
 

Hasičský zpravodaj 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 

5/2011  
 

Ú v o d n í k : 

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

Vážení čtenáři , 

dnešní číslo Hasičského zpravodaje je věnováno závěru sezony 2010/2011. 

Uskutečnil se další ročník Memoriálu Adolfa Jandy, následoval tradiční Zálužský 

pohár vítězů a sezona vyvrcholila krajským kolem hry Plamen. Dáváme tedy slovo 

vedoucím mládeže, aby informovali čtenáře o proběhlých akcích a zhodnotili 

úspěšnost celé sezony.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

Úvodní zpráva bude patřit vedoucímu mládeže Jiřímu Chvojkovi, který vás bude 

informovat o průběhu a výsledcích 4. ročníku Memoriálu Adolfa Jandy. 

 
V sobotu 11. června 2011 se sešlo ve sportovním areálu na Chaloupkách 9 druţstev 

mladých hasičů z okolních sborů, aby se utkali v poţárním trojboji ( štafeta 4 x 55 metrů, 

štafeta dvojic, poţární útok ). Dosaţené časy se sčítají a druţstvo s nejniţším součtem vítězí. 

Počasí přálo, ozvučení zajistil Karel Štochl, občerstvení provozoval Petr Franta ve 

spolupráci s Tomášem Fairaislem a technická četa pracovala bezchybně. Zde jsou výsledky: 

Mladší ţáci :      Starší ţáci : 
 

1.   SDH Chaloupky         156,32 s    1.  SDH Chaloupky „A“  116,19 s 

2.   SDH Záluţí                185,57 s  2.  SDH Záluţí                 126,79 s    

3.   SDH Komárov „A“    192,80 s    3.  SDH Chaloupky „B“  143,18 s 

4.   SDH Komárov „B“    198.63 s    4.  SDH Osek                   258,15 s 

5.   SDH Hvozdec            369,75 s 
 

    

   



 

 

O týden později se konal v  Záluží tradiční Pohár vítězů. Náš sbor vyslal do bojů o 

pohár pouze nejmladší Plamínky, protože „A“ družstvo starších žáků se 

připravovalo na krajské kolo Plamenu. Výsledky a zhodnocení výkonu dětí přináší 

velitel sboru Milan Pekárek : 

 
V sobotu 18. června 2011 odpoledne  se druţstvo mladších ţáků  zúčastnilo soutěţe v Záluţí 

v disciplině poţární útok. Děti šly do soutěţe v neúplné sestavě (šestičlenné) : Láďa 

Fairaisl-rozdělovač, Marek Chvátal-hadice B, Ondra Pekárek-hadice C, Bára Praţáková-

koš, Jana Pekárková-levý proud a Natálka Lukešová-pravý proud + strojník (vedoucí 

druţstva) Milan Pekárek. Poţární útok v tomto klání je trochu specifický, nesaje se voda 

z nadzemní nádrţe, ale z nádrţe umístěné pod úrovní terénu. S touto mírnou změnou se naši 

nejmladší zástupci sboru popasovali velmi dobře. Čas 32 vteřin byl 2. nejrychlejší v dané 

kategorii ze 6 zúčastněných druţstev. Na pomyslné bedně stály nejvýše  děti z domácího 

SDH Záluţí, 3. SDH Komárov A. Dále se ještě zúčastnila druţstva Komárov B, Tlustice a 

Běštín. V kategorii starších ţáků se nezúčastnilo ţádné naše druţstvo, protoţe u „A“ 

druţstva probíhala příprava na krajské kolo Hry Plamen a u „béčka“ chybělo několik členů. 

Poděkování patří všem zúčastněným dětem za výbornou reprezentaci našeho sboru a také 

těm, kteří  pomáhali s přípravou při soutěţi (Milan  Janda, Ondra Novák, Lada Pekárková a 

Lenka  Jandová-dokumetaristka). 

 

   

 
Fotografie z obou těchto akcí najdete zde :    www.sdhchaloupky.rajce.net 

 

  

Poslední červnový víkend 24. – 26.6.2011 se v Sedlčanech uskutečnilo krajské kolo 

hry Plamen. Naši starší žáci si vítězstvím ve Vižině vybojovali postup a od té doby 

svědomitě a poctivě trénovali, aby vylepšili loňské umístění. Jak to nakonec 

dopadlo, vám řekne jejich vedoucí Jiří Chvojka : 
 
 

Po loňské účasti na krajské soutěţi v Roztokách u Prahy, kde jsme obsadili 10. místo s 58 

body za umístění jsme letos jako přeborníci okresu Beroun postoupili do krajské soutěţe 

v Sedlčanech. Vedoucí zajistili perfektní ubytování přímo na stadionu a autobusem nás 

dovezl perfektně Zdeněk Ungr z firmy DAMIS.  

