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Ú v o d n í k : 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Váţení čtenáři , 

dnešní číslo Hasičského zpravodaje je věnováno zejména hasičským soutěţím, 

kterých  se v uplynulých týdnech zúčastnili malí Plamínci, smíšený dorost a také 

muţi a ţeny. Jak si které druţstvo vedlo, se dozvíte z jednotlivých zpráv.                           
______________________________________________________________________________________ 

 

Hned úvodní zpráva bude patřit malým hasičům a jejich vedoucímu Jiřímu 

Chvojkovi,  který vás bude informovat o průběhu a výsledcích letošního ročníku 

soutěţe „Poţární ochrana očima dětí“ : 
 

Také letos se naši Plamínci zúčastnili soutěţe „ Poţární ochrana očima dětí“. Z našeho 

základního kola této výtvarně-literární soutěţe postoupilo celkem 17 našich prací do 

okresního kola. Slavnostní vyhodnocení proběhlo ve středu 11. května 2011 v budově HZS 

Beroun. Zde se nám dařilo a ve svých kategoriích zvítězily Anna Burdová a Pavlína 

Chvojková.  Jejich práce postoupily do kola krajského, které bylo vyhodnoceno 

v Rakovníku a ceny těm nejlepším byly předány rovněţ při tomto slavnostním vyhlášení.  

Z okresu Beroun uspěli pouze 3 reprezentanti.  Jedním z nich byla Pavlína Chvojková,  

která ve výtvarné soutěţi v kategorii K1 získala stříbrnou medaili za druhé místo a 

postoupila do celostátního finále.   
 

                      
 
 

Ostatní fotografie najdete zde :  http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz 
 

 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/


 

Začátkem května se konala okrsková soutěţ a do bojů zasáhla také druţstva muţů a 

ţen. Ve hře byl postup na okresní soutěţ. Výsledky soutěţe a zhodnocení výkonu 

obou druţstev přináší velitel sboru Milan Pekárek : 

 
Okrskové kolo v poţárním sportu muţů a ţen se konalo 7.5.2011 v Oseku v areálu 

fotbalového hřiště. První disciplínou byla štafeta 4x100 m. Muţi první štafetu ve sloţení : 

Novák O., Kubelka P., Kment M., Janda P. zaběhli za 80,84 s, coţ byl 3. nejlepší čas.  

Druhá štafeta : Štochl K., Hoskovec V., Pekárek M., Fairaisl T. byla diskvalifikována za 

chybu na 1. úseku. V disciplíně poţární útok  se  stala  fatální chyba – jedna hadice C 

zůstala na platě a tím pádem neplatný pokus.  Konečné umístění bylo 4. místo z  pěti  

zúčastněných druţstev. Druţstvo muţů nezopakovalo postup do okresního kola jako 

v loňském roce.  

 

         

 
 

To u druţstva ţen je postup do okresního kola podmíněn jen účastí na kole okrskovém. Jako 

u muţů se začínalo štafetou 4x100 m. První štafeta : Jílková M., Burdová A., Pekárková K., 

Jelenová M. zaběhla trať za 95,66 s, coţ byl druhý čas za štafetou ţen SDH Komárov. 

Druhá štafeta nedoběhla do cíle, protoţe na prvním úseku při překonávání okna si závodnice 

narazila nepříjemně ruku a nemohla pokračovat v závodě. V poţárním útoku ve sloţení : 

stroj – Jandová L., savice – Jelenová M., koš – Pekárková K., hadice B – Chvojková P., 

rozdělovač – Jílková M., levý proud – Froňková P., pravý proud – Burdová A. dosáhly ţeny 

čas 36,78 s a byly i v útoku za SDH Komárov.  

