
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
TURISTICKÝ POCHOD NA JINDŘICHOVU SKÁLU 

 

Vždycky na podzim se chaloupečtí mladí hasiči některou sobotu scházeli na zahrádce za chaloupeckou hospodou, aby společně 
absolvovali některou z tras CHALOUPECKÉ STOPY. Letošní rok se tato oblíbená akce již nekonala, protože Občanské sdružení 
MacWalking Pavla Procházky, které ji pořádalo, již ukončilo svoji činnost ( nutno dodat, že k velkému zklamání místních dětí i 
dospělých ). Vedoucí malých Plamínků se však rozhodli, že je škoda v této tradiční akci nepokračovat, a proto připravili na 
sobotu 9. listopadu 2013 turistický pochod. 
 
Sraz účastníků byl v 9.00 hodin u hasičské zbrojnice. Kromě malých Plamínků a jejich vedoucích se zde sešel také velký počet 
rodičů a ostatních dospělých, kteří se k nám přidali. Trasa pochodu vedla od hasičárny ke studánce a dále lesem na Malou Vísku. 
Kousek za studánkou jsme se zastavili na stanovišti, kde malí Plamínci plnili jeden z úkolů, který je na trase čekal, a to házení 
granáty na cíl. Hodnotila se přesnost a děti za trefení vyznačeného cíle získávaly body. Po této krátké soutěžní přestávce jsme 
pokračovali dále lesem až  k hospodě „Na prasečáku“ a odtud přes Vitinku do Malé Vísky. U vísecké školy jsme si chvilinku 
odpočinuli a pak už jsme pokračovali bez zastávky k cíli naší cesty – na Jindřichovu skálu. 
Tady jsme ze všeho nejdříve navštívili vyhlídku a prohlédli si okolí, především hrad Valdek, který byl za jasného počasí krásně 
vidět. Pak už ale všichni po tak dlouhé cestě dostali hlad, a tak přišla na řadu příprava ohniště, aby bylo kde si opéct buřty. Děti 
se rozběhly po okolí nasbírat dříví a za chvíli už oheň hořel. Poté, co všichni snědli svačinu a odpočinuli si, plnili Plamínci další 
soutěžní úkol – vědomostní test. Náročnost otázek byla odstupňována podle věku dětí, mladší žáky vyzkoušela Anička Burdová, 
starší žáky Petr Janda. Za správně zodpovězené otázky dostávaly děti body do celoroční oddílové soutěže. Tématem otázek byla 
především znalost okolního zeměpisu a přírody, děti se tak dozvěděly spoustu informací např. o Jindřichově skále, Červeném 
potoku nebo hradu Valdek.  
 
Pak už jsme jako správní hasiči uhasili ohniště a vydali se k domovu, také proto, že začínalo mírně pršet. Zpáteční cesta vedla 
lesem do Malé Vísky a odtud po silnici na Chaloupky k hasičárně. V Malé Vísce udělali vedoucí ještě krátkou zastávku u 
památného stromu, především proto, aby rozdali všem zúčastněným Plamínkům malou sladkou odměnu. Pak už všichni bez 
zdržování pokračovali domů, protože v té chvíli už začalo pršet silněji.  
 
K  hasičárně dorazili všichni zmoklí a promočení, ale nikomu to moc nevadilo. Děti si společně s dospělými užili krásnou 
procházku do brdských lesů a snad se nám alespoň trochu podařilo navázat na tradici „Chaloupecké stopy“, i když vedoucí 
hasičů neměli na přípravu pochodu mnoho času. V příštím roce chceme určitě uspořádat podobnou akci a doufáme, že kromě 
hasičů se jí zúčastní ještě více příznivců turistiky a milovníků okolní přírody. 
 

