
 

 

     

 
 

    Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 
Vážení čtenáři, 
dostáváte do rukou první letošní číslo Hasičského zpravodaje, které  z organizačních a kapacitních důvodů vydáváme jako souhrnný přehled 
činnosti našeho sboru za celé první pololetí letošního roku. I když ani v budoucnu neplánujeme ukončení vydávání našeho zpravodaje, 
doporučujeme našim čtenářům, aby spíše sledovali webové stránky sboru www.sdhchaloupky.webgarden.cz , na nichž najdou více aktuálních 
informací. 

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 
 

Výbor SDH Chaloupky svolal svoji výroční valnou hromadu na  sobotu 3. ledna 2015 od 18 hodin do sálu hostince na 
Chaloupkách. Tohoto jednání se zúčastnilo celkem 26 členů sboru (z toho 13 členů výboru), 27  Plamínků a 23 hostů (zástupci 
okolních sborů, zástupci OÚ Chaloupky, někteří sponzoři a rodiče dětí). Jednání naší valné hromady navštívil také zástupce 
Okresního sdružení v Berouně a člen výkonného výboru  p. Bohuslav Vokáč z SDH Komárov. 
Valnou hromadu zahájil jednatel sboru 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 2014 přečetl Milan Pekárek, 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 kolektivu 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. Celkem jedenáct mladších i starších žáků zazpívalo pět písniček, většinou známých z filmových pohádek nebo od 
táborových ohňů, při kterých je doprovodily hrou na kytaru Denisa Sluková a Jana Pekárková. Aparaturu k jejich hudební 
produkci zapůjčil Karel Štochl. 
Dalším bodem na programu valné hromady bylo hospodaření sboru. Zprávu o hospodaření sboru předložila hospodářka Lenka 
Jandová, která v závěru také přednesla návrh výboru na zvýšení členských příspěvků pro rok 2015, a to na 200,- Kč za dospělého 
člena a 100,- Kč za dítě a studenta do 26 let. Důvodem tohoto kroku je zvýšení odvodu příspěvků Okresnímu sdružení 
v Berouně. Tento návrh byl valnou hromadou přijat a schválen. Poté předložil zprávu revizní komise Vladimír Chvojka. Revizní 
komise neshledala v účetnictví sboru žádné závady.  
Následujícím bodem byly volby nového výboru sboru. Návrh na složení  výboru předložila valné hromadě volební komise v čele 
s jejím předsedou Jiřím Chvojkou. Zároveň byli navrženi kandidáti do odborných rad OSH Beroun a delegáti na volební 
shromáždění OSH Beroun 21. března ve Zdicích. Valná hromada schválila volbu všech kandidátů tak, jak byli volební komisí 
navrženi. Jaké je tedy složení nového výboru sboru? 
 
  

Milan Pekárek 
  

starosta a velitel 

Jiří Chvojka 
  

1. místostarosta a vedoucí kolektivu 

Milan Janda 
  

2. místostarosta a jednatel 

František Charvát 
  

zástupce velitele 

Lenka Jandová 
  

hospodářka, kronikářka 

Michaela Jílková 
  

referentka žen 

Petr Janda 
  

vedoucí mládeže 

Ondřej Dobrý 
  

vedoucí mládeže 

Pavel Procházka 
  

vedoucí mládeže 

Zdeněk Hausner 
  

strojník 

Vladimír Chvojka 
  

předseda revizní komise 

Jindřich Burda 
  

člen revizní komise 

Ladislav Ryšavý 
  

člen revizní komise 
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Po zprávách funkcionářů přišlo na řadu ocenění nejlepších Plamínků v celoroční oddílové soutěži jednotlivců za sezónu 
2013/2014. Všichni Plamínci dostali za celoroční činnost diplom, čokoládu 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 Milan Pekárek a Petr Janda, dorostencům a dorostenkám Jiří Chvojka. 

 

   
 

 
Výsledky – mladší žáci  
1. Pekárková Jana  
2. Pekárek Ondřej                
3. Huml Marek 
4. Březovská Jana           
5. Lukešová Natálie    
6. Huml Matěj                  
7. Sluka Michal       
8. Sluková Denisa      
9. Štochl Karel                 
10. Šlapák Jan 
11. Hoskovcová Anna       
12. Fairaisl Václav 
13. Tuček Matěj 
14. Kubačák Jakub 

Mudra Ladislav 
15. Kubačák Adam     

 
Výsledky – starší žáci : 
1.      Burda Lukáš        
2.      Vurmová Kateřina  
3.      Procházka Petr      
4.      Štrenclová Monika 
5.      Fairaisl Ladislav       
6.      Hájková Yvona 
7.      Šlapák Tomáš                           
8.      Chvátal Marek         
9.      Čechovská Sandra  
10.    Vildman David              
11.    Plecitá Tereza        
12.    Hausner Zdeněk           
 
 
 
 

 
Noví  členové od 9/2014 :  
Šlapák Jan 
Šlapák Jakub 
Vlček Václav 
Tenora Jonáš 

 
 

Výsledky – dorost  
1.     Procházka Pavel        
2.     Dobrý Ondřej          
3.     Štrencl David     
4.     Jelen Petr      
5. Burda Lukáš        
6. Procházka Petr      
7. Šlapák Tomáš                           
8. Fairaisl Ladislav       
9. Vildman David             

 
Po vyhodnocení oddílové soutěže proběhlo ještě předání cen za umístění v okresním kole soutěže „O nejkrásnějšího draka 
Soptíka“. Oceněny byly naše dvě starší žákyně – Kateřina Vurmová a Monika Štrenclová. OSH Beroun věnovalo oběma 
děvčatům diplom a drobné věcné ceny, které jim předal člen VV OSH p. Bohuslav Vokáč.  
V diskusi pak vystoupili zástupci sborů z Komárova, Oseka, Hvozdce, Zaječova a Jiviny,  aby pozdravili jednání naší valné 
hromady, za Obecní úřad Chaloupky promluvil p. František Charvát. Tím byl program valné hromady u konce a následovalo 
schválení návrhu usnesení, který valné hromadě předložila sl. Michaela Jílková. Na závěr valné hromady bylo všem přítomným 
podáno občerstvení a pak následovala volná zábava. 
 

