
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V OSEKU 

 
Okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen se uskutečnilo netradičně v neděli 4. května v Oseku. Sraz soutěžních družstev a 
rozhodčích byl stanoven na 8.00 hod., v 9.00 hod. proběhl nástup družstev a pak již  startovala první disciplína. V kategorii mužů 
se zúčastnily všechny sbory okrsku jedním družstvem, v kategorii žen měl zastoupení pouze zaječovský a chaloupecký sbor.  
 
Naši muži přijeli do Oseka ve složení : Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Adam Štěpnička, Václav Kment, Petr Janda, Václav Hoskovec, 
Milan Pekárek a Pavel Kubelka.  Jako první disciplína byla na programu štafeta 4 x 100 m a na start se postavila „A“ štafeta ve 
složení: Tomáš Dobrý, Václav Kment, Ondřej Dobrý a Petr Janda.  Tady však naše borce potkala první nehoda – na kladině 
uklouzl a zranil se Ondra Dobrý, kterého musela převézt záchranná služba na ošetření do nemocnice. Naštěstí se zranění 
ukázalo jako lehké. První štafeta tedy disciplínu nedokončila a byla diskvalifikována, druhá štafeta ve složení : Pavel Kubelka, 
Adam Štěpnička, Milan Pekárek a Petr Janda zaběhla čas 88,32 s, který znamenal průběžné 4. místo.  
V disciplíně požární útok naši museli změnit sestavu, na post zraněného Ondry Dobrého musel nastoupit Vašek Hoskovec a na 
hadici B Pavel Kubelka. Tato drobná změna neměla být podstatná, naši spoléhali hlavně na výkon nové stříkačky, kterou 
hasičům za přispění sponzorů zakoupil OÚ Chaloupky a která měla v Oseku soutěžní premiéru. Soutěžnímu pokusu už přihlížel i 
zraněný Ondra, který se mezitím vrátil z nemocnice, aby své kamarády alespoň podpořil. Bohužel v útoku si naši vybrali druhou 
porci smůly: nestačili roztáhnout hadice až k terčům a nenastříkali v časovém limitu, takže jejich pokus byl neplatný. Po sečtení 
umístění z obou disciplín obsadili naši muži až poslední 6. místo.  
Do okresního kola, které bude 31. května v Hořovicích, postupují z 1. místa muži z SDH Zaječov a z 2. místa hasiči ze Hvozdce. Na 
3. místě skončil SDH Osek, 4. místo obsadil SDH Komárov, na 5. místě se umístili hasiči z Jiviny a 6. příčka patřila našemu sboru. 
 
V kategorii žen byla situace jednoduchá a již po mnoho let stejná – naše závodnice již pouhou účastí v okrskovém kole měly 
zajištěný postup do kola okresního, takže mohly soutěžit bez nervozity a šlo především o to, vyzkoušet si a sžít se s novou 
stříkačkou. V první disciplíně – štafetě 4 x 100 m – startovaly naše ženy ve složení: Michaela Jílková, Nikola Hájková, Katka 
Pekárková a Monika Jelenová. V této sestavě ženy absolvovaly i druhý pokus, pouze Moniku Jelenovou na posledním úseku 
vystřídala Yvonka Hájková.  V disciplíně požární útok je doplnily ještě Lenka Jandová a Petra Zemanová z SDH Komárov, která je 
u nás na hostování. V obou disciplínách byly lepší a tedy zvítězily ženy ze Zaječova, naše družstvo získalo do sbírky další 
stříbrnou medaili. Do okresního kola v Hořovicích postupují ale obě družstva. 
   
Zbývá dodat, že vedoucím družstva mužů byl Milan Pekárek, vedoucí družstva žen byla Michaela Jílková. Na organizaci soutěže 
se podíleli jako rozhodčí Jiří Chvojka a Milan Pekárek, jako obsluha CAS 25 (doplňování vody při PÚ) a  požární stříkačky 
pomáhali František Charvát, Jindřich Burda, Milan Janda, Zdeněk Hausner a Ladislav Mudra st. Fotodokumentaci prováděla již 
tradičně Lenka Jandová.                                                                                                                 
Fotografie a videa ze soutěže najdete na adrese :  www.sdhchaloupky.rajce.net  
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OKRSKOVÉ CVIČENÍ V OSEKU 
 

Cvičení okrsku Komárov se uskutečnilo 25. dubna 2014 v 17.00 hodin v Oseku. Tématem cvičení byla již tradiční dálková 
doprava vody hadicemi. Zdroj vody byla nádržka na kraji obce směrem ke Komárovu a cíl tréninkové hřiště Slavoje Osek. 
Zúčastnily se všechny jednotky okrsku. Na prvním úseku byla jednotka z Jiviny a Oseka, dále následovaly Chaloupky, Zaječov a 
Hvozdec. Voda se dopravovala do cisteren CAS25 Chaloupek a Oseka a CAS24 Komárova, které byly umístěny na tréninkovém 
hřišti. Naše jednotka byla rozdělena na družstvo s PPS12, kde stroj obsluhovali Ladislav Mudra st. a Adam Štěpnička, dále 
v družstvu pracovali Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Václav Kment, Pavel Procházka a velitel Milan Pekárek. Druhé družstvo 
pracovalo s CAS25 pod vedením Františka Charváta, strojník Zdeněk Hausner a hasiči Jindřich Burda a Petr Janda. 
Fotodokumentaci zajišťoval Milan Janda.   
 