 

         
 

 



 

Ţeny tedy postoupily z okrskového kola a po dvacetileté neúčasti vyrazily spolu 

s druţstvem smíšeného dorostu na okresní soutěţ do Hořovic. Zprávu  ze soutěţe 

našim čtenářům předloţí vedoucí mládeţe Jiří Chvojka a velitel Milan Pekárek : 
 

Okresní kolo muţů, ţen a dorostu se uskutečnilo 28.května 2011 na fotbalovém stadionu 

v Hořovicích. Nás reprezentovalo druţstvo smíšeného dorostu ve sloţení : Anna Burdová, 

Pavlína Chvojková, Petr Janda, Ondřej Janda, Ondřej Dobrý, Adam Štěpnička, Pavel 

Procházka a Vojtěch Šlechta. Od první disciplíny bylo vidět, ţe byla kvalitní příprava a 

druţstvo útočilo na první místo. Nakonec po čtyřech disciplínách bylo toto pořadí : 1. SDH 

Chaloupky , 2. SDH Zaječov , 3. SDH Broumy a 4. SDH Karlštejn. Druţstvo obdrţelo 

pohár, zlaté medaile a obhájilo loňské vítězství. V této kategorii se nepostupuje do vyšších 

kol. 
 

                   
 

Druţstvo ţen bylo oslabeno o Míšu Jílkovou z důvodu studijních povinností. Muselo tedy 

dojít k přeskupení útoku, místo na rozdělovači zaujala Anička Burdová a místo na levém 

proudu obsadila Petra Froňková, zbytek týmu zůstal nezměněn. Ţeny nastupovaly na 4x100 

m s jednou štafetou : okno – Pavlína Chvojková, příčné břevno – Anička Burdová, hadice – 

Katka Pekárková a přístroj – Eva Fairaislová. Zaběhly výbornou štafetu, které nešlo nic 

vytknout, přesto čas 97,59s  stačil na 7. místo ve štafetě. Při poţárním útoku došlo 

k mírnému zádrhelu při spojování savic a výsledný čas 63,13s  znamenal aţ 10. místo. 

Celkové umístění – 8. místo ze 16 zúčastněných druţstev je pro chaloupecké ţeny super 

úspěchem umocněným i tím, ţe na okresním kole porazily soupeřky z Komárova, které 

skončily na předposledním 15. místě. 

Chtěl bych se zmínit ještě o dvou členkách z druţstva ţen, které soutěţily i za smíšený 

dorost – jsou to Pavlína Chvojková a Anička Burdová. Anička ještě působí v druţstvu 

starších ţáků. Obě děvčata se zhostila svých úkolů, jak v dorostu tak v ţenách, velmi dobře. 

Poděkování patří všem soutěţícím i těm, kteří pomáhali na trénincích a v Hořovicích tvořili 

část technické čety. Jsou to: Janda M., Štochl K., Novák O., Burda J. 

 

                    



 

Po triumfu našeho druţstva smíšeného dorostu bylo na řadě jarní kolo Plamenu pro 

mladší a starší ţáky a naše další ţelízko v ohni – „alfa“ tým starších ţáků. Vůbec 

poprvé jeli na soutěţ naši nejmladší Plamínci. Jak to dopadlo? Slovo mají opět 

vedoucí mládeţe Jiří Chvojka a Milan Pekárek : 

 

O týden později 4. června 2011 se uskutečnilo finále okresního kola hry „Plamen“ ve 

Viţině.  Náš sbor reprezentovala 3 druţstva :  A muţstvo starších ţáků , B muţstvo starších 

ţáků a druţstvo mladších ţáků. Jelo se autobusem a Avií .  Od první disciplíny zahájilo naše 

„A“ muţstvo útok na první místo. Po vítězství v podzimním závodě poţárnické 

všestrannosti vyhráli štafetu 4 x 60 metrů, o chvíli později vyhráli i štafetu poţárních dvojic 

a po třetím místu v poţárním útoku se mohlo začít slavit celkové vítězství a postup do 

krajského kola v Sedlčanech, které se uskuteční 24. a 25. června. O obhajobu loňského 

prvního místa se zaslouţili : Ondřej Dobrý, Ondřej Janda, Adam Štěpnička, Pavel 

Procházka, Petr Jelen, Tomáš Dobrý, Vojtěch Šlechta, Jindřich Burda a David Štrencl.  
 