 

   

 
Fotografie pořídily Lenka Jandová a Anička Burdová a najdete je na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
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VÝLET DO AQUAPARKU V ČESTLICÍCH 
 

Další akce, kterou výbor sboru uspořádal pro malé Plamínky, byl výlet do vodního světa v Čestlicích.  Tento zájezd se koná 
každoročně na podzim a děti ho mají jako odměnu za předchozí brigádu na úklid okolní přírody. Letos byl naplánován na pátek 
22. listopadu 2013. Cíl cesty je již tradiční, protože většina z dětí tento aquapark už  navštívila a vždy se jim tu velmi líbilo. 
Někteří, zejména nejmenší Plamínci, s námi jeli poprvé. Možnosti výletu do Prahy využily i některé další děti a jely s námi, 
zejména když se výlet konal místo školního vyučování. O návštěvu aquaparku projevilo zájem  také nemálo rodičů, takže celkový 
počet účastníků zájezdu se vyšplhal na téměř 50 osob. Dopravu do Čestlic nám pomohl zajistit Obecní úřad Chaloupky, neboť 
uhradil výdaj na autobus, který řídil Milan Pekárek. 
Hned po příchodu do bazénu se děti rozprchly po celém areálu. Nejvíce využívanými atrakcemi byly samozřejmě tobogány a 
skluzavky,  kde dováděly nejmenší děti a taky někteří rodiče, a pak také pirátská loď a „divoká řeka“. Ti starší si vyzkoušeli 
vlnobití ve velkém bazénu a „trychtýř“, nejoblíbenější  atrakcí se jako obvykle stalo plavání ve venkovním bazénu. Kdo měl hlad, 
mohl využít restauraci, která se nachází přímo v areálu vodního světa. Také letos jsme mohli využít probíhající akci ( celodenní 
vstupné v ceně tří hodin ), a tak děti dováděly ve vodním světě celé odpoledne až do 17 hodin. Domů jsme přijeli až kolem půl 
osmé. Všem se výlet líbil a určitě jsme tu nebyli naposledy.                  (lj) 
 
 

   
 

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

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO DRAKA SOPTÍKA  

 
Také v letošním roce se malí  Plamínci  zúčastnili již  VIII. ročníku výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího draka Soptíka“,  kterou 
vyhlašuje OSH Beroun – odborná rada mládeže.  Soutěž probíhala od  7. října do 25. listopadu a měla tři kategorie :  mladší žáci,  
starší žáci + dorost a SDH. Úkolem dětí bylo vyrobit nebo namalovat draka Soptíka. Zatímco mladší žáci mohli draka buď vyrobit 
nebo jen nakreslit, starší žáci a dorostenci museli prokázat svoji šikovnost a vyrobit draka, který měl být schopen létat. 
Výkresy byly vyhodnoceny v pondělí 25. listopadu 2013, porotu tvořili zastupitelé Obecního úřadu Chaloupky. Základního kola 
této výtvarné soutěže se zúčastnilo 11 dětí v kategorii mladších i starších žáků. Do okresního kola postoupily tyto práce : 
 
 
 

Kategorie mladší žáci :      Kategorie starší žáci : 
 
 

    
    
 

 

 
Také v okresním kole se našim Plamínkům dařilo a získali zde celkem 3 medailová umístění . Gratulujeme! 

 
Kategorie mladší  žáci : 

 

 JMÉNO SDH 

1 Jakub Plecitý, Natálie Plecitá Zaječov 

1 Jana Březovská Chaloupky 

2 Nikola Procházková Osek 

2 Silvie Bartošová Tmaň 

3 Václav Komínek, Filip Fryauf Zaječov 

3 Julie Baštová Malé Přílepy 

Kategorie starší  žáci : 
 

 JMÉNO SDH 

1 Hana Králová Osek 

1 Kateřina Vurmová Chaloupky 

2 Šárka Procházková Osek 

2 Jan Chvojka Chlustina 

3 Lenka Hříbalová Chlustina 

3 Lukáš Burda Chaloupky 

 
Všechny dráčky najdete na: www.sdhchaloupky.rajce.net 
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 JMÉNO 