   
 
Fotografie najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
 

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

 PLAMEN 
 

Jarní kolo Hry Plamen se uskutečnilo 17. a 18. května na fotbalovém hřišti v Oseku. Na programu byly poslední dvě discipliny - 
požární útok a štafeta 4x60 m. Naši Plamínci se této soutěže zúčastnili se dvěma družstvy mladších žáků a jedním družstvem 
starších žáků. 
První disciplinou byl požární útok. Družstvo „A“ mladších ve složení: Jana Pekárková – rozdělovač, Natálka Lukešová – spoj B, 
Ondra Pekárek – levý proud, Deniska Sluková – pravý proud, Vašek Fairaisl – připojení  na stroj, Matěj Tuček – koš, Michal Sluka 
– savice a stroj obsluhoval vedoucí družstva Milan Pekárek. První pokus časem 55,21 s se moc nepovedl, ale druhý 45,48 s byl 6. 
časem v této disciplině. Ve štafetě 4x60m se počítal čas první štafety 70,25 s, ve které běžela tato sestava: Deniska Sluková – 
lávka, Matěj Tuček – příčné břevno (koza), Natálka Lukešová – hasicí přístroj a Jana Pekárková – hadice. Druhá štafeta měla 
složení: Michal Sluka, Vašek Vlček, Vašek Fairaisl a Ondra Pekárek. Družstvo si zapsalo z této discipliny 3. místo do celkového 
hodnocení. Po nepříliš podařeném podzimním kole, kde v branném závodě se umístilo na 7. a ve štafetě dvojic také na 7. místě, 
se družstvo „A“ posunulo na 5. místo v celkovém hodnocení ročníku 2013-2014. 
Družstvo „B“ mladších se prvního pokusu v požárním útoku zúčastnilo v tomto složení: Kuba Kubačák – rozdělovač, Anička 
Hoskovcová – spoje B, Ládík Mudra – levý proud, Kája Štochl – pravý proud, Matěj Huml – spoj na stroj, Marek Huml – koš, 
Honzík Šlapák – savice a stroj obsluhoval opět vedoucí družstva Milan Pekárek. První pokus se též nepovedl jako družstvu „A“, 
98,18 s byl čas až téměř na konci výsledkové listiny. Do druhého pokusu, aby se zapojili všichni členové družstva, nastoupil 
místo Ládíka Mudry Adámek Kubačák (ještě předškolák) na pozici levý proud. Čas 56,77 s se započítával jako 9. umístění v této 
disciplině do celkového hodnocení. Ve štafetě 4x60m první štafeta ve složení: Matěj Huml – lávka, Kája Štochl – příčné břevno, 
Kuba Kubačák – hasicí přístroj a Anička Hoskovcová – hadice. Druhá štafeta běžela ve složení:  Adámek Kubačák, Honzík Šlapák, 
Ládík Mudra a Marek Huml. Do celkového hodnocení se započítával čas první štafety 77,7 s , který byl 9. časem dané discipliny. 
Z podzimního kola si družstvo přivezlo 9. místo z branného závodu a 6. místo ze štafety dvojic. V celkovém hodnocení ročníku 
2013-2014 se družstvo „B“ umístilo na 8. místě. 
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Do Hry Plamen 2014-2015 kategorii mladších žáků opustí  a přechází do kategorie starších žáků Anička Hoskovcová, Jana 
Pekárková a Kuba Kubačák. Vzhledem k faktu, že z družstva starších žáků odejde pět členů do kategorie dorost,  bude nutno 
starší žáky doplnit ještě o Natálku Lukešovou, Denisku Slukovou a Janu Březovskou, ač by mohly ještě vzhledem k jejich věku 
soutěžit v kategorii mladších žáků.                

