
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
HASIČSKÝ BÁL A DĚTSKÝ REJ MASEK 

 
V sobotu dne 15. února 2014 se v sále hostince na Chaloupkách konala každoroční tradiční akce hasičů - již 78. hasičský bál. 
Začátek byl ve 20.00 hodin, k tanci a poslechu hrála kapela HEJBAND Jiřího Hejtmánka, vstupné bylo 100,- Kč. Zábava přilákala 
131 platících návštěvníků. 
Již předchozí neděli 9. února obešlo 9 hasičů a 1 hasička s pozvánkami Chaloupky a okolní osady, aby na  bál osobně pozvali 
všechny občany. Děkujeme tímto všem, kteří na hasičský bál přispěli jakoukoliv částkou. Vážíme si důvěry, kterou občané k 
organizaci hasičů v Chaloupkách mají.  
Součástí bálu byla tradičně bohatá tombola. O tu se letos staraly Míša Jandová a Míša Jílková, lístky u pokladny prodával 
Milan Janda. Letos se nám sešlo 223 cen, ceny věnovali např. p. Miloslav Smetana, který nám věnoval 3 poukazy na vyhlídkový 
let, dále p. Miloš Kment, p. Tomáš Fairaisl, p. Vladimír Ungr, p. Miroslav Mraček, sl. Daniela Dvořáková, p. Ladislav Mudra, p. 
Pavel Procházka a další. Hasičský sbor nakoupil ze svých prostředků salámy, tlačenky, vína a okurky, spoustu dalších cen 
věnovali členové SDH i ostatní občané ( např. knihy, čepice, kalendáře, trička, vína nebo skleničky ). Děkujeme tímto všem, kteří 
nám do tomboly přispěli. 
V salonku byla pro návštěvníky bálu otevřená šatna. Poděkování patří šatnářkám p. Libuši Kratochvílové a Lence Jandové, které  
nám letos pomohly tuto službu zabezpečit. Výtěžek ze šatny byl předán do pokladny sboru a bude použitý na potřeby malých 
Plamínků. 
Poděkování patří také p. Františkovi Humlovi a p. Václavovi Matějkovi, kteří nám již po několik let zajišťují službu u pokladny, a 
pořadatelům Milanovi Pekárkovi, Jiřímu Chvojkovi a Milanovi Jandovi za spolehlivé zvládnutí pořádku při zábavě. 
Doufáme, že se letošní bál návštěvníkům líbil, o čemž svědčí i to, že kapela hrála až do 03.00 hodin a nikomu se nechtělo domů. 
Pak už pořadatelům zbývalo jen uklidit sál, aby byl připravený na druhý den pro dětský maškarní rej. 

 

   
 
Následující den po bálu, tedy v neděli 16. února 2013, se od 14 hodin konal tradiční maškarní rej pro děti. Do  vyzdobeného sálu 
v hospodě přišlo asi 50 dětí z Chaloupek i okolních obcí v doprovodu rodičů a prarodičů. Vstupné bylo dobrovolné, každé z dětí 
dostalo u pokladny balónek a sušenku, rozdávaly se také obrázkové kalendáře nebo vystřihovánky. Všechny drobné dárky 
dětem rozdávali Vladimír Pražák a Pavel Procházka, kteří spolu s Milanem Pekárkem a Milanem Jandou měli na dětském bále 
službu jakožto pořadatelé. Také tentokrát byla pro děti i rodiče otevřena šatna, kterou letos zajišťoval Jiří Chvojka. 
  
Děti, které přišly převlečené za princezny, víly, vodníky, piráty, čarodějnice, berušky, námořníky a jiné pohádkové a 
filmové postavy nebo i bez masek, vesele dováděly při hudbě p. Libora Dbalého a Karla Štochla. I v letošním roce byl součástí 
zábavného odpoledne pan vodník, který měl pro děti opět připraveno spoustu her a soutěží: přecházení "potoka po kamenech", 
házení kroužku na cíl, lámání špaget, přetahování lanem a vynášení kachny ke stropu. Nechyběl ani oblíbený balancovník a 
soutěž v trefování krokodýla palicí. Děti byly tímto programem nadšené a s radostí se do soutěží zapojovaly. Hrálo se, soutěžilo 
a tancovalo až do 17 hodin.  
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Protože letos přišla většina dětí v krásných a nápaditých převlecích, rozhodli se pořadatelé uspořádat soutěž o nejkrásnější 
masku. Vybrané děti mohly získat plyšového pejska, které do soutěže věnovala sl. Daniela Dvořáková. Po dlouhém rozhodování 
pořadatelé vybrali sedm nejhezčích masek, z nichž jasně zvítězil Marek Huml ve skvělé masce Obelixe a odnesl si tedy první 
cenu. Zvláštní cenu v podobě čokolády za nejroztomilejší masky získali tři malí námořníčci. 
  