1 Jana Březovská 

2 Natálie Lukešová 

3 Michal Sluka 

 JMÉNO 

1 Kateřina Vurmová 

2 Monika Štrenclová 

3 Petr Procházka, Lukáš Burda 

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


 

 
 
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
 

V neděli 8. prosince se od 15 hodin konala v sále chaloupecké hospody tradiční „Mikulášská besídka“,  kterou pro děti uspořádal 
místní Obecní úřad.  Besídky se zúčastnilo celkem asi 30 dětí i dospělých z Chaloupek i okolních obcí, mezi nimi i někteří malí 
Plamínci, zejména ti nejmenší.  
Na úvod besídky bylo připraveno loutkové divadelní představení p. Davida Taubera z Prahy,  který dětem zahrál  pohádku "Žabí 
království". Po skončení představení si děti mohly loutky prohlédnout a samy vyzkoušet. Potom už přišli do sálu Mikuláš  a dva 
čerti a po chvilce strašení se pustili do nadělování. Každé z přítomných dětí dostalo za básničku nebo písničku vánoční balíček se 
sladkostmi.                       

 

   
 
 

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

 

SILVESTROVSKÝ POCHOD 
 

 
V závěru loňského roku - poslední prosincovou sobotu 28. 12. 2013 - se uskutečnila ještě jedna akce, a to 2. ročník 
„Silvestrovského pochodu“. Vedoucí dětí tak navázali na loňský úvodní ročník, který měl mezi malými i dospělými hasiči velký 
úspěch, a proto se rozhodli  uspořádat pokračování.  Sraz byl v 10.00 hodin u hasičárny a sešlo se asi 15 dětí a 10 dospělých. 
Trasa pochodu vedla stejně jako vloni přes Záskalský rybník do Neřežína a pokračovalo se lesem kolem potoka až na hrad 
Valdek. Tady byla zastávka na odpočinek.  
Prohlédli jsme si stále více zarostlý a chátrající hrad a na ohništi jsme si opekli buřty, klobásy a někdo i kuřecí stehna. Měli jsme 
s sebou i něco na zahřátí a dokonce i vánoční cukroví. Poté jsme se měli vydat na zpáteční cestu, ale nikomu se domů nechtělo, 
a tak jsme na návrh dospělých účastníků pochodu prodloužili trasu až na Jindřichovu skálu, kde jsme byli s Plamínky  nedávno. 
Pokračovalo se tedy za  Valdek a pak lesní cestou Polákovou až na Jindřichovu skálu. Také tady jsme rozdělali oheň a opekli jsme 
si zbylé buřty. Pak jsme šli do Malé Vísky a odtud po silnici zpět na Chaloupky k hasičské zbrojnici.  
Procházka se konala za krásného počasí a po vánočních svátcích byla pro všechny účastníky velmi vítanou akcí. Jsme rádi, že se 
takovýchto akcí zúčastňují nejen děti, ale že se k nám přidávají i jejich rodiče a ostatní dospělí.  
 

 

   
 
 

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

Připomínáme všem hasičům i ostatním občanům, že veškeré zprávy z proběhlých akcí a spoustu dalších informací o činnosti 
našeho sboru najdete na nově spuštěných webových stránkách  
 

www.sdhchaloupky.webgarden.cz 
 

Najdete zde důležité odkazy a kontakty na výbor sboru a na vedoucí mládeže.  Stránky jsou stále ve zkušebním provozu, proto 
uvítáme veškeré vaše připomínky, tipy a nápady na jejich doplnění a vylepšení. 
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 