 
Naši starší žáci se Plamenu účastnili s tím, že se pokusí zaútočit na celkový triumf a postoupit do krajského kola, neboť po 
podzimním kole soutěže byli na celkovém 2. místě (o pouhé 2 body za vedoucím Zaječovem). Letos se ovšem v programu 
soutěže objevila jedna novinka, a to obě disciplíny CTIF, tedy štafeta i  útok. Z toho důvodu museli organizátoři rozdělit jarní 
kolo do dvou dnů, takže v sobotu se soutěžilo v klasických disciplínách –štafetě 4x60 m a požárním útoku, na neděli připadly 
disciplíny CTIF.  
V sobotu začínali starší žáci štafetou na 4x60 m.  Naši „mladíci“ ve složení :  Tomáš Šlapák, Lukáš Burda, Láďa Fairaisl a Petr 
Procházka si na štafetu věřili, ovšem jejich první pokus skončil naprostým nezdarem v podobě neuznaného pokusu 
zapříčiněného špatnou předávkou. Druhá štafeta (čistě dívčí) ve složení :  Sandra Čechovská, Yvona Hájková, Katka Vurmová a 
Monika Štrenclová zaběhla solidní čas, ovšem v porovnání s rychlíky ze Zaječova to nestálo za řeč. Nicméně po důkladné poradě 
našich chlapců s vedoucím Petrem Jandou se naše družstvo odhodlalo k protestu. Protest byl nakonec úspěšný a chlapcům byl 
„nabídnut“ opravný pokus. Toho se kluci chopili jak se sluší a patří a z nového pokusu byl nakonec nejlepší čas celého dne. 
Tímto heroickým výkonem jsme snížili ztrátu na vedoucí Zaječov na jediný bod.  
Co se podařilo na štafetě, se ale bohužel nepodařilo v požárním útoku. I přes snahu všech členů týmu se nakonec ani jeden 
z pokusů vůbec nepovedl, a sedmička statečných ve složení:  Tomáš Šlapák, Petr Procházka, Lukáš Burda, Yvona Hájková, Láďa 
Fairaisl, Monika Štrenclová a Katka Vurmová nakonec obsadila až 7. místo, které v podstatě naše „mladé naděje“ vyřadilo z boje 
o celkové prvenství.  
S těmito výsledky odjíždělo naše družstvo v sobotu domů načerpat síly na neděli. V neděli opět přijeli naši mladí hasiči do Oseka 
s velkým odhodláním vydat ze sebe to nejlepší. Velkou překážkou bylo v neděli počasí, prakticky nepřetržitě pršelo a 
rozbahněný terén byl na hranici regulérnosti. I přes tyto nezdary se ale naše mužstvo chtělo ještě poprat o vítězství a dokázat 
tak nemožné. Hned po první disciplíně, kterou byl nově zavedený útok CTIF, bylo ovšem bohužel definitivně po nadějích. Naše 
družstvo ve složení:  velitelka Yvona Hájková  a dále členové Tomáš Šlapák, Petr Procházka, Katka Vurmová, Monika Štrenclová,  
Marek Chvátal, Lukáš Burda, David Vildman a Láďa Fairaisl nasbíralo v disciplíně neuvěřitelných 105 trestných vteřin, což 
znamenalo konec nadějí na celkové prvenství a spíše se z toho stal boj o druhé místo. Téměř jako formalita se uskutečnil ještě 
závod ve štafetovém běhu CTIF, opět za vytrvalého deště. Tady naopak naši Plamínci ukázali, že bojovat umí, a obsadili v této 
disciplíně skvělé 2. místo za vítězným Zaječovem. Tím si  upevnili 2. místo v celkovém pořadí hry Plamen. Složení štafety CTIF 
bylo následující: Tomáš Šlapák, Sandra Čechovská, Yvona Hájková, Marek Chvátal, Monika Štrenclová, Lukáš Burda, Láďa 
Fairaisl, David Vildman a „finish-man“ Petr Procházka.  
Naše 10-členné družstvo starších žáků tedy nakonec obsadilo celkové 2. místo za vítězným Zaječovem s celkovým součtem 20 
bodů a vybojovalo stříbrné medaile. V tomto složení bylo mužstvo pohromadě naposledy, protože hned polovina členů opouští 
kategorii starších žáků a vydává se sbírat úspěchy do dorostu. Všem zúčastněným tímto děkuji za řádnou reprezentaci našeho 
sboru a přeji jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích v požárním sportu.                                       (Petr Janda, vedoucí starších žáků) 
 
 

   
 
 

Okresní kolo družstev dorostu a jednotlivců v požárním sportu se uskutečnilo v sobotu 17.5.2014. Panovalo psí počasí, které 
ovlivnilo počet závodníků na startu. Po příjezdu jsme absolvovali test, který se nám vůbec díky nepozornosti nepovedl (13 chyb) 
a trenér se velmi rozzlobil. Rozhodčí následně z důvodu bezpečnosti zrušili 100 m překážek a štafetu 4x100 metrů, protože lilo 
jako z konve a překážky byly kluzké.  
Následoval požární útok a po sečtení výsledků bylo jasné, že družstvo ve složení Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Ondřej Janda, 
Pavel Procházka, Petr Procházka, David Štrencl a David Vildman se stalo potřetí za sebou  přeborníkem okresu. I když tentokrát 
to mělo díky malé účasti velmi jednoduché. 
V jednotlivcích startovalo ve třech kategoriích 20 závodníků. V nejmladších dorostencích obsadil Ladislav Fairaisl 3. místo. 
V prostředních byl Lukáš Burda na 4. místě a smůlu měl Tomáš Šlapák, který o jeden bod skončil na druhém místě a těsně 
nepostoupil do krajské soutěže.                                                          (Jiří Chvojka) 

 
Celkové výsledky najdete na webových stránkách našeho sboru :   www.sdhchaloupky.webgarden.cz 
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STAROČESKÉ MÁJE 
 