Výbor SDH Chaloupky tímto děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu obou akcí, ať už přispěli 
finanční částkou, věcnou cenou do tomboly nebo pomáhali při organizaci a zabezpečení všech služeb. Výsledkem 
jejich práce je nemalý finanční obnos do pokladny sboru, který bude použitý na činnost hasičů, zejména malých 
Plamínků. 

 

           
 
Fotografie najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
 

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

 
ZAJEČOVSKÉ UZLOVÁNÍ 

 
V sobotu 22. února 2014 se naši Plamínci zúčastnili 1. ročníku soutěže ve vázání uzlů, kterou připravili hasiči ze Zaječova. Soutěž 
se konala od 9.00 hodin ve velkém sále v Lidovém domě v  Zaječově a zúčastnili se jí přípravka, mladší žáci a starší žáci v 
kategoriích družstva a jednotlivci.  
Úkolem dětí bylo uvázat 5 uzlů (jako v branném závodě) v co nejlepším čase a správně. Jednotlivci vázali všechny uzly sami, 
družstva závodila v pětičlenných hlídkách jako štafeta, kdy každý člen družstva vázal jen jeden uzel, který si vylosoval. Za každý 
špatně uvázaný uzel bylo 10 trestných vteřin. Do soutěže se přihlásili mladí hasiči ze 4 sborů - Chaloupky, Komárov, Hýskov a 
domácí Zaječov.    
V kategorii mladších jsme měli 2 pětičlenná družstva. První družstvo startovalo ve složení : Natálka Lukešová, Anička 
Hoskovcová , Marek Huml,  Jana Pekárková  a Ondra Pekárek. Naši měli po prvním kole nejrychlejší čas i přesto, že dostali 10 
trestných vteřin za úvaz na proudnici. Ve druhém kole se však soupeři ze Zaječova i Komárova zlepšili a odsunuli naše Plamínky 
na celkové 3. místo. Druhé družstvo závodilo ve složení : Jana Březovská, Karel Štochl, Matěj Tuček, Matěj Huml a Kuba Kubačák 
a celkově se umístilo na 5. místě ze šesti zúčastněných družstev.  
Z těchto 10 dětí se ještě do soutěže jednotlivců přihlásilo 8 soutěžících. Celkem se v této kategorii zúčastnilo 32 soutěžících. 
Naši se umístili v následujícím pořadí:  4. Ondra Pekárek, 8. Jana Březovská, 9. Natálka Lukešová, 10. Marek Huml, 12. Matěj 
Huml, 18. Jana Pekárková a 24. Anička Hoskovcová. 
V kategorii starších žáků družstvo startovalo ve složení:  Yvona Hájková, Lukáš Burda, Láďa Fairaisl, Monika Štrenclová a Katka 
Vurmová. Naši měli bohužel smůlu při losování uzlů, v obou soutěžních pokusech měla závodnice problém s úvazem na 
proudnici, takže výsledný čas znamenal velkou ztrátu na obě zaječovská družstva a stačil jen na celkové 3. místo ze čtyř 
zúčastněných družstev.  
Do soutěže jednotlivců se ze starších přihlásil jen Petr Procházka a obsadil 9. místo ze 16 přihlášených soutěžících. 
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Celkové výsledky: 
 