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

SILVESTROVSKÝ POCHOD 
 

Letošní „Silvestrovský pochod“, který každoročně náš sbor pro 
své členy pořádá, se konal v sobotu 27. prosince 2014. Letos se 
ho zúčastnilo celkem 26 lidí, mezi nimiž byli samozřejmě naši 
„Plamínci“,  jejich vedoucí, další členové našeho sboru, ale také 
rodiče našich mladých hasičů. Celá skupinka vyrazila okolo 9. 
hodiny ranní od hasičárny směrem na Záskalskou přehradu, hned 
za hrází nahoru lesem až k Jedové hoře, kde jsme si chvilinku 
odpočinuli a něco malého zakousli, včetně „zbytků“ vánočního 
cukroví. Odtud jsme pokračovali na Hrachoviště a dále směrem 
ke hradu Valdek. Letos se ale trasa trochu změnila, a tak jsme 
namísto na hrad odbočili k rybníku za Valdekem. V lese za 
rybníkem jsme si rozdělali oheň a upekli si na něm něco dobrého. 
Potom jsme se vydali k domovu lesní cestou, až jsme přišli do 
Malé Vísky a odtud po silnici směrem na Chaloupky, kde se 
všichni rozešli do svých domovů. 
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ZIMNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ  
 

V sobotu 24. ledna v 7 hodin ráno vyjeli od hasičárny v Chaloupkách naši malí hasiči na soutěž, která byla pořádána SDH Zadní 
Třebáň v tamním kulturním domě. Soutěže se zúčastnila dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. Družstva 
byla pětičlenná. Soutěžní klání obsahovalo 17 disciplin. Tři disciplíny byly vědomostní, a to zdravotní test, kvíz s požární 
tématikou a křížovka. Další discipliny byly spíše zábavné, ale originální : škrábání a strouhání brambor, přebírání čočky a hrachu, 
roztřiďování a skládání ponožek, test paměti – Kimova hra, uzlování, topografie, šroubování matice přes závitovou tyč, skládání 
puzzle, shazování kuželek pomocí rozvinutí hadice, dále 3 běhací štafety, přenášení  papírků pomocí brčka a nafukování 
balonků.  
Družstvo starších žáků ve složení: Monika Štrenclová, Kateřina Vurmová, Sandra Čechovská, Jana Pekárková a Jakub Kubačák 
pod vedením Petra Jandy se umístilo na 4. místě ze šesti zúčastněných družstev v této kategorii. Družstvo mladších žáků „A“ ve 
složení: Nalálie Lukešová, Denisa Sluková, Marek Huml, Matěj Huml a Ondřej Pekárek zvítězilo v kategirii mladších žáků. 
Vedoucím tohoto družstva byl Milan Pekárek. Petr Procházka a Lukáš Burda byli vedoucí družstva „B“. Toto družstvo ve složení: 
Karel Štochl, Václav Fairaisl, Matěj Tuček, Michal Sluka a Václav Vlček obsadilo 5. místo z devíti zúčastněných družstev.  
Návrat do Chaloupek byl okolo 15. hodiny. Vozidlo Ford Tranzit řídil Karel Štochl a fotodokumentaci pořizovala Lenka Jandová. 
Fotky a videa z této soutěže jsou na našich webových stránkách. 

 

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

HASIČSKÝ BÁL A DĚTSKÝ REJ MASEK 
 

V sobotu dne 21. února 2015 se v sále hostince na Chaloupkách konala každoroční tradiční akce hasičů - již 79. hasičský bál. 
Začátek byl ve 20.00 hodin, k tanci a poslechu hrála kapela HEJBAND Jiřího Hejtmánka, vstupné bylo 100,- Kč. Zábava přilákala 
98 platících návštěvníků. 
Již předchozí neděli 15. února obešli hasiči 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 210 cen, které věnovali např. p. Miloslav Smetana (3 poukazy na vyhlídkový let), dále p. Miloš 
Kment (občerstvení v hospodě), p. Tomáš Fairaisl, p. Vladimír Ungr, p. Miroslav Mraček, 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 Marcele Špatenkové 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 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 22. února 2015, 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 Chvojka 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. Děti byly programem nadšené a s 
radostí se do soutěží zapojovaly. Hrálo se, soutěžilo a tancovalo až do 17 hodin.  
Letos se rozhodli pořadatelé upustit od soutěže o nejkrásnější masku, protože většina dětí přišla v krásných a nápaditých 
převlecích, takže rozhodování by bylo velice těžké a vůči ostatním nespravedlivé. 
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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. 

 

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

ZAJEČOVSKÉ UZLOVÁNÍ 
 

Jako v loňském roce se i letos naši mladí hasiči zúčastnili Zaječovského uzlování. Letošní 2. ročník se konal 28. února, opět 
v místním Lidovém domě. 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. Soutěže se zúčastnili jak mladší, tak starší žáci a to jak ve družstvech, tak jako jednotlivci. 
Vedoucí mladších žáků Milan Pekárek nasadil do boje celkem 2 družstva a 8 jednotlivců, přičemž díky pravidlům organizátora 
soutěže mohl každý soutěžící absolvovat jak soutěž družstev, tak i soutěž jednotlivců. V soutěži družstev si mladší žáci vedli 
celkem dobře a nakonec obsadili 4. a 5. místo, což byl krásný „zlatý střed“ tabulky. Soutěže jednotlivců se zúčastnilo celkem 8 
„Plamínků“, kteří se v konkurenci 45 dětí rozhodně neztratili. Nejlépe si z našich tváří vedla Natálka Lukešová, která obsadila 
skvělé 10. místo. Do „TOP 20“ se ještě probojovali Ondra Pekárek na 12. místě a také Deniska Sluková na 13. místě. Zbytek 
našich mladších žáků se umístil takto: Matěj Tuček na 22. místě, Janča Březovská na 27. místě, Kuba Šlapák na 28. místě, Marek 
Huml na 32. místě a nakonec ještě Matěj Huml na 37. místě. 
Vedoucí starších žáků Petr Janda nasadil do boje rovněž 2 družstva, ale oproti mladším žákům to bylo „jen“ 5 jednotlivců. 
V soutěži družstev to v 1. kole nebylo vůbec dobré, družstvo „B“ obsadilo 6. místo a družstvo „A“ až 7. místo. Nicméně 
v druhém kole družstvo „A“ zabojovalo, předvedlo skvělý výkon a nakonec obsadilo skvělé 2. místo za vítězným Zaječovem. 
Družstvo „B“ nakonec doplatilo na zlepšené výkony svých soupeřů a v konečném výsledku se propadlo na (poslední) 8. místo.  

 
DRUŽSTVA – MLADŠÍ 
 

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

Zaječov 1 51,50 s 0 40,52 s 0 40,52 s 1 

Zaječov 2 41,44 s 0 56,92 s 0 41,44 s 2 

Olešná 53,18 s 20 89,01 s 10 73,18 s 3 

Chaloupky 1 79,31 s 10 129,63 s 10 89,31 s 4 

Chaloupky 2 89,96 s 30 96,47 s 20 116,47 s 5 

Cheznovice 108,15 s 10 131,66 s 20 118,15 s 6 

Komárov 134,09 s 40 120,96 s 10 130,96 s 7 

Zaječov 3 119,10 s 20 116,93 s 15 131,93 s 8 
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DRUŽSTVA – STARŠÍ 
 

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

Zaječov 2 35,84 s 0 37,19 s 0 35,84 s 1 

Chaloupky 1 84,18 s 15 46,22 s 0 46,22 s 2 

Zaječov 1 45,00 s 10 50,22 s 20 55,00 s 3 

Cheznovice 63,90 s 0 56,08 s 0 56,08 s 4 

Kařez 101,22 s 5 69,70 s 0 69,70 s 5 

Komárov 60,20 s 20 69,43 s 20 80,20 s 6 

Hýskov 85,93 s 5 111,16 s 0 90,93 s 7 

Chaloupky 2 87,28 s 10 103,09 s 10 97,28 s 8 

 

 

   
 
Soutěže jednotlivců se zúčastnilo již zmíněných 5 „Plamínků“, kterým se ale bohužel příliš dobře nevedlo. Nejlépe si vedla 
Monča Štrenclová, která obsadila výborné 11. místo. Zbytek našich starších žáků nakonec skončil až ve 3. desítce výsledného 
pořadí. Konkrétně to byli: Janča Pekárková na 23. místě, Kačka Vurmová na 25. místě, Marek Chvátal na 27. místě a Kuba 
Kubačák na (posledním) 30. místě. Do příštího roku je tak určitě na čem pracovat, i když v nejbližší době budou na pořadu dne 
jiné disciplíny a soutěže. 
Rozhodně bychom ovšem chtěli všem závodníkům poděkovat za skvělé a obětavé výkony, snaha se jim rozhodně odepřít nedá! 