 

                
 

 

Naše „B“ muţstvo se v konkurenci 17-ti starších druţstev rozhodně neztratilo. Jednalo se 

většinou o loňské mladší ţáky a nováčky ve sboru. Celkové 5. místo je úspěch, o kterém se 

nesnilo ani vedoucím. Sestava byla takováto : Anna Burdová, Jiří Huml, Zdeněk Hausner, 

David Vildman, Yvona Hájková, Tomáš Šlapák a Petr Procházka. Na potřebný počet devíti 

členů byli doplnění o Marka Chvátala a Ladislava Fairaisla, kteří startovali za mladší a ještě 

pomáhali starším. A to velice dobře. 
 

 
 

                
 

 



 

 

Druţstvo mladších ţáků vstupovalo do soutěţe s 10. místem z podzimního závodu 

poţárnické všestrannosti. Naše druţstvo bylo pětičlenné : Láďa Fairaisl, Bára Praţáková, 

Marek Chvátal, Anička Hoskovcová a Kuba Kubačák ( tj. 1 hlídka branného závodu ). 

Druţstvo bylo nutné doplnit. Prvními posilami byli Janička a Ondra Pekárkovi ( 7 a 5 let ), 

dále druţstvo doplnily Janička Březovská, Natálka Lukešová a Deniska Sluková ( všechny 7 

let ). Při jarní přípravě přestal docházet na schůzky Kuba Kubačák, tak jsme do Viţiny 

odjíţděli v devíti. 

První pokus v poţárním útoku nám moc nevyšel, druhým pokusem jsme dosáhli čas 49,25 

s a 7. místo v PÚ. Štafeta 4x60 m se povedla na výbornou, dle našich moţností, s časem 

73,5s  jsme obsadili 7. místo. Nejlepším představením byla štafeta poţárních dvojic. Čas 

78,03s  byl třetím nejlepším časem této disciplíny. Po součtu umístění v jednotlivých 

disciplínách nám z toho vyšlo 5. místo ze 13 zúčastněných. Věkový průměr druţstva byl 8 

let. Při své premiéře na velké soutěţi předvedly děti na svůj věk perfektní výkon. 

 

 

              
 

 

Ostatní fotografie a všechna videa ze soutěţe najdete zde : 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/PLAMEN_2011/ 

_______________________________________________________________________ 

 
Plamen tedy skončil dalším velkým úspěchem, ale vedoucí mládeţe Jiří Chvojka si 

řekl, ţe medailí není nikdy dost, a přihlásil některé svoje svěřence do okresního 

přeboru jednotlivců :  
 

V neděli 5. června se na fotbalovém hřišti v Oseku uskutečnil okresní přebor jednotlivců 

v kategorii dorostu. Po úvodních lehkých zmatcích se soutěţ naplno rozběhla. Soutěţilo se 

v testu, běhu na 100 m překáţek a dvojboji ( proskočení okna a nošení plného hasicího 

přístroje). Soutěţilo 7 dorostenek a 9 dorostenců z SDH Zdice, SDH Zaječov, SDH 

Hvozdec a SDH Chaloupky.  

Soutěţ byla skutečně náročná.  Náš sbor  reprezentovali :  Ondřej Dobrý, Pavlína Chvojková 

a Anna Burdová. Po sečtení výsledků jsme se mohli zase radovat.  Pavlína Chvojková se 

stala vítězkou a přebornicí okresu pro rok 2011 a postoupila do krajského finále 26. června 

v Sedlčanech. Anna Burdová bojovala statečně a obsadila 7. místo. V kategorii dorostenců 

obsadil Ondřej Dobrý 3. místo a i on postoupil do krajského finále v Sedlčanech.  