 
DRUŽSTVA – PŘÍPRAVKA 
 

družstvo 1. čas 1.trestné 2.čas 2.trestné výsledný čas výsledné pořadí 

Zaječov 177,58 0 133,50 10 143,50 1 

 
DRUŽSTVA – MLADŠÍ 
 

družstvo 1. čas 1.trestné 2.čas 2.trestné výsledný čas výsledné pořadí 

Zaječov 1 112,56 10 48,76 10 58,76 1 

Komárov 107,87 10 54,09 10 64,09 2 

Chaloupky 1 61,84 10 65,42 10 71,84 3 

Zaječov 2 84,40 0 77,35 10 84,40 4 

Chaloupky 2 181,15 20 84,93 10 94,93 5 

Hýskov 78,51 30 127,88 20 108,51 6 

 
DRUŽSTVA – STARŠÍ 
 

družstvo 1. čas 1.trestné 2.čas 2.trestné výsledný čas výsledné pořadí 

Zaječov 2 37,60 0 38,37 0 37,60 1 

Zaječov 1 43,69 10 48,81 10 53,69 2 

Chaloupky 122,50 10 95,86 10 105,86 3 

Hýskov 217,58 20 101,75 20 121,75 4 
 

 

 
JEDNOTLIVCI – MLADŠÍ 
 

jméno 1. čas 1.trestné 2.čas 2.trestné výsledný čas výsledné pořadí 

Hrubá Eliška 48,23 10 47,17 0 47,17 1 

Charvátová Hana 37,20 10 52,59 0 47,20 2 

Zárubová Veronika 92,36 0 51,32 0 51,32 3 

Pekárek Ondřej 53,56 10 58,96 0 58,96 4 

Březovská Jana 69,5 10 62,47 0 62,47 8 

Lukešová Natálie 62,68 0 71,49 20 62,68 9 

Huml Marek 69,65 0 71,38 10 69,65 10 

Huml Matěj 72,46 0 100,69 0 72,46 12 

Pekárková Jana 74,56 10 110,68 10 84,56 18 

Hoskovcová Anna 116,28 0 91,20 10 101,20 24 

 
JEDNOTLIVCI – STARŠÍ 
 

jméno 1. čas 1.trestné 2.čas 2.trestné výsledný čas výsledné pořadí 

Ciprová Hana 32,08 0 27,76 0 27,76 1 

Černá Barbora 44,37 0 31,03 0 31,03 2 

Vaverová Michaela 54,6 10 32,47 0 32,47 3 

Procházka Petr 46,86 0 59,81 0 46,86 9 

 
Družstvo starších připravil do soutěže Petr Janda, družstvo mladších Milan Pekárek. Děkujeme rodičům dětí, kteří pomohli 
s dopravou do Zaječova, a to Markétě Humlové, Janě Tučkové, Ladě Pekárkové, Martinu Březovskému a také Milanovi  Jandovi 
a Jiřímu Chvojkovi. Fotodokumentaci provedla Lenka Jandová.      
 
Podrobnější výsledky najdete na webových stránkách sboru :  www.sdhchaloupky.webgarden.cz 
Fotografie najdete na adresách :  www.sdhchaloupky.rajce.net    a    www.cajhy.rajce.net 
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      ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH 
 
Okresní sdružení hasičů Beroun a Okresní odborná rada mládeže uspořádala v sobotu 8. 
března 2014 od 8,00 hod. v Lidovém domě v Zaječově školení vedoucích mládeže a 
rozhodčích pro hru Plamen a soutěž dorostu. Toto školení bylo určeno novým zájemcům, 
zájemcům o obnovení kvalifikace rozhodčích a zejména vedoucím a rozhodčím, kteří měli 
zájem o  názorné ukázky CTIF. 
 
Disciplíny CTIF jsou od soutěžního roku 2013-2014 součástí Hry Plamen a týkají se  pouze 
kategorie starších žáků .  Již v loňském ročníku byla do programu okresního kola zařazena 
jako nová disciplína štafeta CTIF, letos budou mladí hasiči soutěžit také v útoku CTIF. 

 
Z našeho sboru se zúčastnili Jiří Chvojka jako člen ORM Beroun a Petr Janda, vedoucí starších žáků. Školení prováděl p. Vlastimil 
Schüsch z Rakovníka. Názornou ukázku provedli zaječovští hasiči, kteří postavili i dráhu pro požární útok CTIF. Po teorii a 
promítání si vedoucí na vlastní kůži vyzkoušeli, jaká je praxe a co vlastně mají děti učit. Počasí přálo a tak školení uběhlo  jako 
voda. Na závěr noví vedoucí a rozhodčí skládali testové zkoušky. Podařilo se to všem. Držte nám palce na soutěži 17. – 18. 
května v Oseku, kde se bude bojovat o postup do krajského kola. 
 