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

 

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 21 prací s hasičskou tématikou. Z toho 
byla 1 literární práce v kategorii L4 a 20 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 4. dubna 2015, vedoucí dětí Milan Pekárek rozdal všem 
zúčastněným Plamínkům diplomy.  

 
Kategorie M 2:      1. Jan Šlapák   
 
Kategorie ZŠ 1:      1. Václav Vlček  
       2. Michal Sluka       
       3. Jan Šlapák 
      
Kategorie ZŠ 2:      1. Denisa Sluková 
       2. Jana Pekárková 
       3. Natálie Lukešová 
  

Kategorie ZŠ 3:      1. Anna Hoskovcová  
 
Kategorie K 1:            1. Tereza Plecitá 
             2. Lukáš Burda 
        3.  Petr Procházka 
   David Vildman 
 
Kategorie L 4:        1. Tereza Plecitá 

Tři nejlepší práce v každé kategorii postoupily do okresního kola soutěže, které bude vyhodnoceno v průběhu června. 
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VALNÁ HROMADA OKRSKU KOMÁROV 
 

Za místo konání byla vybrána obec Olešná v sobotu 28.2.2015 od 18.00 hodin 
v jednom přísálí restaurace. Náš sbor jel vozidlem Ford Transit ve složení : 
starosta sboru Pekárek Milan, místostarostové Janda Milan, Chvojka Jiří a 
hospodářka Jandová Lenka. Ostatní členové výboru měli účast nepovinnou, 
takže dál už nejel nikdo. Zúčastnily se všechny sbory okrsku : Komárov, 
Chaloupky, Zaječov,  Jivina, Hvozdec, Osek, Olešná. Za okresní výbor se 
dostavil pan Špaček, starosta Okresního sdružení. Po zahájení starostou 
okrsku p. Havránkem se každý sbor pochlubil svojí zprávou, ze kterých 
vyplynulo, že zdejší okrsek je okresní jedničkou, co se týká práce s mládeží a 
má i bohatou kulturní činnost. Hasičské záležitosti jsou dost závislé na 
podpoře příslušných obcí, ale i zde je situace celkem dobrá. Byl zvolen 
jedenácti-členný výbor okrsku tím způsobem, že v rámci rovnosti každý sbor 
dal svého velitele a dovoleni byli čtyři funkcionáři.  

V diskusi poděkoval pan Špaček sborům za práci odvedenou v roce 2014 a pozval delegáty na okresní shromáždění 21.3.2015 
do Zdic. Zazněly i kritické připomínky k práci okresu, ale ty se budou řešit až ve Zdicích. Zpáteční cesta proběhla bez problémů.     

 

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

VÝLET DO PŘÍBRAMI 
  

V sobotu 14. března se malí Plamínci vydali na dlouho připravovaný výlet do Příbrami. Naplánovaná byla návštěva stanice HZS 
Příbram a prohlídka Hornického muzea. Výletu se zúčastnilo celkem 18 dětí a 10 dospělých. Jelo se autobusem, který řídil Milan 
Pekárek. 
Jako první byla na programu prohlídka stanice HZS Příbram. Naši profesionální kolegové nás provedli po stanici a ukázali nám a 
předvedli zásahovou techniku, vybavení automobilů i výstroj a výzbroj hasičů. Chtěli jsme si hlavně prohlédnout výcvikový 
polygon, ale zrovna na něm probíhal výcvik komárovské zásahové jednotky. 
Když jsme ukončili návštěvu HZS a poděkovali jsme za zajímavou prohlídku, měli jsme ještě čas před exkurzí do Hornického 
muzea, a tak se vedoucí rozhodli udělat ještě krátkou procházku na známé poutní místo Svatá Hora. Zde si malí Plamínci 
prohlédli alespoň venkovní kapli a koupili si občerstvení a suvenýry. 
Potom už jsme jeli do areálu Hornického muzea na Březových horách, kde jsme měli objednanou exkurzi s průvodcem na 13.00 
hodin. Když jsme přijeli, paní průvodkyně s kolegou rozdělili děti i dospělé na dvě skupiny. Každá skupina absolvovala jeden 
prohlídkový okruh a potom se obě skupiny vyměnily, což proběhlo hlavně z důvodu bezpečnosti. 
Jeden z okruhů – důl Anna – začínal v tzv. cáchovně, odkud návštěvníci sfárají speciálním výtahem do podzemí. Tady jsme prošli 
podzemní chodbou, která spojuje důl Anna s dolem Vojtěch a je dlouhá 750 m. Trasa byla vedena na kovových roštech, pod 
nimiž protékala voda. Na druhém okruhu – důl Vojtěch – se děti mohly projet důlním vláčkem 260 m dlouhou štolou, která 
směřovala k ústí jámy Prokop, která patří k nejhlubším ve střední Evropě. Prohlídka pak pokračovala dále ve strojovně dolu 
Anna, kde jsme si prohlédli technickou památku – parní těžní stroj z roku 1914. 
Výlet se všem moc líbil, domů jsme přijeli kolem 15. hodiny. 

 

   
 

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

 

Členské příspěvky na rok 2015 
 

Výbor sboru informuje všechny členy SDH Chaloupky, že probíhá vybírání členských příspěvků na rok 2015. 
Upozorňujeme, že výše  příspěvků je 200,- Kč za dospělého člena a 100,- Kč pro děti a studenty.  Zároveň žádáme, 
aby si členové připravili svoje průkazky, aby jim mohl být proveden záznam o zaplacení příspěvku na příslušný rok. 
Děkujeme. 
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VELIKONOČNÍ MOTÁNÍ 
  