 

 

 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/PLAMEN_2011/


 

Třetí květnovou sobotu se v Chaloupkách konala největší kulturní akce v roce – 

tradiční „Staročeské máje“. Zprávu o jejich průběhu přináší Lenka Jandová. 

 
21.5.2011 se v naší obci konaly tradiční Staročeské máje.  Těch letošních se zúčastnilo 5 

kolon starších a 4 kolony dětí. Májovnicí byla Petra Špatenková s Tomášem Lysým, za malé 

děti Monika Štrenclová s Péťou Procházkou. Také letos zaštítil celou akci náš sbor.  

Nejmenší májovníci dostali pozvání od p. Jaroslavy Ungrové z Domova Na Výsluní 

Hořovice, aby přijeli zatančili besedu obyvatelům domova. Vystoupení se konalo ve čtvrtek 

19.5.2011 v rámci „Májového posezení“. Díky krásnému počasí děti mohly zatancovat na 

venkovním prostranství. Malí tanečníci zvládli besedu na výbornou a dostaly za to sladkou 

odměnu. Děkujeme p. Ungrové za pozvání a za zajištění dopravy a těšíme se zase příští rok. 

 

        
 

 

V pátek navečer byly postaveny dvě májky, jedna pro starší májovníky a jedna pro děti. 

Sobotního rána jsme vyzdobili jsme vůz s koňmi, naloţili víno a rozvezli občerstvení. 

V 9.30 jsme vyrazili na zvaní, doprovázel nás p. Herman s vozem a kapela LITAVANKA. 

Za vyčerpávajícího horka jsme obešli postupně Malou Vísku, Neřeţín, Mrtník, Ptákov a 

naposled Chaloupky. V kaţdé osadě na návsi kapela zahrála a májovníci zatančili sólo.  

Zvaní jsme zakončili v hospodě na Chaloupkách, kde se k nám připojily děti. Po krátkém 

odpočinku jsme z hospody vyšli průvodem na hřiště zatancovat divákům českou besedu.  

Na hřišti mezitím vyhrávala hudba, kterou příchozím pouštěl p. Libor Dbalý. Také zde byli 

přítomni drábi s pokladnami a vybírali dobrovolné příspěvky pro nejmenší májovníky. 

Kaţdý dárce dostal lístek s číslem, ze kterých pak měli být vylosováni výherci poraţených 

májí ( letos jsme upustili od tradiční draţby ). 

Kolem půl šesté konečně dorazil na hřiště průvod májovníků. Úvod programu patřil 

Kecalovi ve skvělém podání Libora Dbalého, který divákům přednesl veselou básničku. 

Potom kapela zahrála sólo pro májovníky a po něm uţ následovala česká beseda,  za kterou 

byli májovníci odměněni obrovským potleskem.  

Pak uţ se májovníci chopili pily a přišlo na řadu poráţení májí. Špičku vybojovali Marek 

Hlavatý a Míra Mraček. Kdyţ byly obě máje poraţené, Kecal spolu s dráby přistoupil 

k losování. Výherkyni malé máje se stala se p. Rudolfová z Hořovic, velkou máj vyhráli 

Pekárkovi z Malé Vísky. Pak kapela zahrála sólo pro majitele špičky a pak uţ všichni 

společně odešli do hospody.  

Od 20.00 hodin se konala v sále hostince májová veselice za doprovodu kapely 

SEPARACE. Na zábavu přišlo 100 platících a asi 30 májovníků, kteří měli vstup zdarma. 

Kapela jako vţdy vyhrávala aţ do časných ranních hodin.  
 

 



 
 
 

Děkujeme 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.  

 Dále chceme poděkovat rodině Merhautových a Vajnerových z Ptákova, kteří nám připravili  

venkovní posezení s vychlazeným občerstvením a věnovali nám několik balení vody.  