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

VELIKONOČNÍ MOTÁNÍ 
 
V sobotu dne 5. dubna 2014 se v sále hostince na Chaloupkách uskutečnil již 7. ročník soutěže malých hasičů o nejrychleji 
smotanou hadici. „Velikonočního motání“ se letos zúčastnilo rekordních 93 dětí z pěti okolních sborů – z Chaloupek, Komárova, 
Zaječova,  Hýskova a Olešné.  
Soutěžilo se jednotlivě v sedmi kategoriích – v té předškolní závodili společně chlapci i dívky,  další kategorie už se dělily na 
chlapce a dívky a dále podle školní docházky,  tedy 1.- 3. třída,  4.-6. třída a 7.-9. třída. Každý závodník měl tři pokusy, z nichž se 
počítal vždy nejlepší čas. Kvůli velkému počtu soutěžících a urychlení závodu nastupovaly vždy tři děti proti sobě. 
Chaloupečtí Plamínci přihlásili do soutěže celkem 21 závodníků do pěti kategorií. Nejobsazenější kategorií byli chlapci 1.- 3. 
třída, v níž jsme mezi 23 přihlášenými měli 8 zástupců, ale někteří Plamínci startovali v této soutěži úplně poprvé, takže 
neobsadili žádná medailová místa. Mezi děvčaty 4.–6. třída se v konkurenci 16 závodnic dokázala prosadit Jana Pekárková, 
získala stříbrnou medaili a obhájila tak loňské umístění. Nejurputnější  boje proběhly  tradičně v kategorii chlapců 7. – 9. třída, 
kde mezi 9 závodníky vybojoval vítězství skvělým časem 7,06 s Ladislav Fairaisl, druhé místo s časem 7,75 s obsadil Petr 
Procházka. Plamínci získali celkem 1 zlatou a 2 stříbrné medaile a dále 11 umístění do desátého místa. Ostatních 7 Plamínků se 
neumístilo v první desítce. 
Rekord soutěže, jehož držitelem je zaječovská závodnice Michaela Vaverová a jejíž rekord má hodnotu 7,03 s, v letošním 
ročníku nepadl, i když  našemu  závodníkovi Ladislavu Fairaislovi se to téměř podařilo -  měl jen o 0,03 s horší čas. 
V soutěži družstev se sčítaly body za medailová umístění v jednotlivých kategoriích – za první místo 3 body, za druhé 2 body a za 
třetí místo 1 bod. Zde zvítězil s velkým náskokem před ostatními SDH Zaječov, zejména díky tomu, že měl svoje závodníky ve 
všech kategoriích včetně přípravky, na druhém místě se umístil SDH Komárov a třetí příčku obsadil SDH Chaloupky.  
Technické vybavení na soutěž zapůjčil a zpracování výsledků provedl Ondřej Janda, další část technického vybavení zapůjčil 
Obecní úřad Chaloupky. Aparaturu k ozvučení soutěže zapůjčil a nainstaloval p. Miloš Hrabák. Na spravedlivý průběh soutěže 
dohlížela trojice rozhodčích – hlavní rozhodčí Jiří Chvojka a časoměřiči Michaela Jílková, Petr Janda a Pavel Procházka. 
Technickou četu tvořili Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Adam Štěpnička a Petr Jelen. 
Na závěr soutěže proběhlo vyhlášení vítězů. Každý soutěžící dostal čokoládového velikonočního zajíce, nejlepší tři závodníci 
v každé kategorii byli oceněni medailemi a diplomy, všechna zúčastněná družstva obdržela pohár a diplom. Ceny předával 
vedoucí mládeže Milan Pekárek, Petr Janda  a Michaela Jílková.   
 