 
Výbor SDH Chaloupky svolal výroční valnou hromadu na  sobotu 4. ledna 2014 od 18 hodin do sálu hostince na Chaloupkách.  
Schůze se zúčastnilo 29 členů sboru (z toho 10 členů výboru), 20  Plamínků a 22 hostů (zástupci okolních sborů, zástupci OÚ 
Chaloupky a rodiče dětí). 
Valnou hromadu zahájil jednatel sboru p. Milan Janda a seznámil všechny přítomné s programem. Po tomto úvodu následovala 
volba návrhové a volební komise, Dalším bodem programu byly zprávy funkcionářů. Hlavní zprávu o činnosti našeho sboru 
v roce 2013 přečetl Milan Pekárek (z důvodu nepřítomnosti starosty sboru), následovala zpráva velitele, v níž opět Milan 
Pekárek informoval o činnosti JSDH a o účasti družstev mužů a žen v hasičských soutěžích. Dalším řečníkem byl vedoucí malých 
Plamínků Jiří Chvojka, který ve své zprávě nezapomněl vyzdvihnout všechny úspěchy malých hasičů v loňském roce a také 
poděkoval všem sponzorům za poskytnutou finanční podporu.  
Potom už přišel na řadu sbor nejmenších Plamínků, kteří si pod vedením svého vedoucího Milana Pekárka připravili hudební 
vystoupení. Nejprve zahráli na zobcové flétny Ondra Pekárek a Matěj Huml, potom děti zazpívaly několik písniček, při kterých je 
doprovodily hrou na kytaru Denisa Sluková a Jana Pekárková. 
 

  
  
 
Dalším bodem na programu valné hromady bylo hospodaření sboru. Zprávu o hospodaření předložila hospodářka Lenka 
Jandová, zprávu revizní komise přečetl  Vladimír Pražák. Revizní komise neshledala v účetnictví sboru žádné závady. 
Následujícím bodem byly doplňující volby, kterých se ujal Jiří Chvojka.  Na konci loňského roku na mimořádné výborové schůzi 
oznámil své odstoupení z funkce Karel Štochl, již předtím se vzdal své funkce a zároveň ukončil i své členství ve sboru 
místostarosta Filip Burda. Na návrh výboru sboru byl novým starostou sboru zvolen Milan Pekárek, jeho zástupcem Milan 
Janda, který je zároveň jednatelem sboru. Výbor byl zároveň doplněn o tři členy: druhou ženou ve výboru sboru se stala 
Michaela Jílková, která bude vykonávat funkci referentky žen, dále byl jako druhý vedoucí mládeže zvolen dosavadní instruktor 
Ondřej Dobrý a jako třetím novým členem výboru se stal Pavel Procházka ml.  
Výbor sboru děkuje odstupujícím členům za odvedenou práci, které jistě nebylo málo, a také za spoustu jejich času věnovaného  
především výchově malých Plamínků. Novým členům výbor přeje, aby měli pro svoji práci ve sboru především hodně  trpělivosti 
a vytrvalosti a aby se nevzdávali při prvních potížích. 
Jaké je tedy složení nového výboru sboru? 
 

Pekárek Milan 
  

starosta, velitel 

Janda Milan  
  

místostarosta, jednatel 

Chvojka Jiří 
  

vedoucí kolektivu mládeže 

Ryšavý Ladislav 
  

preventář 

Pražák Vladimír 
  

kulturní referent 

Jandová Lenka 
  

hospodářka, kronikářka 

Hausner Zdeněk 
  

člen výboru 

Jílková Michaela 
  

referentka žen 

Janda Petr 
  

vedoucí mládeže 

Dobrý Ondřej 
  

vedoucí mládeže 

Procházka Pavel 
  

člen výboru 

Chvojka Vladimír 
  

předseda revizní komise 

Burda Jindřich    člen revizní komise 
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Po zprávách funkcionářů přišlo na řadu ocenění nejlepších Plamínků v celoroční oddílové soutěži jednotlivců za sezónu 
2012/2013. Všichni Plamínci dostali za celoroční činnost diplom, balíček se sladkostmi a drobné dárky, první tři ještě medaili a 
malý pohár. Diplom a drobné ceny za účast dostaly i děti, které přišly do oddílu až na podzim a nezúčastnily se tedy 
hodnoceného ročníku. Medaile a ceny předávali dětem jejich vedoucí: mladším žákům Milan Pekárek a Anička Burdová, starším 
žákům, dorostencům a dorostenkám Petr Janda a Milan Pekárek. 
 