Chaloupecké „Staročeské máje“  se letos konaly v sobotu 24. května a zúčastnilo se jich celkem 64 tanečníků, z toho bylo 5 
kolon starších a 3 kolony dětí. Májovníci byli tentokrát „přespolní“ – za starší  Daniela Dudlová s Honzou Karáskem, za malé děti 
Natálka Lukešová s Ondrou Pekárkem. Pro letošní rok jsme si pro diváky připravili novinku – moravskou besedu, která se na 
Chaloupkách tančila naposledy před více než čtyřiceti lety. 
Program májů probíhal podle léty osvědčeného scénáře. Již v pátek navečer byly na chaloupeckém hřišti postaveny dvě májky, 
jedna pro starší májovníky a jedna pro děti. Májky byly po celou noc ostražitě hlídány staršími májovníky.  
V sobotu ráno v 9 hodin vyšli starší májovníci  na zvaní po okolních osadách : obešli postupně Malou Vísku, Neřežín, Ptákov, 
Kocandu a naposled Chaloupky. Doprovázel je ozdobený vůz s koňmi pana Hermana a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. Na 
zdárný průběh zvaní dohlíželi čtyři drábi. V každé osadě na návsi kapela zahrála a májovníci zatančili sólo. Počasí nám tentokrát 
přálo, bylo slunečno a teplo, takže zvaní probíhalo ve výborné náladě a bylo  zakončeno asi v 15.30 hodin v hospodě na 
Chaloupkách. 
V 17.00 hodin pak vyšel průvod všech osmi kolon májovníků s kapelou na místní hřiště. Úvod programu patřil Kecalovi v podání 
p. Libora Dbalého, který divákům přednesl veselou básničku. Potom kapela zahrála sólo pro májovníky a po něm už přišly na 
řadu obě besedy: nejprve tradiční česká a po ní v premiéře i moravská beseda. Za výtečné vystoupení byli tanečníci, zejména t i 
nejmenší, odměněni velkým potleskem.  
Po besedách přišlo na řadu porážení obou májí a chlapci mezi sebou svedli tradiční boj o špičky. Při porážení malé máje se 
špička rozpadla na několik kousků, takže ji nakonec získalo pět chlapců: Matěj Huml, Marek Huml, Kája Štochl, Kuba Kubačák a 
Tomáš Kail. Špičku z velké máje vybojoval Miloš Hlávka. Nakonec  Kecal  společně s oběma májovnicemi vylosoval výherce obou 
májek, pro vítěze špiček pak zahrála Litavanka sólo. Tím skončil program na hřišti a májovníci i s kapelou odešli průvodem do 
hospody. 
Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely SEPARACE. Zábava 
přilákala kromě májovníků ještě 110 platících a jako vždy se hrálo a tančilo 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 bezesporu také drábům –  Jindrovi Burdovi a Pavlovi Procházkovi za každoroční ochotu, 
obětavost a trpělivost. 

 Děkujeme Pavlovi Procházkovi za poskytnutí nádherných fotografií ze zvaní i z besedy a oběma manželům 
Procházkovým navíc za pomoc při přípravách na máje i při následném úklidu hřiště. 

 Děkujeme rodině Merhautových a Vajnerových z Ptákova, kteří nám jako každý rok ochotně poskytli zázemí v podobě 
venkovního posezení a připraveného občerstvení. 

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

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

 Poděkování patří také rodičům dětí za trpělivost a spoustu volného času, který věnovali nedělním nácvikům. 

 Mnohokrát 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. 

 Největší poděkování patří jako vždycky májovníkům - starším především za naprosto pohodové zvaní a všem společně 
patří poklona za to, jak skvěle si nacvičili a zatančili obě besedy.  
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POŽÁR RODINNÉHO DOMU NA KVANI 
 

  
V úterý 27. května v 1.10 hod. byla vyzvána 
naše jednotka krajským operačním 
střediskem (KOPIS) Kladno, aby vyjela na 
pomoc při požáru rodinného domu v Zaječově 
– Dolní Kvani.  
Poplach byl vyhlášen v 1.15 hod. a jednotka 
s CAS 25 vyjížděla v 1.26 hod. od hasičské 
zbrojnice. Posádka byla tříčlenná, ve vozidle 
jeli: velitel Milan Pekárek, Zdeněk Hausner a 
František Charvát.  
Po příjezdu na místo zásahu jednotka dostala 
za úkol spolu s dalšími zasahujícími 
jednotkami vynášet z domu vše, co se dá 
ještě zachránit.  
 

Na místo požáru byly postupně povolány jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně s jednotkami 
SDH obcí Žebrák, Komárov, Zaječov, Osek a Chaloupky. Jako mezikrajská výpomoc byla v tomto případě využita jednotka z 
Plzeňského kraje – stanice Rokycany a JSDH Strašice. První jednotka z PS Hořovice se na místo požáru dostavila 15 minut po 
vyhlášení poplachu. Podle vyšetřovatele byl příčinou požáru úder blesku při bouřce, která se nad Zaječovem v noci prohnala. Na 
domě začala hořet sedlová střecha, kterou i přes rychlý zásah hasičů požár skoro celou zničil. Na obvodovém zdivu zůstaly  na 
mnoha místech stát jen ohořelé krovy. Hasičům se sice podařilo zachránit část vybavení domácnosti, přesto je podle prvotních 
odhadů předběžná škoda vyčíslena na zhruba 3 miliony korun.  
 
Svoji činnost členové chaloupecké jednotky ukončili ve  4.00 a zpět do hasičárny přijeli ve 4.15, kdy byl ukončen zásah . 
Jednotka vyjela jen se třemi členy proto, že nikdo ze členů jednotky bydlících v Chaloupkách neslyšel houkající sirénu. Ve 
spolupráci s Obecním úřadem se bude muset přehodnotit a vylepšit svolávací systém členů jednotky, aby jednotka byla stále 
akceschopná a její členové dostávali informace včas a zřetelně.  

