobním životě. Přestože se začátkem tohoto roku vzdal ze zdravotních 
důvodů své funkce ve výboru,  doufáme,  že jeho spolupráce s naším sborem nekončí a bude i 
nadále pokračovat a že se spolu budeme dále setkávat na hasičských akcích.   

 
 

********************************************************************************************** 
 

POZVÁNKA 
  

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje a OSH Rakovník pořádá 

 

 

 
 

15. – 17. června 2012   Sportovní areál při III. základní škole v Rakovníku 

Účast našeho sboru :           družstvo dorostenců 

( Petr Janda, Ondřej Janda, Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý,  Václav Kment, Adam Štěpnička, 

Vojtěch Šlechta a Pavel Procházka ) 

 

Neděle 17.6.2012 :    7.00 –   8.00 hod. prezence družstev dorostu a jednotlivců 

      8.00 –   8.30 hod. porada vedoucích 

      8.30 –   8.45 hod. nástup družstev a rozhodčích 

      9.00 – 10.30 hod. 100 m překážky dorostenci, test dorostenky 

    10.45 – 12.15 hod. 100 m překážky dorostenky, test dorostenci 

    11.15 – 13.15 hod. oběd 

    13.15 – 14.30 hod. štafeta 4x100 m ( 1 dráha dorostenci, 1 dráha dorostenky ) 

    15.00 – 16.30 hod. požární útok 

    15.00 – 16.00 hod. dvojboj 

    16.30 – 17.00 hod. vyhodnocení soutěže 

    17.00 – 18.00 hod. vyklízení prostor, odjezd 

 

Srdečně zveme všechny příznivce požárního sportu a fanoušky našeho družstva – přijeďte fandit ! 

     

********************************************************************************************** 

 
Hasičský zpravodaj – vydává nepravidelně pro své členy zdarma SDH Chaloupky. 

Redakční rada : F. Štych, L. Jandová, J. Chvojka, M. Pekárek 
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