Výsledky – mladší žáci : 
1. Pekárek Ondřej         
2. Pekárková Jana        
3. Vurmová Kateřina     
4. Lukešová Natálie       
5. Huml Marek                
6. Štrenclová Monika     
7. Huml Matěj                 
8. Sluková Denisa           
9. Březovská Jana           
10. Štochl Karel                 
11. Hoskovcová Anna       
12. Čechovská Sandra      

13. Mudra Ladislav    
 
Výsledky – starší žáci : 
1. Burda Lukáš        
2. Plecitá Tereza        
3. Procházka Petr     
4. Fairaisl Ladislav       
5. Jelen Petr                
6. Štrencl David     
7. Hájková Yvona                 
8. Šlapák Tomáš           
9. Hausner Zdeněk           
10. Chvátal Marek                
11. Vildman David       
12. Pražáková Barbora       

Noví  členové od září 2013 :  
Fairaisl Václav 

Šlapák Jan 
Sluka Michal  
Bém Štěpán 
Vildman Adam 
Vildman Prokop 
Kubačák Jakub 
Kubačák Adam 
Straková Kateřina 
Tuček Matěj 
 
Výsledky – dorostenci a dorostenky 
1. Dobrý Ondřej        
2. Procházka Pavel        
3. Kment Václav         
4. Štěpnička Adam       
5. Dobrý Tomáš               
6. Jelen Petr 
7. Janda Ondřej                
8. Štrencl David     
9. Šlechta Vojtěch 
 
1. Vondřičková Petra 
2. Burdová Anna 
3. Čechovská Denisa 
4. Duchková Kamila 
5. Hájková Nikola 

 

    
 

    

 
Hasičský zpravodaj 1/2014                                                        5 



 

 
 
 
Po vyhodnocení oddílové soutěže proběhlo ještě předání ocenění za umístění v okresním kole výtvarné soutěže „O 
nejkrásnějšího dráčka Soptíka“. Ze sedmi prací, které postoupily ze základního kola, získali naši Plamínci celkem 3 medailová 
umístění : v kategorii mladších žáků obsadila Jana Březovská 1. místo, v kategorii starších žáků získala zlatou medaili Kateřina 
Vurmová a Lukáš Burda se ve stejné kategorii umístil na 3. místě. Okresní sdružení Beroun věnovalo diplom a drobné věcné 
ceny, které předal Jiří Chvojka jakožto člen Odborné rady mládeže. 
 
Dalším bodem programu výroční valné hromady bylo předání vyznamenání zasloužilým členům sboru. Ocenění převzali tito 
členové : 

 

 Čestné uznání OSH  - Burdová Anna, Chvojková Pavlína, Janda Petr 

 Čestné uznání KSH  - Štych František, Charvát František 

 Čestné uznání SH ČMS - Ryšavý Ladislav, Burda Jindřich, Chvojka Jiří, Janda Milan, SDH Chaloupky 

 Medaile sv. Floriána  - Pekárek Milan 
 
Vyznamenání členům předávali nově zvolený starosta sboru Milan Pekárek a Jiří Chvojka.  