V sobotu dne 4. dubna 2015 se v sále hostince na Chaloupkách uskutečnil již 8. ročník soutěže malých hasičů o nejrychleji 
smotanou hadici. „Velikonočního motání“ se letos zúčastnilo celkem 83 dětí z pěti okolních sborů – z Chaloupek, Komárova, 
Zaječova,  Hýskova a Olešné.  
Soutěžilo se jednotlivě v sedmi kategoriích – v přípravce 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 čtyři pokusy, z nichž se počítal 
vždy nejlepší čas. Kvůli velkému počtu soutěžících a urychlení závodu nastupovaly vždy dvě děti proti sobě. Chaloupečtí 
Plamínci přihlásili do soutěže celkem 23 závodníků do šesti kategorií.  
V kategorii přípravka jsme měli jediného zástupce, a to nováčka v našem sboru - Honzíka Šlapáka. Pouze v této kategorii měli 
závodníci povoleno motat hadici na zemi, čehož Honzík stoprocentně využil a hned prvním pokusem vytvořil nejlepší čas ve své 
kategorii, který už nikdo nepřekonal, takže Honzík zvítězil a získal zlatou medaili. 
Nejobsazenější kategorií byli chlapci 1.-3. třída, v níž jsme měli mezi 18 přihlášenými dětmi 9 zástupců. Mezi silnou konkurencí 
se dokázal prosadit Ládík Mudra, který nestačil jen na vítězného Kubu Skácela ze Zaječova a obsadil výborné 2. místo. Na 4. 
místě se umístil Ondra Pekárek, do 10. místa se vešli ještě čtyři další Plamínci. 
V kategorii chlapců 4.-6. třída jsme měli tři závodníky, tady se v konkurenci 11 soupeřů dokázal prosadit Kuba Kubačák, který 
získal bronzovou medaili. 
Další silnou kategorií byly dívky 4.-6. třída, kde jsme měli 5 zástupkyň mezi 14 přihlášenými. Zde dlouho svým výkonem vedla 
Jana Pekárková, ale o zlatou medaili přišla posledním pokusem své soupeřky, takže skončila na stříbrném stupínku. 
V kategorii chlapců 7.-9. třída zvítězilo naše největší želízko v ohni – Láďa Fairaisl, který letos zároveň vytvořil nový rekord 
soutěže – rovných 7,00 s.Na 3. místě v této kategorii se umístil další náš člen – Marek Chvátal. 
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, na druhém místě se umístil SDH Chaloupky a třetí 
příčku obsadil SDH Hýskov.  
Na spravedlivý průběh soutěže dohlížela trojice rozhodčích – hlavní rozhodčí Jiří Chvojka a časoměřiči Milan Janda, Lukáš Stehlík 
a Ivana Skácelová. Zapisovatelem byl Petr Janda, technickou četu tvořili Míša Jílková, Tomáš Šlapák, Lukáš Burda a Petr 
Procházka. 
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.   

 

   
 

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

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH 
 

Okresní sdružení hasičů Beroun a Okresní odborná rada mládeže uspořádala o víkendu 25.-
26. dubna dvoudenní školení vedoucích mládeže a rozhodčích v Cheznovicích v areálu 
Svatý Štěpán. 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 Milan Pekárek, Petr Janda, Ondra Dobrý, David Štrencl, Pavel 
Procházka, Tomáš Šlapák, Lukáš Burda, David Vildman a Lenka Jandová.. Školení disciplín 
CTIF prováděli p. Vlastimil Schüsch a p. Jarka Čečrdlová z Rakovníka. Názornou ukázku 

provedli naši mladí 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.  
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU 
  
Okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen se uskutečnilo v neděli 3. 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 bylo 
přihlášeno 8 družstev, v kategorii žen 4 družstva.  
Jako první disciplína byla na programu štafeta 4 x 100 m mužů a na start se postavila „B“ štafeta ve složení: Petr Janda, Petr 
Jelen, David Štrencl a Adam Štěpnička. Kluci měli za úkol běžet na jistotu a jejich čas 76,08 s znamenal slušné 3. místo.  Naše 
štafeta „A“ ve složení Pavel Procházka, Václav Kment, Ondra Dobrý a Tomáš Šlapák proto mohla běžet na čas, což také 
stoprocentně vyšlo a  čas 69,08 s znamenal 1. místo po první disciplíně. V požárním útoku předvedli kluci svůj standardní velmi 
dobrý výkon, který jim vynesl 3. místo v disciplíně za Zaječovem „B“a Komárovem. V celkovém součtu pak naši muži obsadili 
skvělé 2. místo za Zaječovem „B“ a zajistili si tak postup do okresního kola do Chyňavy. 
V kategorii žen byla situace jednodušší - naše závodnice již pouhou účastí v okrskovém kole měly zajištěný postup do kola 
okresního, takže mohly soutěžit bez nervozity.  V první disciplíně – štafetě 4 x 100 m – startovaly naše ženy ve složení: Eliška 
Baštařová, Tereza Plecitá, Katka Pekárková a Eva Fairaislová a jejich čas 95,41 s znamenal průběžné 2. místo. S tímto umístěním 
byla děvčata spokojena a proto se rozhodla nepostavit druhou štafetu. Druhá disciplína - požární útok - se ovšem vůbec 
nepovedl, což bylo zapříčiněno hlavně tím, že bylo nutné na poslední chvíli změnit sestavu. Diskvalifikace v útoku znamenala 
pro naše ženy posun na celkové 3. místo za vítězný Zaječov a druhý Komárov. 
Zbývá dodat, že vedoucím družstva mužů byl Ondra Dobrý, vedoucí družstva žen byla Katka Pekárková. Na organizaci soutěže se 
podíleli jako rozhodčí Jiří Chvojka a Milan Pekárek, jako obsluha CAS 25 (doplňování vody při PÚ) a  požární stříkačky pomáha li 
František Charvát, Milan Janda a Ladislav Mudra st., časomíru poskytl Karel Štochl.  

 
VÝSLEDKY : Muži : 1. SDH Zaječov „B“    Ženy : 1. SDH Zaječov 

2. SDH Chaloupky     2. SDH Komárov 
3. SDH Komárov     3. SDH Chaloupky 
4. SDH Zaječov „A“     4. SDH Olešná 
5. SDH Osek 
6. SDH Hvozdec 
7. SDH Jivina 
8. SDH Olešná                                                                                                                                    

 

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

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

Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v lednu až 
v srpnu oslavili svá životní jubilea.  Děkujeme jim za dosavadní odvedenou 
práci pro sbor a jménem všech hasičů jim do dalších let přejeme všechno 
nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody v osobním životě.  
 