 Velký dík patří také Jirkovi Merhautovi, který byl v pravou chvíli na pravém místě a nabídl nám 

pomoc v té nejkritičtější situaci  

 Dále chceme moc poděkovat p. Liborovi Dbalému, který nám zahrál českou besedu, letos navíc 

poskytl svoji aparaturu k hudební produkci pro diváky na hřišti a skvěle se zhostil role Kecala. 

 Naše poděkování patří rodičům nejmenších májovníků, zejména Ladě Pekárkové, Míše 

Hoskovcové, Šárce Slukové, Janě Vajnerové a Katce Vlčkové, které mi pomohly zorganizovat a 

zajistit vystoupení dětí v Domově  Na Výsluní v Hořovicích.  

 Děkujeme také chaloupeckým hasičům Milanovi Pekárkovi, Vláďovi Pražákovi a p. Ladislavovi 

Ryšavému za zajištění bezpečnosti na silnicích při průvodu májovníků z hospody na hřiště a zpět. 

 Dále chceme poděkovat rodině Matouškových z Neřežína za uschování občerstvení. 

 Velké poděkování patří také oběma drábům –  Jindrovi Burdovi, na kterého se můžeme 

spolehnout každý rok,  a Karlovi Štochlovi, který letos jako jediný z výboru neodmítl pomoc. 

 Děkujeme p. Pavlovi Procházkovi za poskytnutí fotografií a za pomoc při úklidu hřiště po Májích. 

 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. 
 

 

 

                 
 

 

              
 
 

Všechny fotografie a videa  najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 

 

http://www.sdhchaloupky.rajce.net/


 

Nyní vám přinášíme další zprávy z výboru a také plán akcí na zbytek sezony : 
 

 Na květnové výborové schůzi odstoupil z výboru a funkce vedoucího mládeţe pan 

Ladislav Mudra nejstarší. Touto cestou mu chceme poděkovat, neboť to byl on, kdo 

v roce 2004 zaloţil „Plamínky“ a zahájil nelehkou cestu výchovy nové generace 

chaloupeckých hasičů. Novým vedoucím mládeţe se stal Jiří Chvojka, který ve 

spolupráci s Milanem Jandou, Milanem Pekárkem, Petrem Jandou a Karlem Štochlem 

připravil druţstva ţáků a dorostenců na soutěţe. 

 

 Další akcí je 4. ročník memoriálu Adolfa Jandy v trojboji ( štafeta dvojic, štafeta 4x60 

metrů a poţární útok ) na hřišti na Chaloupkách v sobotu 11. června od 9.00 hodin. 

 V sobotu 18. června máme v plánu se zúčastnit Poháru vítězů pohárů v Zaluţí 

v odpoledních hodinách. 

 A konečně vrchol pro nás nastane 24. – 26. června 2011, kdy se nejlepší mládeţničtí 

hasiči ze Středočeského kraje včetně nás sejdou v Sedlčanech, aby si to rozdali o 

postup na mistrovství České republiky. O výsledcích Vás budeme informovat. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 Kdy pojedeme  do divadla ? Aţ v říjnu 2011 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Divadla mají zpravidla jako školáci divadelní prázdniny.Většina herců odpočívá a sbírá síly 

na novou divadelní sezónu. Také SDH Chaloupky připraví  první zájezd  do divadla aţ 

v říjnu. Bude to atraktivní představení v divadle  Kalich v Praze  R o b i n   H O O D.  Je to  

nový muzikál  od známé dvojice Soukup – Osvaldová, který sklízí úspěchy nejen  na 

Slovensku, ale i v Praze.  Zapište si do kalendáříku: 
 

M u z i k á l   „ROBIN HOOD“   2.10.2011  ve 13 hodin z Chaloupek 
 

             
 
 

Představení začíná ve 14.30 hodin. Autobus staví na Ptákově, v Komárově a podle domluvy. 