 

   
 
 
V diskusi pak vystoupili zástupci sborů z  Oseka, Hvozdce, Zaječova a Jiviny,  aby pozdravili jednání naší valné hromady, za 
Obecní úřad Chaloupky promluvila místostarostka p. Marcela Špatenková, která poděkovala sboru za jeho práci zejména 
s dětmi a za vzájemnou spolupráci.  Milým a nečekaným  překvapením pro všechny byl příspěvek malých Plamínků Denisky 
Slukové a Marka Humla, kteří poděkovali svým vedoucím za péči a čas, který jim věnují. Poděkování za dorostence přednesl 
nově zvolený člen výboru Ondra Dobrý. Dalším příspěvkem do diskuse byla zpráva p. Jitky Ramešové o zájezdech do divadel 
v loňském roce. 
Tím byl program valné hromady u konce a následovalo schválení návrhu usnesení, který valné hromadě předložil Petr Janda. Na 
závěr valné hromady bylo všem přítomným podáno občerstvení a pak následovala volná zábava. 
 

 

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

PŘEHLED AKCÍ SDH CHALOUPKY NA JARO 2014 
 

  

Datum Místo Akce 

   

15. února 2014 Chaloupky Hasičský bál – 20.00 hod. – sál hospody na Chaloupkách 

16. února 2014 Chaloupky Dětský rej masek – 14.00 hod. – sál hospody na Chaloupkách 

22. února 2014 Zaječov Zaječovské uzlování – 9.00 hod. – Lidový dům Zaječov 

15. března 2014 Chaloupky Základní kolo soutěže „Požární ochrana očima dětí“ 

5. dubna 2014  Chaloupky Velikonoční motání  

24. května 2014 Chaloupky Staročeské máje 

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

7. června 2014 Vižina II. kolo hry Plamen – mladší a starší žáci 

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

 
O ostatních soutěžích a akcích  se dozvíte na webových stránkách www.sdhchaloupky.webgarden.cz, kde budou průběžně 
doplňovány, jakmile bude znám termín jejich konání. 
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BĚH PARTYZÁNSKOU STEZKOU 

 
V sobotu 11. ledna 2014 se v Oseku uskutečnila tradiční akce - 38. ročník „Běhu partyzánskou stezkou“ na památku účastníků 
odboje na Hořovicku. Pořadateli této sportovní akce byli SK SLAVOJ Osek, Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE, OÚ 
Osek, Český svaz bojovníků za svobodu Beroun a SDH Osek.  
Prezence závodníků probíhala v hostinci Slavoj od 8.00 hodin a v 9.00 hodin odstartovaly dětské kategorie. Děti byly rozděleny 
na dívky a chlapce a dále podle věku. Délka tratě byla pro nejmladší děti do 6 let 300 m, pro mladší žáky 6-7 let 800 m a pro 
ostatní dětské kategorie 1300 m. Náš sbor měl zastoupení ve třech kategoriích: v kategorii chlapců 8-9 let startovali Matěj 
Huml, Ondra Pekárek a Kája Štochl, v kategorii dívek 10-11 let závodily Jana Pekárková, Jana Březovská a Anička Hoskovcová a 
v kategorii chlapců 10-11 let nás reprezentoval Marek Huml. Naši Plamínci neměli bohužel moc velké šance v konkurenci dětí, 
které se běhu věnují závodně, ale bojovali ze všech sil a všichni závod dokončili.  
V kategorii chlapců 8-9 let byl nejlepší z našich Kája Štochl na 11. místě, Ondra Pekárek doběhl těsně za ním na 12. místě a 
Matěj Huml skončil na místě 14. V kategorii děvčat 10-11 let obsadila Anička Hoskovcová 19. místo, se ztrátou jediné vteřiny za 
ní doběhla Jana Březovská na 20. místě a na 21. místě se umístila Jana Pekárková. Mezi chlapci 10-11 let skončil Marek Huml na 
23. místě, kdy doběhl sice s velkou ztrátou, ale závod dokončil a nevzdal ho. 
Poté co odběhly všechny dětské kategorie, přišel na řadu závod dorostu a hlavní závod mužů a žen. Délka tratě pro dorost byla 
2600 m, pro dospělé 10 km. Trať závodu vedla po asfaltové silnici, dále pak lesním terénem  k partyzánskému krytu a zpět. Cíl 
byl u hostince Slavoj. Náš sbor měl zastoupení v kategorii dorostu, na startovní čáru  se postavili tři naši závodníci: Ondra Dobrý, 
Tomáš Dobrý a Petr Jelen. Nejlepší z nich byl Tomáš Dobrý na 5. místě, Petr Jelen doběhl na 7. místě. Ondra Dobrý se bohužel 
zranil na trati, takže nemohl bojovat o lepší umístění, ale přesto závod dokončil na 8. místě. 
Na závěr proběhlo vyhodnocení závodu, všichni zúčastnění dostali pamětní list, první tři závodníci v každé kategorii obdrželi 
cenu a diplom. Vítězové kategorií muži a ženy obdrželi putovní pohár.  
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Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v lednu a v únoru 
oslaví svá životní jubilea.  Děkujeme jim za dosavadní odvedenou práci a jménem 
všech hasičů jim do dalších let přeje všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody 
v osobním životě.  
 