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

 

MÁJOVÉ POSEZENÍ V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ 
 
Ve čtvrtek 29. května 2014 se v Domově Na Výsluní v Hořovicích uskutečnilo „Májové posezení", které zde probíhá každým 
rokem, a naši nejmenší májovníci dostali opět pozvání, aby přijeli zatančit besedu obyvatelům domova. Tentokrát se děti 
obzvláště těšily, protože měly kromě české besedy nově připravenou také moravskou a chtěly ji babičkám a dědečkům ukázat. 
Vystoupení se konalo v 15 hodin a zúčastnily se ho dvě kolony nejmenších dětí. Bohužel letos nám počasí nepřálo, bylo chladno  
a pršelo, a tak děti musely tančit v poněkud těsnějších prostorech před recepcí. To však nikomu nevadilo, v domově panovala 
výborná nálada, k poslechu hrála živá kapela a pro seniory bylo připraveno pohoštění. Slavnostní odpoledne moderoval Mgr. 
Karel Vydra. Malí tanečníci zvládli svoje vystoupení na výbornou, především moravská beseda se všem líbila a děti za obě 
sklidily velký potlesk. Kromě toho dostaly ještě občerstvení - grilované klobásy, limonádu a koláč. Děkujeme paní Ungrové za 

pozvání, všem zaměstnancům domova za vlídné přijetí a za pohoštění a doufáme, že budeme moci přijet i příští rok.  
 
 Poděkování patří rodičům  nejmenších májovníků - Katce Vlčkové, Markétě Humlové, Ladě Pekárkové, Janě Vajnerové, 

Janě Štochlové, Šárce Slukové, Aleně Novákové, Tomášovi Kubačákovi a manželům Březovským za pomoc při dopravě a 
organizaci vystoupení dětí. 
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OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ A ŽEN 

 
V sobotu 31.5. se družstvo žen ve složení Monika Jelenová, Eva Fairaislová, Markéta Šmídová, Pavlína Chvojková, Lenka 
Jandová, Kateřina Pekárková a Michaela Jílková zúčastnilo okresního kola soutěže v požárním sportu v Chyňavě. V tvrdé 
konkurenci dvanácti týmů se nám podařilo obsadit výborné 5. místo. 
První schůzka kompletní sestavy se z pracovně-časových důvodů konala 31.5. v 8:00 v Chyňavě, kde také proběhla nezbytná 
technická instruktáž ve stylu „tohle spojíš a běžíš“. Tento malý nedostatek však nezabránil štafetě ve složení: Kateřina 
Pekárková – okno, Michaela Jílková – nízká překážka, Pavlína Chvojková – kladina a Eva Fairaislová – hasicí přístroj, vybojovat 
průběžné 4. místo, neb děvčata dělala, co mohla, možná i víc.  
Po štafetách následovaly požární útoky. Na startovní čáru jsme nastupovaly s krevním tlakem 280 na 160, přemýšlejíc, zda by 
nebylo lepší hodit si přes nejbližší břízu hadici C a zbavit se tak nervozity. Jelikož však byly břízy shledány jako příliš tenké a 
jelikož už zazněl startovní povel, přece jen jsme se do útoku vrhly a dosáhly na 7. příčku na pomyslném žebříčku. V soutěži Miss 
mokré tričko bychom ale bývali jistě vyhrály. 
V konečném pořadí nám vskutku „o prsa“ uniklo 4. místo, od kterého nás dělil jediný bod. Přesto je    5. místo na okresním kole 
úspěchem velkým, neřku-li přímo monstrózním.  
Na soutěž, a díky bohu (a nevím, komu ještě) i ze soutěže nás dopravilo nové vozidlo sboru, které svůj křest ohněm zvládlo 
téměř bez úhony – je sice pravda, že mu „praskla voda“, ale nakonec to vydrželo až k hasičárně.  
Ráda bych touto cestou poděkovala Petře Zemanové (SDH Komárov) a Markétě Šmídové (SDH Osek) a jejich domovským 
sborům za velkou pomoc na okrskovém a okresním kole. Také chci poděkovat Milanu Jandovi, Jiřímu Chvojkovi, Lukáši Burdovi, 
Vojtovi Šmolíkovi, Milanu Pekárkovi a SDH Zaječov za obětavou pomoc s technikou a organizačními záležitostmi – hoši (a 
děvčata), děkujem!                                                                                                                                                                  (M. Jílková) 
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1.pokus 
P. 

1.pokus 
P. 