19. ledna  Hytha Josef   70 let  
22. února  Janda Milan   50 let 
11. března  Charvát František  55 let 
27. dubna  Vacura Josef   55 let 
5. května  Chvojka Vladimír   75 let 
16. května   Chvojka Pavel   70 let 
18. července  Humlová Markéta  40 let 
14. srpna  Hausner Zdeněk   40 let 
20. srpna                              Palková Alena                                 40 let 
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PLAMEN – 1. ČÁST 
 

Letošní jarní část okresní soutěže Plamen musela být rozdělena na dvě části. První část se uskutečnila v sobotu 16. května na 
hřišti v Oseku a proběhly zde celkem tři disciplíny, a to štafeta 4x60m, štafetový běh CTIF o délce 400m a nakonec požární útok 
CTIF. Druhá část proběhla v neděli 31. května na fotbalovém hřišti v Chodouni, kde proběhl požární útok, ale také závěrečné 
vyhodnocení hry Plamen za sezónu 2014/2015. I letos patřili naši starší žáci mezi hlavní aspiranty na medailová umístění, i když 
po podzimu to tak úplně nevypadalo… 
Do letošního ročníku vyslal vedoucí mladších žáků Milan Pekárek dvě družstva: „A“ a „B“. Družstvo „A“ (ve složení: Marek a 
Matěj Humlové, Ondra Pekárek, Kája Štochl, Matěj Tuček, Janča Březovská a Vašek Vlček) nastoupilo na start s číslem 4. 
Družstvo „B“ (ve složení: Ládík Mudra, Jenda Šlapák, Kuba a Honzík Šlapákové, Vašek Fairaisl, Míša Sluka, Adam Kubačák a Jonáš 
Tenora) nastoupilo na start o chvíli později, konkrétně se startovním číslem 7. Štafetový běh CTIF přišel na řadu jako první, 
nicméně výsledek této disciplíny se do celkového hodnocení nezapočítával. Po štafetě CTIF přišla na řadu štafeta 4x60 m. 
Družstvo „A“ dosáhlo času 75,06 s, který nakonec stačil na 4. místo v celkovém pořadí disciplíny. Družstvo „B“ dosáhlo jen o 
chlup horšího času 76,98 s, díky němuž se v hodnocení disciplíny zařadilo hned za družstvo „A“, tudíž na 5. místo. Těmito dvěma 
disciplínami skončila pro mladší žáky první jarní část. 
 

 

   
 
U starších žáků jako první přišel na řadu štafetový běh CTIF na 400m. Naši starší žáci běželi celkem 2 pokusy v následující 
sestavě: Marek Chvátal, Kačka Vurmová, Janča Pekárková, Anička Hoskovcová, Natálka Lukešová, Deniska Sluková, Kuba 
Kubačák, Monča Štrenclová a Sandra Čechovská. První pokus se zastavil na čase 104,6 s, což byl celkem slušný výsledek. Druhý 
pokus byl o něco lepší, konkrétně to byl čas 101 s, což byl nakonec výsledný čas, který našemu družstvu přisoudil 4. místo 
v celkovém pořadí disciplíny. Jako druhá přišla na řadu štafeta 4x60 m, kde si naše družstvo hodně věřilo. První štafeta (ve 
složení: Marek Chvátal, Deniska Sluková, Kačka Vurmová a Monča Štrenclová) zaběhla skvělý (a hlavně bezchybný) čas 56,55 s. 
Druhá štafeta (ve složení: Sandra Čechovská, Natálka Lukešová, Kuba Kubačák a Janča Pekárková) byla bohužel diskvalifikována 
z důvodu špatné předávky. Nicméně díky výbornému času 1. štafety bylo naše družstvo nakonec 2. v pořadí disciplíny. Poslední 
disciplínou celého dne byl požární útok CTIF. Zde se opět, podobně jako v druhé disciplíně CTIF, běhaly dva pokusy. Na ten první 
by ale naše družstvo (ve složení: Monča Štrenclová, Marek Chvátal, Deniska Sluková, Kuba Kubačák, Natálka Lukešová, Sandra 
Čechovská, Janča Pekárková, Anička Hoskovcová a Kačka Vurmová) nejraději zapomnělo! Čas 366,07 s rozhodně nebyl tím 
výsledkem, ve který všichni doufali. Ve druhém kole tak měli všichni co napravovat. A to se také nakonec podařilo! Čas 142,84  s 
přinesl ohromné zlepšení a nakonec znamenal 2. místo v disciplíně, hned za vedoucím Zaječovem „A“, který si díky výkonům 
z ostatních disciplín v podstatě zajistil celkové vítězství. Pro naše družstvo ale nebylo nic ztraceno, naopak… 
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„POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“  2015 – OKRESNÍ KOLO 
 
 

Okresní kolo této výtvarné a literární soutěže mladých hasičů bylo 
vyhodnoceno ve středu 20. května 2015. Se svými pracemi sem postoupilo 
celkem 434 dětí ze 13 škol a 8 hasičských sborů. Ocenění vítězů se 
uskutečnilo v prostorách stanice HZS Beroun  za přítomnosti starosty OSH 
Beroun Josefa Štětky, náměstkyně starosty Heleny Foltýnové 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 L4 
získala Tereza Plecitá 3. místo, v kategorii K1 zvítězila a obsadila 1. místo 
Tereza Plecitá a na 2. místě se umístil další náš člen – David Vildman. 
Po vyhlášení vítězů soutěže a rozdání cen nás ještě berounští hasiči pozvali na 
prohlídku své zbrojnice, kde proběhly také ukázky jejich vybavení a techniky.     
                                                                                          

 

 

Kategorie L 4 
 

 
  

  1. Lucie Kudláčková 
 

SDH Hlásná Třebáň 

2. Michal Jelšina   SDH Bavoryně 

3. Tereza Plecitá 
 

SDH Chaloupky 

 
 

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

STAROČESKÉ MÁJE 2015 
 

Chaloupecké „Staročeské máje“  se letos konaly v sobotu 23. května a zúčastnilo se jich celkem 56 tanečníků, z toho byly 4 
kolony starších a 3 kolony dětí. Májovníci byli Jana Hlavová a Petr Janda za starší a za malé děti Anička Hoskovcová s Honzou 
Vlčkem. I tentokrát se na chaloupeckém hřišti tančily dvě besedy – česká i moravská. 
V sobotu ráno v 9 hodin vyšli starší májovníci  na zvaní po okolních osadách. Doprovázel je ozdobený vůz s koňmi pana Hermana 
a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. Zvaní probíhalo ve výborné náladě a bylo  zakončeno asi v 15.30 hodin v hospodě na 
Chaloupkách. 
Program na hřišti začínal v 17.00 hodin. Úvod programu patřil Kecalovi v podání p. Libora Dbalého, potom kapela zahrála sólo 
pro májovníky a po něm už přišly na řadu obě besedy. Po besedách následovalo porážení obou májí a chlapci mezi sebou svedli 
tradiční boj o špičky. Nakonec  Kecal  společně s oběma májovnicemi vylosoval výherce obou májek, pro vítěze špiček Ondru 
Dobrého a Tomáše Kaila 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.  
 

 
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zabezpečení Májů, všem 
občanům Chaloupek a okolních obcí za každý  finanční obnos,  kterým přispěli májovníkům,  za jejich vstřícnost, ochotu a 
podporu. Děkujeme Obecnímu úřadu Chaloupky za finanční příspěvek na zapůjčení krojů pro májovníky. 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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Kategorie K 1 

    1. Tereza Plecitá   SDH Chaloupky 

2. David Vildman   SDH Chaloupky 

3. Růžena Červená   SDH Zdice 



 

 

 

MÁJOVÉ POSEZENÍ V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ 
 

Ve čtvrtek 28. května 2015 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. 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, tančila se 
česká i moravská beseda a děti za obě sklidily velký potlesk. 
Kromě toho dostaly ještě občerstvení - grilované klobásy, 
limonádu a koláč. Děkujeme všem zaměstnancům domova za 

vlídné přijetí a za pohoštění a doufáme, že budeme moci přijet i příští rok. Poděkování patří rodičům  nejmenších májovníků za 

pomoc při dopravě a organizaci vystoupení dětí. 
 