V pátek po příjezdu jsme se ubytovali a následovala štafeta CTIF. Věřili jsme si a po 

výsledku jsme byli zklamáni, byli jsme devátí z 12 druţstev po desetisekundové penalizaci. 

Potom následoval závod poţárnické všestrannosti, kde drobet zaúřadovala rozhodcovská 

mafie a přesto, ţe jsme měli druhý běţecký čas, dostali jsme 9 trestných minut na lezení po 

laně a bylo z toho zase deváté místo. Večer druţstvo usínalo s pocitem křivdy a odhodláním 

ukázat, co je v nás.  

 

 

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


 

V noci pršelo a ráno jsme ocenili pohodlí našeho pokoje, kdyţ soupeři vylézali ze stanů 

zmrzlí a navztekaní. Sobotní program začal štafetou 4 x 60 metrů a po prvním kole jsme 

vedli časem 46,12 s. Ve druhém kole nás přeskočila tři druţstva , ale 4. místo bylo výborné, 

zvláště kdyţ jsme porazili trojnásobné mistry republiky z Pískové Lhoty.  

Dobře naladěni a nabuzeni jsme absolvovali poţární útok CTIF a přesto, ţe náš výkon má 

ještě rezervy, tak z toho bylo 6. místo a posun nahoru. Následovala štafeta dvojic, coţ je 

naše parádní disciplína. Zaběhli jsme skvěle, ale zkrat nervózního velitele způsobil náš pád 

aţ na 9. místo v této disciplíně.  

Odpoledne jiţ zbýval pouze poţární útok na jednotných stříkačkách KOMFI 1000. První 

pokus byl za 30,63 s a stačil na 8. místo. Druhý pokus byl na riziko. Povedl se super, ale 

rozhodčí u nádrţe nás  poškodil, diskvalifikoval nás za „údajné“ předčasné sundání sacího 

koše, coţ viděl asi jenom on sám.  

Následovalo slavnostní vyhlášení. Obsadili jsme celkové 9. místo se 47 body, osmá Tuhaň 

měla stejně, ale lepší poţární útok. Proti loňsku jsme se zlepšili o jedno místo a 11 bodů za 

umístění. Pro polovinu druţstva to byla poslední ţákovská soutěţ, přestupují do dorostu. 

Vedoucí nám poděkovali za dobrou reprezentaci a jeli jsme domů. 

 
 

   
 
 

V neděli cestovali do Sedlčan Ondra Dobrý a Pavlína Chvojková na krajský přebor dorostu 

jednotlivců. Oba bojovali.  

Ondra byl nejmladší ze všech 26 dorostenců. Přesto zvládl běh na 100 metrů překáţek a 

dvojboj celkově 8. časem, ale chyba v testu jej srazila na celkové 16. místo z 26 závodníků. 

Překvapením byl Lukáš Plecitý z SDH Hvozdec, který skončil na 3. místě a postoupil na 

mistrovství republiky do Ostravy.  

Pavlína  technicky disciplíny zvládla, ale potřebovala by být rychlejší v běhu. Test měla bez 

chyby a nakonec obsadila 20. místo z 23 závodnic. Při vyhlášení výsledků oba obdrţeli 

menší odměny a jelo se domů.   
 

  

     
 
Fotografie z celého víkendu najdete zde : 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Krajske_kolo_Plamenu_a_dorostu_2011/ 

 

 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Krajske_kolo_Plamenu_a_dorostu_2011/


 

Další úspěšná sezona tedy skončila, vedoucím mládeže zbývalo ji pouze oficiálně 

ukončit a zhodnotit. „Dostříkná“ byla naplánována na sobotu 2.7.2011.  
 

V sobotu 2. července jsme se sešli v 16.00 hodin na hřišti na Chaloupkách, abychom 

ukončili další úspěšnou sezónu „PLAMÍNKŮ“. Při slavnostním nástupu dostal kaţdý 

z nejmladších ţáků VYSVĚDČENÍ. Kupodivu měli všichni samé jedničky. Potom jsme se 

rozdělili na poloviny včetně vedoucích a instruktorů a hráli jsme vybíjenou a kopanou. 