Vstupenku si můţete  vybrat – pokud se přihlásíte včas – za 700, 600 a 500 korun. 

Rezervaci má jiţ 15  zájemců. 

Informace  v „Hasičském zpravodaji se dostává přednostně členům SDH, kdyţ nebudou 

váhat, vstupenka se  na ně dostane. 

Jízdné za autobus činí 100.-Kč a pro děti 50.-Kč, na vstupenky sleva pro děti  není. 

Zájemcům informace podá vedoucí zájezdu František Štych, telefon  311573596 

 

 



 

ZVEME VÁS NA AUTOBUSOVÉ  ZÁJEZDY                    

do zajímavých míst  Podbrdska  v měsíci  srpnu 2011 

------------------------------------------------------------------------------  
Všechny zájezdy se konají v měsíci srpnu v období od 22.8 -26.8. 

A jsou organizovány EXODEM. K dispozici  je asi 10 aţ 12 míst na kaţdém 

zájezdu. Hradí se jen příspěvek na jízdné autobusem. 

Ostatní záleţí na  vás,  jaký program si zvolíte a kam se budete chtít podívat. 

Po skončení vás autobus odveze domů. 

Přehled zájezdů, odjezdů a ceny: 

 

1.     T O Č N Í K + Ţ E B R Á K  -  polodenní zájezd za poznáním dvojhradí  

    Odjezd z Chaloupek: v úterý  23.8.  ve 12.45 hodin 

    Návrat nejpozději do 18 hodin  

    Nabídka : prohlídka obou hradů - občerstvení „U krále Václava IV“ 

    Cena za jízdné :  30.- Kč 

________________________________________________________________ 

 

2.      Z B I R O Ţ S K O   –   ve středu 24.8. 

    Odjezd  z Chaloupek v 7.15 hodin, návrat  do 16 hodin. 

    Nabídka:  prohlídka Muzea J.V.Sládka, návštěva zámku Zbiroh 

    Moţnost obědvat  v restauraci Na Radnici ve Zbiroze 

    Cena za jízdné :  45.- Kč 

________________________________________________________________ 

 

3.      D O B Ř Í Š S K O  -  ve čtvrtek 25.8. 

    Odjezd  z Chaloupek  v 7.30 hodin , návrat do 18 hodin. 

Nabídka:  Prohlídka zámku, případně jen parku zámku, prohlídka města,    

moţnost oběda  v Dobříši, dále návštěva Čapkovy  vily a zahrady  ve Strţi 

a na závěr zastávka v Pičíně - návštěva „Pohádkového domu“ V. 

Klimtové. 

         Cena za jízdné : 60.- Kč 

________________________________________________________________ 

 

4.      VÝLET DO ZÁPADOČESKÉHO KRAJE  – v  pátek 26.8. 

Odjezd z Chaloupek v 7.30 hodin, návrat do 17.30 hodin 

Nabídka: Strašice - návštěva nového  Muzea Středních Brd, obec  Dobřív 

– hamr, technická památka. Památník herce J. Mošny. 

Po obědě v Dobřívi  prohlídka zámku v Mirošově. 

         Cena za jízdné : 50.- Kč 

 

Přihlášky  na jednotlivé akce u F. Štycha, telefon 311573596 
 

 



 

 

POZNÁMKA K ZÁJEZDŮM : 

 

Pokud si vyberete výlet do západočeského kraje, navštívíte nové Muzeum Středních Brd ve 

Strašicích, které bylo otevřeno v roce 2009  v objektu bývalých kasáren. Tento objekt jsme 

navštívili s hasiči v loňském roce, účastníci zájezdu byli spokojeni, coţ ukazují následující 

snímky :  
 

                   
 

 

Pokud vezmete s sebou děti na zájezd č. 3, pak budou jistě nadšeny z „Pohádkového domu“ 

v Pičíně. Dokazuje to i několik snímků z tohoto domu : 

 

                  
 

 

                 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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