 

   
 

 
Podrobné výsledky soutěže najdete na webových stránkách sboru :      www.sdhchaloupky.webgarden.cz 
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POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – základní kolo 

 
Také letos se malí Plamínci zúčastnili soutěže „Požární ochrana očima dětí".  Tuto soutěž každoročně 
vyhlašuje SH ČMS a je určena pro všechny děti a mládež do 18 let. Mohou se jí zúčastnit jak hasičské 
sbory, tak i mateřské, základní školy, víceletá gymnázia a domovy dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě 
části -   literární a výtvarnou a probíhá v několika věkových kategoriích. 
V základním kole, které proběhlo v rámci našeho sboru, se sešlo 17 prací s hasičskou tématikou. Z toho 
byla 1 literární práce v kategorii L4 a 16 výkresů v pěti kategoriích. Nejvíce výkresů namalovali mladší a 
starší žáci, zapojili se ale i dorostenci.  Přesto nebyly všechny kategorie plně obsazené. 
Všechny došlé výtvory byly rozděleny do kategorií podle školní docházky a porota složená ze zástupců 

Obecního úřadu Chaloupky vybrala v každé kategorii tři nejlepší autory. Vyhlášení vítězů a rozdělení bodů do celoroční bodovací 
soutěže jednotlivců bylo provedeno po Velikonočním motání v sobotu 5. dubna 2014, vedoucí dětí Milan Pekárek rozdal všem 
zúčastněným Plamínkům diplomy. Tři nejlepší práce v každé kategorii postoupily do okresního kola soutěže.  

 
Kategorie ZŠ 1:      1. Michal Sluka    Kategorie ZŠ 4:          1. Lukáš Burda 
       2. Ondřej Pekárek             2. Yvona Hájková 
       3. Matěj Tuček       
 
Kategorie ZŠ 2:      1. Jana Březovská    Kategorie K 1:            1. Pavel Procházka 
       2. Natálie Lukešová              
       3. Jana Pekárková  
 
Kategorie ZŠ 3:      1. Kateřina Vurmová   Kategorie L 4:        1. Ondřej Dobrý 

 

   

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

 
ÚKLID HRADU VALDEK 

 
V sobotu 12. dubna 2014 byla po domluvě s VLS Hořovice svolána brigáda na úklid hradu Valdek včetně jeho okolí a přístupové 
komunikace. Zúčastnila se družstva mladších žáků, starších žáků a dorostu. Sraz byl v 8.30 hodin u hasičské zbrojnice, kde byly 
děti rozděleny do skupin a každé skupině byl přidělen jeden úsek. Celkem pracovalo asi 30 lidí včetně některých rodičů, kteří 
dětem při akci pomáhali. 
Počasí přálo a některé „“úlovky“ byly zajímavé : pneumatika, kostra dětského kočárku a asi 25 pytlů různého odpadu. Lidé jsou 
prostě neukáznění a odpad házejí všude možně. O likvidaci odpadu se postaraly VLS Hořovice. 
Po provedeném úklidu byl u odpočívadla před hradem rozdělán oheň a děti si za odměnu opekly buřty. Ti starší se vydali potom 
na prohlídku hradu a mladší si hráli v lese. Celá akce byla ukončena u zbrojnice ve 13.00 hodin. 

 

          

 
Hasičský zpravodaj 2/2014                                                        5 



 

 

 
KONEČNÁ ANEB SEDMICESTÍM ZPĚT 

 
V sobotu 5. dubna  se v Chaloupkách konala již osmá jarní soutěžní procházka lesem, kterou každoročně pořádá Občanské 
sdružení MacWalking.  Ta letošní měla název „KONEČNÁ aneb SEDMICESTÍM ZPĚT“. Jak již název napovídá, tuto procházku pojal 
její hlavní organizátor p. Pavel Procházka jako rozloučení, neboť jeho sdružení již koncem loňského roku ukončilo svoji činnost. 
Start soutěže byl v 15.00 hodin na chaloupeckém hřišti. Všichni příchozí dostali kartičku na zapisování správných odpovědí a pak 
mohli vyrazit na trať označenou barevnými fáborky. A již po několika krocích mohli všichni společně začít vzpomínat, neboť 
každé stanoviště připomínalo témata předchozích výprav: děti opět hledaly a počítaly papouščí hnízda, potom prošly pravěkou 
osadou Havranů až k hnízdům s tyranosauřími vejci, setkaly se opět se statečným  vladykou Horymírem, nezabloudily na 
cestičkách s bludnými kořeny, potom putovaly s beránkem Kudrnou a s  lesními skřítky po jejich pěšinkách, až nakonec přišly po 
stopách velikonočního zajíce zpět k cíli. Všichni soutěžící tak symbolicky prošli zpátky sedm minulých let a  vrátili se na začátek. 
Před cílem si ještě museli rozluštit zprávu, kterou jim Pavel Procházka zanechal jako vzkaz a kterou se s nimi také rozloučil:  
KRUH SE UZAVŘEL. 
Všichni soutěžící, kteří dorazili do cíle a odevzdali kartičku se správnými odpověďmi na úkoly, dostali sladkou odměnu a drobné 
dárky, které si posbírali na trati. Celou trať připravil Pavel Procházka, ceny do soutěže věnoval SDH Chaloupky. Celkem se akce 
zúčastnilo 44 soutěžících, z toho 41 dětí a 3 dospělí.         
   