 

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

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM SPORTU MUŽŮ,  ŽEN A DOROSTU  
 

V sobotu 30. května se uskutečnilo na Chyňavě okresní kolo soutěže v požárním sportu družstev mužů, žen a dorostu. Náš sbor 
vyslal do okresního klání družstvo pouze družstvo mužů a dorostenců, ženy se tentokrát nezúčastnily z důvodu jiných povinností 
několika členek družstva. Zejména dorostenci sem přijeli bojovat o postup do krajského kola. 
Jako první byla na programu soutěž dorostu. Soutěžilo se v požárním útoku, štafetě 4x100 metrů a testu z požární ochrany. 
Účast byla tentokrát slabší, pouze 4 družstva ve třech kategoriích. Naši dorostenci v sestavě Petr Jelen, David Štrencl, Tomáš 
Šlapák, David Vildman Ladislav Fairaisl, Lukáš Burda a ze Zaječova na hostování zapůjčený František Karel celou soutěží prošli 
naprosto hladce a zvítězili počtvrté za sebou ( to se zatím žádnému sboru v okrese Beroun nepodařilo). Získali tím právo 
postupu do krajského kola , které se uskuteční 21. června 2015 ( neděle) v Kolíně . Tam bude konkurence mnohem těžší a snad 
kluci nezklamou. 
 
 

   
 

 

Družstvo mužů přijelo do Chyňavy ve složení : Ondra Dobrý, Adam Štěpnička, Vašek Kment, Petr Janda, které doplnili dorostenci 
David Štrencl, Petr Jelen a Tomáš Šlapák. Jako první byl u mužů na programu požární útok, v němž naši borci dosáhli slušného 
času 36,69 s, což znamenalo průběžné 5. místo. Ve štafetě 4x100 m museli naši muži postavit pouze jednu štafetu ve složení : 
Ondra Dobrý – domeček, Vašek Kment – bariéra, David Štrencl – hadice a Tomáš Šlapák – hasicí přístroj. Bohužel však došlo 
k chybě na jednom úseku a výsledný čas 85,38 s znamenal až 9. místo v disciplíně a v celkovém součtu velmi dobré 7. místo ze 
13 zúčastněných družstev. 
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PLAMEN – 2. ČÁST 
 

Druhá část jarního kola proběhla o téměř dva týdny později, konkrétně to bylo v neděli 31. května na fotbalovém hřišti 
v Chodouni, kde proběhla soutěž požárních útoků a po něm následovalo závěrečné vyhodnocení celého ročníku. Nejprve ovšem 
přišla na řadu královská disciplína, a to požární útok. Družstvo „A“ (posílené o Natálku Lukešovou) přišlo na řadu opět se 
startovním číslem 4. V prvním kole dosáhlo času 40,01s. Družstvo „B“ přišlo na řadu také se stejným startovním číslem, jako 
v Oseku, tedy s číslem 7. V prvním kole dosáhlo o něco lepšího času 36,90 s. Ve druhém kole se u obou družstev objevilo 
nepatrné zlepšení. Družstvo „A“ dosáhlo zlepšení na čas 39,68 s, čímž se zařadilo na konečné 6. místo v pořadí disciplíny. 
Družstvo „B“ se zlepšilo na čas 35,69 s, což znamenalo výsledné 4. místo v celkovém hodnocení disciplíny. Ukončením disciplíny 
přišel zároveň konec bojů o medailové pozice a na řadě už bylo jen závěrečné vyhodnocení ročníku 2014/2015. Družstvo „A“ se 
nakonec umístilo na celkovém 5. místě, družstvo „B“ se umístilo ještě o příčku výše, na nepopulárním 4. místě. Letos to tedy 
bude bez medaile a do příštího ročníku je tak o motivaci postaráno! 
 

   
 

 
Naši „Plamínci“ už sice nemohli zvítězit, nicméně stále bojovali o medailová umístění. Do Chodouně přijeli se stejným součtem  
pořadí jako družstvo Zaječova „B“, čímž se z toho stal nemilosrdný boj o 2. místo, nicméně některá další družstva si také dělala 
zálusk „na bednu“ a rozhodně svůj boj nevzdávala. V Chodouni už se uskutečnil pouze požární útok, neboli „královská 
disciplína“. Naše družstvo (ve složení: Anička Hoskovcová, Marek Chvátal, Janča Pekárková, Sandra Čechovská, Monča 
Štrenclová, Kačka Vurmová a Deniska Sluková) si rozhodně na souboj o 2. místo věřilo. Prvním pokusem s časem 30,84s se 
rozhodně nebylo čemu divit. Nicméně zaječovské „B“ předvedlo čas 29,14s a přiblížilo se tak 2. místu v celkovém pořadí hry 
Plamen. Ve druhém kole tak naše družstvo nemělo co ztratit. I přes velkou snahu se však nakonec útok na 2. místo nekonal. Čas  
33,29s nakonec žádné zlepšení nepřinesl a našemu družstvu (s celkovým součtem 19) tak nakonec zbylo „pouze“ 3. místo za 
oběma družstvy ze Zaječova. Nicméně i 3. místo byl obrovský úspěch a v našem táboře tak zavládla spokojenost. V příští sezóně 
se naše družstvo opět popere o ty nejvyšší příčky, a kdo ví, třeba to bude ta úplně nejvyšší… 
 

   
 

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

MEMORIÁL ADOLFA JANDY 
 
V sobotu 6. června se na chaloupeckém hřišti uskutečnil memoriál Adolfa Jandy v požárním trojboji dětí. Letos se této soutěže 
zúčastnilo 5 družstev mladších a 6 družstev starších žáků. 
Jako první přišla na řadu štafeta požárních dvojic a hned jako první se chtěla předvést obě družstva našich „nejmladších nadějí“. 
Jako první běželo družstvo „A“. Hlídka (ve složení: Matěj Tuček, Ondra Pekárek, Natálka Lukešová a bratři Matěj a Marek 
Humlové) dosáhla slušného času 84,30 s. Jako druhé běželo družstvo „B“. První hlídka (ve složení: Jenda Šlapák, Adam Kubačák, 
Karel Štochl, Michal Sluka a Kuba Šlapák) dosáhla ještě lepšího času než družstvo „A“, konkrétně 81,75 s.  
Druhá hlídka (ve složení: Jenda Šlapák, Adam Kubačák, Karel Štochl, Jonáš Tenora a Vašek Fairaisl) dosáhla času 124,85 s. Hned 
po doběhnutí všech družstev mladších žáků přišli na řadu i starší žáci, kde se také představili i domácí naděje.  
První hlídka (ve složení: Janča Březovská, Marek Chvátal, Kuba Kubačák, Deniska Sluková a Monča Štrenclová) dosáhla skvělého 
času 65,25 s.  
Druhá hlídka (ve složení: Janča Březovská, Sandra Čechovská, Anička Hoskovcová, Kačka Vurmová a Janča Pekárková) dosáhla 
také skvělého času, který byl jen o vteřinu horší než čas první hlídky. 
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Po štafetě požárních dvojic přišla na řadu upravená štafeta na 4x50 m. Jako první přišli na řadu opět mladší žáci a jako první 
opět „domácí“. První štafeta prvního družstva (ve složení: Matěj Huml, Matěj Tuček, Natálka Lukešová a Marek Huml) zaběhla 
čas 59,15 s. Druhá štafeta prvního družstva (ve složení: Honzík Šlapák, Matěj Tuček, Janča Březovská a Ondra Pekárek) zaběhla 
čas 64,19 s, což byl také velmi pěkný výsledek.  
Hned poté přišlo na řadu družstvo „B“. První štafeta druhého družstva (ve složení: Karel Štochl, Kuba Šlapák, Vašek Fairaisl a 
Jenda Šlapák) dosáhla času 68,1 s. Druhá štafeta druhého družstva (ve složení: Adam Kubačák, Jonáš Tenora, Vašek Fairaisl a 
Michal Sluka) dosáhla taktéž solidního času 74,6 s.  
 