30. ledna  Nový Oldřich   60 let 
30. ledna  Froňková Petra   40 let 
3. února   Mgr. Procházková Jana  40 let 
19. února  Petr Janda   20 let 
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ZPRÁVA O DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍCH PLÁNOVANÝCH NA ROK 2014 
 
 
Vážení přátelé, dámy a pánové, 
 
v roce letošním  bychom  chtěli  uskutečnit celkem tři zájezdy na divadelní představení, přičemž první plánujeme na březen do 
příbramského divadla Antonína Dvořáka na představení s názvem „MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD“, od irské autorky Geraldine Aron. 
Jedná se o laskavou komedii, kterou autorka věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech 18 postav této hry 
brilantně ztvárňuje Eliška Balzerová. V divadle byla učiněna objednávka vstupenek na představení, které se koná dne 17.3.2014 
od 19ti hod., cena vstupenky bude 220 až 260,- Kč, cena jízdného 110,- Kč, vše bude ještě upřesněno.  
 
Druhé představení plánujeme na květen, případně červen a sice vybrali jsme výpravný muzikál pro všechny generace, tedy 
vhodný i pro děti, s názvem „KAPKA MEDU PRO VERUNKU“, který uvádí Divadlo Hybernia v Praze.  
Přesný termín bude stanoven po dohodě s vedením SDH Chaloupky s ohledem na program akcí pro děti, které jsou již SDH 
Chaloupky naplánované, samozřejmě za předpokladu, že bude zájem i z řad dětí a rodičů.  
Jelikož se Divadlo Hybernia nachází v samém srdci našeho hlavního města, je možné uskutečnit s dětmi procházku po této 
historické části Prahy (Staroměstské náměstí s orlojem apod.) buď před nebo po představení, které se koná vždy v neděli a 
začíná buď v 11 hod. nebo v 15 hod. Předpokládaná cena vstupenky bude cca 290,- Kč, cena jízdného cca 120,- Kč. I v tomto  
případě  bude vše  v náležitém časovém předstihu upřesněno. 
 
Dále plánujeme další divadelní  zájezd  uskutečnit   pravděpodobně v  září   nebo v říjnu a to do plzeňského Divadla J.K. Tyla, zde 
budeme vybírat z nabídky představení, která měla v průběhu minulého roku premiéru, jako  např. Hofmanovy povídky,  
případně La Traviata, nebo Popelka, což je balet s hudbou Sergeje  Prokofjeva  též vhodný i pro děti, případně vybereme jiná 
představení.  
 
Závěrem sděluji, že bych si velice přála, aby s námi do divadel jezdilo více členů SDH i s rodinnými příslušníky a to včetně jejich 
dětí.  Vše se snažíme právě pro členy SDH Chaloupky organizovat, ale musím, bohužel,   konstatovat, že tito  právě  moc nejezdí. 
Dále sděluji, že uvítám jakékoliv nápady a náměty na divadelní zájezdy z vašich řad. 
 
Ing. Jitka Ramešová a Blanka Vacurová 
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