Na závěr bychom chtěli jménem všech, kteří se pravidelně zúčastňovali chaloupeckých akcí a soutěží, mnohokrát 
poděkovat p. Pavlovi Procházkovi za dlouholetou činnost jeho sdružení, za nelehkou práci a spoustu času, které 
mu věnoval, a za jeho originální nápady, úžasnou fantazii a pečlivost, s jakou soutěže připravoval.  

 

     
  
Fotografie najdete na adresách :  www.sdhchaloupky.rajce.net    a    www.prochazkachaloupky.rajce.net 

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

 
PŘEHLED AKCÍ SDH CHALOUPKY NA JARO 2014 

 

  

Datum Místo Akce 

   

17. května 2014 Osek 
II. kolo hry Plamen – mladší + starší žáci - štafety 4x60 m, požární útok 
Soutěž dorostu – družstva + jednotlivci - štafety 4x100 m, požární útok 

18. května 2014 Osek II. kolo hry Plamen  - starší žáci – disciplíny CTIF 

24. května 2014 Chaloupky Staročeské máje 

31. května 2014 Chyňava Okresní kolo soutěže v požárním sportu mužů a žen 

1. června 2014 Praha Zájezd do Prahy na pohádkový muzikál „Kapka medu pro Verunku“ 

7. června 2014 Chaloupky Memoriál Adolfa Jandy – mladší a starší žáci 

14. června 2014 Záluží Zálužský pohár vítězů – mladší a starší žáci a stará garda 

20.- 22. června 2014 Benešov Krajské kolo hry Plamen a soutěže dorostu 

 
O ostatních akcích  se dozvíte na webových stránkách www.sdhchaloupky.webgarden.cz, kde budou průběžně doplňovány. 
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Okresní kolo hry Plamen  
 

se uskuteční dne 17. – 18. 5. 2014 od 9.00 hodin v Oseku na fotbalovém hřišti 
 

Kategorie:  přípravka, mladší žáci, starší žáci 
Disciplíny:   požární útok, štafeta 4x60m,  
                         štafeta CTIF a požární útok CTIF – pouze pro starší žáky 
 

Mladší žáci a přípravky:      sobota 17. 5. 2014  4 x 60 metrů a požární útok  +  VYHODNOCENÍ ROČNÍKU                                                                              
Starší žáci:     sobota 17. 5. 2014    4 x 60 metrů a požární útok 
                       neděle 18. 5. 2014    disciplíny CTIF     +      VYHODNOCENÍ ROČNÍKU 

                                                                                       
Okresní kolo dorostu  
  

se uskuteční dne 17. 5. 2014 od 13.00 hodin v Oseku na fotbalovém hřišti 
 

Kategorie:    dorostenci, dorostenky a dorost smíšený 
Disciplíny pro družstva:   požární útok, štafeta 4x100m, test,  
                                                             běh na 100m s překážkami 
Disciplíny pro jednotlivce:  test, běh na 100m s překážkami, dvojboj 

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

 

POZVÁNKA 
 

Dovolujeme si tímto srdečně pozvat všechny občany Chaloupek a okolních obcí na tradiční květnovou akci – Staročeské máje. 
Letos vám zatančí celkem 8 kolon májovníků – 3 kolony dětí a 5 kolon starších. Májovníky máme tentokrát „přespolní“ – za děti 
to jsou Ondra Pekárek a Natálka Lukešová, za starší Honza Karásek a Daniela Dudlová. Máme připravenou horkou novinku – 
májovníci zatančí kromě české besedy také moravskou, kterou připravila a nacvičila Michaela Jandová. Po besedě proběhne 
tradiční porážení májí a potom jejich vydražení. Ve 20.00 hodin začne v hospodě  na Chaloupkách taneční zábava. 
Ještě jednou vás všechny srdečně zveme a těšíme se na vás !!! 
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