   
 
 
Ihned po všech mladších žácích přišli na řadu i žáci starší a s nimi i domácí družstvo. První štafeta (ve složení: Marek Chvátal, 
Deniska Sluková, Kuba Kubačák a Monča Štrenclová) dosáhla solidního času 49,94 s. Druhá štafeta (ve složení: Sandra 
Čechovská, Anička Hoskovcová, Kačka Vurmová a Janča Pekárková) dosáhla taktéž solidního času 52,59 s. 
Jako poslední přišla na řadu „královská disciplína“, tedy požární útok. Nejprve se na start postavila družstva mladších žáků a jako 
první to opět byla obě družstva „domácích“. Družstvo „A“ (ve složení: Matěj Tuček, Honzík Šlapák, Marek Huml, Janča 
Březovská, Natálka Lukešová, Ondra Pekárek a Matěj Huml) dosáhlo času 27,72 s, který byl bohužel 2. nejhorší v kategorii 
mladších žáků. Družstvo „B“ (ve složení: Jonáš Tenora, Vašek Fairaisl, Karel Štochl, Jenda Šlapák, Kuba Šlapák, Adam Kubačák a 
Michal Sluka) dosáhlo času 23,84 s.  
Jako poslední přišli na řadu starší žáci. Naše družstvo (ve složení: Anička Hoskovcová, Marek Chvátal, Janča Pekárková, Sandra 
Čechovská, Monča Štrenclová, Kačka Vurmová a Deniska Sluková) dosáhlo skvělého času 24,91 s. 
 
 

   
 
Po odběhnutí všech družstev přišlo na řadu vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Konečné pořadí jednotlivých družstev bylo 
určeno součtem výkonů ve všech disciplínách. V kategorii mladších žáků skončilo na 3. místě družstvo „A“ s celkovým součtem 
171,17 s. Hned za ním skončilo družstvo „B“ s celkovým součtem 173,69 s. Vítězem této kategorie se stalo družstvo ze Zaječova 
s celkovým součtem 135,98 s.  
V kategorii starších žáků už to bylo o něco vyrovnanější. Naše družstvo skončilo nakonec na 3. místě s celkovým součtem 140,1 
s, tedy o pouhé 2 vteřiny za druhým Zaječovem „B“. Podobně jako v kategorii mladších, tak i v kategorii starších žáků se stalo 
celkovým vítězem družstvo Zaječova „A“ s celkovým součtem 117,31 s. Po dni plném soutěžení a hezkého počasí tak nastal 
konec a všichni se vydali do svých domovů. 
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MLADŠÍ ŽÁCI 

Pořadí Družstvo Součet časů 

1. Zaječov  135,98 

2. Hýskov 163,16 

3. Chaloupky „A“ 171,17 

4. Chaloupky „B“ 173,69 

5. Komárov 232,75 

STARŠÍ ŽÁCI 

Pořadí Družstvo Součet časů 

1. Zaječov „A“ 117,31 

2. Zaječov „B“ 138,47 

3. Chaloupky 140,10 

4. Záluží 151,97 

5. Hýskov 170,06 

6. Olešná 209,27 



 

 

 

NOČNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍCH ÚTOCÍCH 
 
Letos poprvé se naši žáci zúčastnili soutěže požárních útoků v Hýskově. Tato soutěž proběhla v pátek 12. června u zdejšího 
fotbalového hřiště. Oproti ostatním soutěžím byla specifická tím, že se závodilo až ve večerních hodinách, pro některá družstva 
to bylo už za úplné tmy. Z našich „mladých nadějí“ se nakonec poskládalo 1 družstvo mladších a 1 družstvo starších žáků. 
Nejprve však přišla na řadu družstva přípravek, která ještě startovala za plného světla. Po odběhnutí všech družstev této 
kategorie následovalo rovnou jejich vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Poté už přišla na řadu družstva mladších žáků, mezi 
nimiž bylo samozřejmě i naše družstvo. Mladší družstvo (ve složení: Janča Březovská, Vašek Fairaisl, Natálka Lukešová, Ondra 
Pekárek, Kuba Šlapák, Kája Štochl a Jenda Šlapák) dosáhlo perfektního času 24,96s a nakonec obsadilo skvělé 2. místo za 
vítěznou Lhotou. Po vyhodnocení kategorie mladších žáků přišli na řadu starší žáci, mezi nimiž opět nechybělo naše družstvo. 
V konkurenci 11 družstev obsadilo naše družstvo (ve složení: Anička Hoskovcová, Marek Chvátal, Kuba Kubačák, Janča 
Pekárková, Monča Štrenclová, Kačka Vurmová a Deniska Sluková) solidní 5. místo za čas 27,71s. Starší kategorii vyhrálo družstvo 
ze Zaječova. Po vyhodnocení kategorie starších žáků nastal konec soutěže a volná zábava pro všechny účastníky. 
Z Hýskova jsme odjížděli až druhý den a po zastávce na hýskovské zmrzlině jsme dojeli domů. Soutěž se nám velmi líbila a už se 
nemůžeme dočkat příštího ročníku, na který jsme se ihned po soutěži s předstihem přihlásili. 