Součet 
P.   2.pokus 2.pokus Družstva 

1 BROUMY   
39,53 

2 
88,45 

5 DNF 13   20 2 
DNF DNF 

2 TLUSTICE   
70,07 

11 
100,32 

10 DNF 13   34 11 
DNF DNF 

3 CHALOUPKY   
53,15 

7 
87,18 

4 DNF 13   24 5 
DNF DNF 

4 SVINAŘE   
43,75 

4 
DNF 

13 DNF 13   30 9 
DNF DNF 

5 OSOV   
44,74 

5 
99,14 

9 DNF 13   27 7 
DNF DNF 

6 MALÉ PŘÍLEPY MODRÉ   
34,94 

1 
77,92 

2 DNF 13   16 1 
DNF DNF 

7 LITEŇ   
41,36 

3 
92,00 

7 DNF 13   23 4 
DNF 100,45 

8 DRAHLOVICE   
59,00 

9 
90,19 

6 DNF 13   28 8 
DNF DNF 

9 ČERNÍN   
65,57 

10 
85,70 

3 DNF 13   26 6 
DNF DNF 

10 KARLŠTEJN   
DNF 

13 
96,87 

8 DNF 13   34 12 
DNF DNF 

11 ZDICE   
DNF 

13 
DNF 

13 DNF 13   39 13 
DNF DNF 

12 TETÍN   
55,52 

8 
DNF 

13 DNF 13   34 10 
DNF DNF 

13 CHYŇAVA   
47,54 

6 
75,20 

1 DNF 13   20 3 
DNF DNF 
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MEMORIÁL ADOLFA JANDY 
 

V sobotu 7. června 2014 od 9.00 hodin se ve sportovním areálu v Chaloupkách uskutečnil  již  7. ročník Memoriálu Adolfa Jandy. 
Letošní soutěž  byla  tak trochu jubilejní; pan Adolf Janda, dlouholetý člen a funkcionář SDH Chaloupky by se právě v tomto roce 
dožil 100 let. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 družstev ( 5 mladších a 5 starších) z 5 sborů okresu Beroun : Chaloupek, 
Zaječova, Komárova, Záluží a Hýskova. Mladí hasiči soutěžili v tradičním trojboji :  štafetě dvojic, štafetě 4x 50 metrů a požárním 
útoku. Počasí soutěžícím přálo a některé dosažené výkony byly velmi pěkné.  
V kategorii mladších žáků startovala dvě družstva domácích. Družstvo „A“ soutěžilo ve složení : Natálka Lukešová, Jana 
Pekárková, Jana Březovská, Ondra Pekárek, Deniska Sluková,  Vašek Fairaisl, Matěj Tuček, Michal Sluka a Kuba Šlapák. V této 
kategorii byl boj o nejvyšší příčky celkem jednoznačný – všechny tři disciplíny vyhrál SDH Zaječov, druhá místa opět ve všech 
třech disciplínách obsadilo chaloupecké „A“ družstvo, takže v konečném součtu patřila zlatá a stříbrná  medaile právě  těmto 
týmům. Na celkovém 3. místě se pak umístili mladí hasiči z Komárova, 4. místo obsadili hasiči z Hýskova. 
„B“ družstvo mladších nastoupilo do závodu v sestavě : Marek Huml, Matěj Huml, Kája Štochl, Anička Hoskovcová, Kuba 
Kubačák, Honzík Šlapák, Adam Kubačák a Vašek Vlček. Plamínci si zpočátku vedli celkem dobře, po první disciplíně byli ještě na 
3. místě, ale vše rozhodla štafeta na 4x50 m, v níž byla první čtyřka diskvalifikována. Tuto ztrátu už družstvo nevyrovnalo ani 
v požárním útoku, a tak se umístilo na celkovém 5. místě. 
Družstvo starších startovalo v sestavě: Tomáš Šlapák, Lukáš Burda, Petr Procházka, Yvonka Hájková, David Vildman, Ladislav 
Fairaisl, Marek Chvátal, Monika Štrenclová a Katka Vurmová. Celé družstvo, které v tomto složení spolu soutěžilo naposledy, 
bojovalo o zlato jako lvi, po štafetě dvojic ještě naši vedli před Zaječovem, ale v konečném součtu všech disciplín skončili na 2. 
místě se ztrátou 2,3 vteřiny. Bronzovou medaili získali mladí hasiči z Hýskova, na 4. místě skončili hasiči ze Záluží a  5. místo 
obsadil SDH Komárov. 
Soutěže dětí se nesly v přátelském duchu a byly ještě zpestřeny sázkou mezi zaječovskými muži a chaloupeckými dorostenci o 
rychlejší štafetu 4x50 metů. Také tuto sázku vyhráli velmi těsně zaječovští.  
Celé dopoledne ozvučil svojí aparaturou Karel Štochl, stánek s občerstvením  vedli členové FK Chaloupky, technickou četu tvořili 
chaloupečtí dorostenci, soutěží provázel a vyhlášení vítězů provedl Jiří Chvojka. Všechna zúčastněná družstva obdržela diplomy, 
nejlepší tři v obou kategoriích ještě poháry a diplomy. Ceny vítězům tradičně předávali vnuci p. Adolfa Jandy - Milan Janda a 
Pavel Rydrych. Obě družstva mladších žáků na soutěž připravil Milan Pekárek, starší žáky trénoval Petr Janda. Fotografie ze 
soutěže pořídil Pavel Procházka st. a Lenka Jandová. 

 

Mladší  žáci 

Pořadí Družstvo Štafeta dvojic Štafeta 4x50 m Požární útok Součet časů 

1. Zaječov 70,0 s 50,6 s 28,6 s 149,2 s 

2. Chaloupky „A“ 75,3 s 52,7 s 37,3 s 165,3 s 

3. Komárov 93,0 s 56,8 s 38,8 s 188,6 s 

4. Hýskov 91,8 s 54,6 s 48,4 s 194,8 s 

5. Chaloupky „B“ 89,3 s 74,3 s 40,3 s 203,9 s 
 

 

Starší  žáci 

Pořadí Družstvo Štafeta dvojic Štafeta 4x50 m Požární útok Součet časů 

1. Zaječov 53,0 s 40,8 s 24,0 s 117,8 s 

2. Chaloupky 52,3 s 41,9 s 25,9 s 120,1 s 

3. Hýskov 62,4 s 44,2 s 26,6 s 133,2 s 

4. Záluží 63,9 s 39,4 s 33,0 s 136,3 s 

5. Komárov 58,3 s 50,3 s 35,6 s 144,2 s 
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ZÁLUŽSKÝ POHÁR VÍTĚZŮ 

 
Naší poslední soutěží v sezóně 2013/2014 byl Zálužský pohár vítězů, který se konal 14. června 2014 od 13.00 hodin v Záluží v 
parku „pod lipami“. Soutěžilo se pouze v požárním útoku, a to ve dvou kategoriích: mladších a starších žáků. Vzhledem k počtu 
zúčastněných družstev ( 6 mladších a 8 starších ) rozhodli pořadatelé soutěže, že každé družstvo bude mít pouze jeden pokus. 
 