Nakonec byl přesun na zahradu restaurace, kde byl táborák a opekli jsme 50 buřtů a vypili 

moře kofoly. Okolo půl sedmé byl rozchod a teď máme školní a hasičské prázdniny.   

 

   
 
Více fotografií zde : http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Dostrikna_2011/ 

 

 

VELITEL SBORU INFORMUJE 
 

Velitel JSDH Chaloupky Milan Pekárek vám přináší informace o nejnovějším dění zásahové 

jednotky a předkládá zprávu o činnosti za 2. čtvrtletí 2011 : 

 

I ve 2. čtvrtletí probíhala pravidelná cvičení JSDHO Chaloupky. Březen – práce s CAS 25 

v katastru obce Malá Víska a sání PPS 12 z rybníčka na návsi. Duben - čerpání vody pomocí 

ejektoru z šachty přepadu poţární nádrţe u zbrojnice, protoţe došlo k ucpání odtoku daného 

objektu. Červen - dokončení práce uvolnění odtoku poţární nádrţe pomocí elektrického 

krtka zapůjčeného Karlem Štochlem.  

29. června v odpoledních hodinách byl vyhlášen poţární poplach na hasičské zbrojnici 

v Komárově a jejich členové vyjíţděli k lesnímu poţáru nad Chaloupkami. Spolu s nimi 

vyjíţděla cisterna z HZS Hořovice a SDH Ţebrák. Vzhledem k tomu, ţe poţár byl mimo 

katastr obce Chaloupky a operační středisko Kladno naši jednotku nekontaktovalo, naši 

členové M. Pekárek a K. Štochl  z vlastní iniciativy po dohodě s velitelem komárovské 

jednotky zřídili čerpací místo u hasičské zbrojnice. Zasahující jednotky zdárně poţár zdolaly 

a nebylo potřeba doplňování cisteren. Místo poţáru bylo dohašováno naší jednotkou  ještě 

3.července, kdy bylo nahlášeno p. Františkem  Humlem na místě bývalého poţáru doutnání 

a ţhavé uhlíky. Po nahlášení na KOS Kladno vyjela CAS 25 a místo bylo prolito vodou.  

Naši členové ve 2. čtvrtletí dále pomáhali při organizaci okrskové soutěţe v poţárním sportu 

v Oseku, dále jako  členové technické čety při okresním kole v poţárním sportu v 

Hořovicích, pomáhali téţ při soutěţi Hra Plamen ve Viţině a při organizaci Memoriálu 

Adolfa Jandy na Chaloupkách. 

V září nebo začátkem října čeká jednotku okrskové cvičení dálkové dopravy vody 

z čerpacího místa před školou v Komárově směrem na bytovky. 

 

 

http://sdhchaloupky.rajce.idnes.cz/Dostrikna_2011/


 

 

Nyní vám přinášíme další zprávy z výboru a také plán akcí na nejbližší dobu : 

 

 17. srpna oslaví své ţivotní jubileum – 40. narozeniny – velitel 

sboru a vedoucí nejmladších Plamínků Milan Pekárek. Výbor SDH 

Chaloupky mu děkuje za dosavadní odvedenou práci a jménem 

všech hasičů mu přeje všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a 

pohody v osobním ţivotě a jako veliteli co nejméně poţárů a 

zejména spoustu úspěchů a ocenění ve všech  hasičských 

soutěţích. 

 

 

 

 

POZVÁNKA 
 

 Nejbliţší připravovanou akcí je Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose, který se uskuteční 

3. září 2011. Letošní jiţ 13. ročník pořádá SDH Chaloupky, soutěţ proběhne na louce 

pod chaloupeckou hospodou a zahájení je podle propozic v 9 hodin. Soutěţit budou 

druţstva muţů a ţen od 15 let, disciplínou je poţární útok. Poprvé v tomto ročníku bude 

mezi muţi startovat „A“ druţstvo starších Plamínků, nyní jiţ dorostenců, a také druţstvo 

„staré gardy“. Zúčastní se také druţstvo ţen. Po celou dobu závodu je zajištěno 

občerstvení ve stánku. Srdečně zveme členy našeho sboru, rodiče, prarodiče, děti a 

všechny příznivce hasičského sportu. 

 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

 Autobusové zájezdy do zajímavých míst Podbrdska organizované EXODEM, které byly 

naplánované na srpen a o nichţ jsme informovali v minulém čísle Hasičského 

zpravodaje, se z organizačních důvodů   n e k o n a j í.  Případné dotazy a  informace 

podá vedoucí zájezdů František Štych, telefon  311573596. 

 

 

 
 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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