 

   
 

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

ZÁLUŽSKÝ POHÁR VÍTĚZŮ 
 
Jako po většinu let předtím, tak i v letošním roce byl poslední soutěží žáků v sezóně tradiční Zálužský pohár vítězů, který se 
tentokrát konal v sobotu 20. června 2015. Tato soutěž se podobně jako soutěž nočních útoků v Hýskově, kam se naši žáci vydali 
o týden dříve, nepočítala do celoročního bodování hry Plamen. Soutěžilo se pouze v požárním útoku, a to ve dvou kategoriích: 
mladších a starších žáků. Mladší kategorie se zúčastnilo 7 družstev, u starších žáků to byly 4 družstva.  
Za náš sbor se této soutěže zúčastnila 2 družstva mladších a 1 družstvo starších žáků. Mladší družstvo „A“ (ve složení: Vašek 
Vlček, Matěj Tuček, Deniska Sluková, Janča Březovská, Natálka Lukešová, Adam Kubačák a Ondra Pekárek) přišlo na řadu jako 4. 
v pořadí a svým pokusem rozhodně nezklamalo, právě naopak. Svým skvělým časem se ujalo průběžného vedení. Mladší 
družstvo „B“ (ve složení: Honzík Šlapák, Ládík Mudra, Vašek Fairaisl, Jenda Šlapák, Kuba Šlapák, Míša Sluka a Kája Štochl) přišlo 
na řadu téměř ihned po prvním družstvu, jako 6. v pořadí. Svým pokusem ovšem naprosto ohromilo všechny přihlížející a 
v průběžném pořadí vystřídalo družstvo „A“ na vedoucí pozici. K dalším změnám na 1. pozici již nedošlo a tak soutěž mladších 
žáků nakonec ovládlo družstvo „B“ před družstvem „A“. Za obě medailová umístění je také třeba poděkovat panu Ladislavovi 
Mudrovi staršímu, který se ujal role strojníka obou družstev.  
Starší družstvo mělo oproti mladším žákům o trochu méně, nicméně stejně vyrovnaných protivníků. Naše družstvo (ve složení: 
Anička Hoskovcová, Marek Chvátal, Kuba Kubačák, Sandra Čechovská, Monika Štrenclová, Kačka Vurmová a Janča Pekárková) 
v tvrdé konkurenci rozhodně nezklamalo a nakonec obsadilo krásné 3. místo, čímž byla naše sbírka kompletní. Všem 
zúčastněným patří velký dík, stejně tak všem vedoucím, pomocníkům a přítomným rodičům. Po vydatné sbírce medailí jsme si u 
hasičárny vychutnali konec letošní sezóny a poté jsme děti poslali domů, užívat si prázdniny… 
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU 
 
Po čtvrtém vítězství za sebou v okresním kole dorostu si naši dorostenci pod vedením Jiřího Chvojky a Ondřeje Dobrého 
vybojovali právo reprezentace okresu Beroun. Odjezd byl v neděli v 5.00 hodin od hasičské zbrojnice. Nikdo nezaspal a tak 
odjela výprava ve složení : Karel Štochl (řidič vozu Ford tranzit), Jiří Chvojka (starší trenér), Ondřej Dobrý (mladší trenér) Lenka 
Jandová (fotograf výpravy), Tereza Plecitá (zdravotník a masér), Milan Janda (vedoucí výpravy z titulu náměstka starosty SDH 
Chaloupky) a závodníci Petr Jelen (kapitán), David Štrencl, David Vildman, Lukáš Burda, Tomáš Šlapák, Ladislav Fairaisl a 
František Karel (zapůjčen na hostování z SDH Zaječov).  
Po 155 km pohodové cesty jsme dorazili na pěkný tartanový stadion v Kolíně – Zálabí. Po nezbytné prezenci, kontrole dokladů a 
označení závodníků proti podvodu byl nástup a v 9.00 odstartoval ve čtyřech dráhách běh družstev na 100 metrů překážek. Dali 
jsme si cíl dostat se pod 115 vteřin a to se nám časem 114,63 s povedlo. Potom následoval test. Kluci měli slíbeno, že kdo udělá 
chybu, jde z Kolína pěšky. To se však nestalo a bez chyby jsme zvítězili.  
K obědu jsme dostali brambory a smažený kuřecí řízek a začala příprava na štafetu 4 x 100 metrů. První pokus se moc nepovedl,  
čas 79,68 byl hluboko za možnostmi vybrané čtveřice. Trenéři se rozhodli nasadit ji znova, protože u dorostu to pravidla 
umožňují a kluci se odměnili parádním výkonem. Čtveřice Ladislav Fairaisl (domeček), Petr Jelen (2 m vysoká bariéra), David 
Štrencl (120 cm vysoká a 4 m dlouhá kladina) a Tomáš Šlapák (přenášení hasicího přístroje) zaběhla čas 73,35 a vytvořila nový 
rekord našeho sboru !!! Potom následoval požární útok. První pokus se nepovedl z důvodu nenabrání vody z kádě , čas 57,95 
byl jasně nejhorší za všech družstev. Druhý pokus byl výborný : Fanda Karel namontoval sací koš, Tomáš Šlapák nabral vodu, 
David Štrencl na stříkačce ji poslal dopředu, Lukáš Burda a Petr Jelen rychle roztáhli dopravní vedení a Laďa Fairaisl s Davidem 
Vildmanem ji rychle nastříkali do terčů. Čas byl 38,73 s a zavládla spokojenost.  
Po sečtení výsledků jsme se opět radovali z krásného 6. místa v kraji. Děvčata z Hlásné Třebáně skončila na 11. místě ve své 
kategorii. Žáci SDH Zaječov byli také výborní, jedna nepovedená disciplina ze sedmi je připravila o medaili, skončili na 5. místě. 
Domů jsme přijeli večer ve 22.30 hodin, protože tentokrát byla účast opravdu velká. 
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LETNÍ TÁBOR VE SMETANOVĚ LHOTĚ 

 
Letní tábor chaloupeckých mladých hasičů se uskutečnil ve dnech 16.-
23. srpna. Místem pobytu bylo opět rekreační středisko Buzuluku 
Komárov ve Smetanově Lhotě. Tábora se zúčastnilo celkem 18 dětí a 
11 vedoucích a instruktorů. Nelehký úkol vedoucího tábora na sebe 
tentokrát vzal Ondra Dobrý. 
Do tábora přijely děti autobusem, který řídil vedoucí Milan Pekárek, 
v neděli navečer, odjezd byl v 15.30 hodin od hasičárny. Po příjezdu se 
děti ubytovaly v chatičkách po třech nebo po šesti a protože bylo 
krásné počasí, hned musely ještě před večeří jít vyzkoušet bazén. 
Večer pak vedoucí svolali děti, rozdělili je do tří družstev a pak už pro 
všechny začala celotáborová hra na téma „Cestování časem“.  Část 
programu ale zůstala podřízena přípravě na podzimní závod 
požárnické všestrannosti, takže děti každé ráno chodily běhat, po 
snídani trénovaly střelbu ze vzduchovky, učily se zdravovědu, značky a 

uzle, šplhaly po laně a trénovaly na štafetu dvojic. Také se trénovaly disciplíny CTIF. 
Bohužel i tentokrát tento program dost často narušoval déšť, takže se děti často musely přesunout do vnitřních prostor, kde 
hrály různé soutěže a hry s hasičskou tématikou. Nemohla chybět ani oblíbená hra „Vracečka“ a „Člověče, nezlob se“. Jeden den 
byl vyhrazen celodennímu výletu do lanového centra v Sušici. V pátek se počasí konečně umoudřilo, takže zbytek tábora mohly 
děti strávit převážně v bazénu. Na závěr tábora proběhla ještě noční bojová hra. 
Poděkování za zdárný průběh tábora patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na jeho organizaci :  vedoucím dětí, instruktorům i 
dalším zúčastněným hasičům. Odměnou všem těmto lidem může být radost a nadšení dětí ze společně prožitého týdne. 
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