Vedoucí mladších žáků Milan Pekárek přivezl do Záluží hned dvě družstva. Základ družstva „A“ tvořili zkušení závodníci :  Jana 
Pekárková, Deniska Sluková, Natálka Lukešová a Ondra Pekárek, které vedoucí doplnil o tři nováčky – Vaška Fairaisla, Matěje 
Tučka a Michala Sluku. Sestavu doplňoval Milan Pekárek jako strojník. Jediný soutěžní pokus vyšel družstvu na výbornou, jejich 
výsledný čas 25,4 s byl nejen vítězným časem v kategorii mladších, ale jak se později ukázalo, i nejlepším časem celé soutěže. I 
proto se fanouškové družstva (zejména z řad rodičů dětí) snažili zapůsobit na pořadatele soutěže, aby putovní pohár dostali za 
svůj výkon právě chaloupečtí Plamínci, ale bohužel neuspěli  . Dle pravidel soutěže je putovní pohár určen pouze pro kategorii 
starších žáků. 
Také družstvo „B“ bylo vedoucím sestaveno tak, aby v něm byli závodníci zkušenější i ti úplně noví, a do závodu nastoupilo ve 
složení : Jana Březovská, Kuba Kubačák, Kája Štochl, Honzík Šlapák, Vašek Fairaisl, Adam Kubačák a Vašek Vlček, opět doplněno  
o strojníka Milana Pekárka.Soutěžní pokus družstva byl také výborný, stalo se však to, že se odpojila hadice B z rozdělovače. I 
když to Kuba Kubačák na rozdělovači  bravurně zvládnul a hadici opět připojil, přesto to znamenalo to několikavteřinovou ztrátu 
a ta odsunula naše Plamínky až na 3. místo za hasiče z Komárova. 
 
Starší žáci nakonec do Záluží přijeli také, i když přípravu na soutěž komplikovala nepřítomnost dvou stabilních členek družstva a 
školní povinnosti několika dalších. Nakonec se však sestavu podařilo složit a do závodu se přihlásilo těchto „sedm statečných“:  
Tomáš Šlapák, Petr Procházka, Lukáš Burda, Marek Chvátal, Láďa Fairaisl, Monika Štrenclová a Sandra Čechovská.  Z časových 
důvodů si družstvo nemohlo společně vyzkoušet disciplínu, nastupovali tedy do soutěže bez jediného tréninku. Zejména Sandra 
Čechovská a Marek Chvátal závodili na svých postech úplně poprvé a to se bohužel projevilo v soutěžním pokusu. Při něm naši 
zaváhali při zapojování hadice B ke stroji, což znamenalo asi dvouvteřinovou ztrátu na vedoucí Komárov i na druhé Záluží „B“. 
Nakonec našim Plamínkům chyběla i kapka štěstí, neboť boj o bronzovou medaili prohráli s domácím „A“ družstvem o 
neuvěřitelných 0,18 s, takže obsadili celkové  4. místo.  
 
Přesto všem soutěžícím patří poděkování za účast, zejména těm,  pro které to byla definitivně poslední soutěž za starší žáky a 
kteří odcházejí do kategorie dorostu. Mladším žákům patří poděkování za skvělý výkon, díky němuž si chaloupecký sbor připsal 
další úspěch v požárním sportu, a vedoucím dětí Milanovi Pekárkovi a Petrovi Jandovi ( a všem dalším, kteří jim pomáhali ) patří 
poděkování za spoustu volného času, který věnovali přípravě dětí na soutěže během celé sezóny. 

 

   
 

 
Po vyhlášení vítězů, kdy obě naše družstva mladších dostala diplomy a poháry a spolu se staršími dárkové balíčky plné sladkostí, 
se všichni Plamínci včetně vedoucích i rodičů přesunuli k chaloupecké hasičárně, kde proběhlo zakončení soutěžní sezony 
2013/2014. Nejdříve si děti spravedlivě rozdělily ceny ze Zálužského poháru a uložily další poháry do své klubovny. Vedoucí pak 
připravili dětem táborák, na kterém si všichni opekli buřty. Děti se pak rozeběhly za zábavou a dospělí ještě probírali úspěchy i 
neúspěchy uplynulé sezóny a společně plánovali pro děti další akce. Kolem 20. hodiny se pak všichni rozešli domů. 
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POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – okresní kolo 
  

Okresní kolo této výtvarné a literární soutěže mladých hasičů bylo vyhodnoceno ve středu 18. června 
2014. Se svými pracemi sem postoupilo celkem 486 dětí z 15 škol a 9 hasičských sborů. Ocenění vítězů 
se uskutečnilo v prostorách hasičské zbrojnice ve Zdicích  za přítomnosti starosty OSH Beroun Jana 
Špačka, náměstka starosty Jiřího Mrkáčka a dalších funkcionářů, kteří všem oceněným předali diplomy 
a drobné dárky.   
Ze základního kola postoupilo do Berouna celkem 11 výtvarných a literárních prací našich Plamínků.  
V okresním kole uspěly celkem tři práce: v kategorii ZŠ 3 získala Kateřina Vurmová 3. místo, v kategorii 
L4 se na 2. místě umístil Ondřej Dobrý a v kategorii K1 zvítězil a obsadil tak 1. místo Pavel Procházka. 

Po vyhlášení vítězů soutěže a rozdání cen nás ještě zdičtí hasiči pozvali na prohlídku své zbrojnice, kde proběhly také ukázky 
jejich vybavení a techniky. Tím byly nadšené zejména děti z mateřských a základních škol. My jsme se už rozjeli k domovu a naši 
výpravu jsme zakončili pořádnou porcí zmrzliny.  

 

   
 

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

 
Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v červnu a v červenci 
oslaví svá životní jubilea.  Děkujeme jim za dosavadní odvedenou práci a jménem 
všech hasičů jim do dalších let přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a 
pohody v osobním životě.  
 
8. června  Mudrová Lenka   30 let 
30. června  Ryšavý Ladislav   70 let 
12. července  Fairaislová Eva   25 let 
22. července  Janda Stanislav   75 let 

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

 
 

 

Hasičský zpravodaj 3/2014                                                        9 



 

 
 

KRAJSKÉ KOLO DOROSTU 
 

Po třetím vítězství za sebou v okresním přeboru jsme postoupili na krajskou soutěž ve Vlašimi v neděli 22.6.2014.  Sraz byl už ve 
4.30 hod u zbrojnice. Jeli jsme autem Ford Tranzit, který obec získala pro hasiče bezplatným převodem od Krajského ředitelství 
policie Středočeského kraje. Cestou do Vlašimi družstvo včetně doprovodu pospávalo.  
Dorazili jsme v 7.00 hod a šli na prezentaci. Odevzdali jsme kroniku, charakteristiku, byly nám zkontrolovány občanky a hasičské 
průkazky. Jelo nás pouze sedm, z toho čtyři dorostenci a tři žáci. Vedoucí vzhledem k marodce a dalším okolnostem nám 
stanovil cíl nebýt poslední. První disciplínou byl běh družstev na 100 m překážek. Protože jsme neměli co ztratit, šli jsme do 
toho na 120%. Všichni si vylepšili svoje osobní rekordy a po součtu pěti časů jsme měli 110,79 s, což byl nový sborový rekord . 
Zejména překvapil ještě žák Petr Procházka, který výborným časem 22,64 s porazil asi 30 soupeřů většinou o dva roky starších. 
Potom následovaly testy. Z osmi družstev pouze tři (my také) měli všech 105 odpovědí správně.  Neustálé přezkušování od 
vedoucího Jirky Chvojky se vyplatilo.  
Po obědě ( byl řízek s bramborem a zeleninová polévka)  byly dvě hodiny volno, než se vše připravilo na štafetu 4x100 metrů 
překážek. První pokus se moc nepovedl a tak trenér rychle přehodil sestavu. Ve druhé štafetě se sestava Pavel Procházka, David 
Štrencl, Ondřej Dobrý a Petr Jelen vyhecovala k času 74,64 s a prvně v historii sboru se dostala pod 75 sekund. Vedoucí v tu 
chvíli byl šťastný jak blecha.  
Potom následoval požární útok. První pokus byl výborný. Petr Procházka na košíku s Tomášem Šlapákem na savici skvěle nabrali 
vodu, David Štrencl na stříkačce, na které pracoval prvně v životě( typ KOMFI 1000-10 ) rychle poslal vodu vpřed, Lukáš Burda 
velmi rychle roztáhl hadice „B“, Pavel Procházka byl perfektní na rozdělovači a Ondřej Dobrý s Petrem Jelenem  bleskurychle 
nastříkali terče. Čas 36,90 stačil po prvním kole na třetí místo. Druhý pokus se nám moc nevyvedl po hrubé chybě na přípravě a 
tak jsme klesli o pár míst dolů. Při slavnostním vyhlášení si Pavel Procházka došel pro diplom za pěkné 6. místo z osmi 
zúčastněných družstev. Cesta domů proběhla v klidu a přijeli jsme ve 20.00 hodin.  
Na tomto úspěchu se podíleli : Ondřej Dobrý, Pavel Procházka, Petr Procházka, Petr Jelen, David Štrencl, Tomáš Šlapák a Lukáš 
Burda. Náhradníkem byl Ladislav Fairaisl. Přípravu závodníků vedl Jiří Chvojka. Poděkování patří i Milanu Pekárkovi za 
bezpečnou jízdu mikrobusem, Lence Jandové za pořízení fotek a videí a náměstkovi starosty Milanu Jandovi, který s námi strávil 
celý den jako neoficiální vedoucí výpravy. Chceme poděkovat i kamarádům ze Zaječova, zejména Fandovi Hrubému, za možnost 
trénovat 100 m překážek v jejich areálu.                (J. Chvojka) 

 

   
 

Fotografie a videa ze soutěže najdete na adrese :  www.sdhchaloupky.rajce.net  
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