
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 

Úvodník : 
Vážení čtenáři, v době prázdnin  a dovolených vám přinášíme čtvrté číslo Hasičského zpravodaje, které je věnováno závěru 
soutěžní sezony 2011/2012, najdete v něm zprávy ze Zálužského poháru vítězů, krajského kola dorostu a z 5. ročníku 
Memoriálu Adolfa Jandy. Velitel sboru Milan Pekárek vás bude informovat o činnosti JSDH za poslední měsíc. 
 

 

ZÁLUŽSKÝ POHÁR VÍTĚZŮ 
 

 

V sobotu 9. června se družstvo mladších žáků zúčastnilo v Záluží tradičního Poháru vítězů. Děti chtěly obhájit loňské druhé 
místo. Při losování si vytáhly číslo 1 a jako první ze všech účastníků se připravovaly na disciplinu požární útok.   
Jejich čas  29,8 s nepřekonalo žádné družstvo kategorie mladších, a tak naše družstvo zvítězilo v tomto složení: Bára Pražáková, 
Marek Chvátal, Anička Hoskovcová, Jana Pekárková, Jana Březovská, Deniska Sluková a Ondra Pekárek. Druhé místo obsadilo 
družstvo z Komárova a třetí místo družstvo z Tlustice. Nejrychlejší čas dne mělo domácí družstvo starších žáků 18,5 s a získalo 
tak velký putovní pohár.  
Naše děti získaly pohár, diplom, balíček s cukrovinkami a „rychlé špunty“, které na místě vypily. S vedoucími Milanem Pekárkem 
a Aničkou Burdovou zde byli také pomocníci na manipulaci s PPS12 Ondra a Tomáš Dobrých. Na toto soutěžení se přijeli též 
podívat někteří rodiče i prarodiče našich nejmenších hasičů. 
 

 

   

 
Další fotografie a videa ze soutěže najdete na : www.sdhchaloupky.rajce.net 
Fotodokumentaci  provedla Lada Pekárková. 
 

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

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ NA VALDEKU 
 

 

V úterý 12.6.2012 v 16.10 hodin přijal velitel jednotky Milan Pekárek telefonát z krajského operačního střediska v Kladně výzvu, 
aby se naše CAS25 co nejdříve dostavila do objektu kasáren Valdek. Velitel byl v tu dobu v zaměstnání cca 40 km od Chaloupek. 
Pomocí sms rozeslal zprávy členům JSDHO Chaloupky.  
K hasičské zbrojnici se dostavili velitelé družstev Karel Štochl, Milan Janda a strojník Zdeněk Hausner. V 16.35 hodin odjížděli 
s CAS25  směr  Valdek. Po příjezdu na místo zásahu vyčerpali celý obsah nádrže (3500 l) a následně jim byla cisterna doplněna u 
velkého rybníka komárovskou jednotkou. Následoval odjezd na základnu. Celá akce naší jednotky trvala cca 1 hodinu.  
Další den starosta obce obdržel zprávu, že jednotka splnila časový limit dle svého zařazení. 
Na toto cvičení se obratem (po obdržení sms) omluvili z důvodu zaměstnání Ondra Novák, Jindřich a Filip Burdovi.    
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KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU V RAKOVNÍKU 

 
V neděli 17. června 2012 vyrazilo po 18-ti letech družstvo dorostenců SDH Chaloupky jako přeborníci okresu Beroun na krajskou 
soutěž do Rakovníka. Trenér Jiří Chvojka s asistenty Milanem Pekárkem a Milanem Jandou vezli v autobuse firmy DAMIS 
Chaloupky, který perfektně a bezpečně řídil Zděnek Ungr,  tuto sestavu :  kapitán Petr Janda,  Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, 
Adam Štěpnička, Ondřej Janda, Pavel Procházka, Václav Kment a Vojtěch Šlechta. Dalšími členy výpravy byly Lenka Jandová, 
která celou soutěž fotila a natáčela, a fanynky Anička Burdová a Petra Vondřičková.  
Po příjezdu a prezentaci jsme zjistili, že 5 družstev našich soupeřů nedorazí a že jsme nejhůře sedmí.  Z kluků spadla nervozita a 
začali výborně závodit. V první a nejtěžší disciplíně běhu na 100 metrů překážek si všichni vytvořili svoje osobní rekordy a Ondra 
Dobrý časem 20,18 s vymazal rekord našeho sboru, který z roku 1992 držel Miloš Kment časem 20,57 s. V této disciplíně jsme 
obsadili 5. místo časem 112,25 s a byl to opět sborový rekord a zároveň výborný vstup do soutěže. Družstva Kosova Hora, 
Kostomlátky a Uhlířské Janovice v této disciplíně naznačila, kde je nutno hledat favority na postup. My jsme se zařadili mezi 
zbytek družstev, která bojovala o 4. – 7. místo.  
Další disciplínou byl test z hasičských vědomostí. Tvrdá příprava se vyplatila a ze 105 otázek jsme neudělali žádnou chybu a 
s Kosovou Horou a Kostomlátkami  jsme v této disciplíně zvítězili.  Po chutném obědě jsme pokračovali štafetou na 4 x 100 
metrů překážek. Naše první zaběhla čas 78,21 s  a přiblížila se opět sborovému rekordu. Druhou štafetu jsme prokaučovali. Ve 
snaze pomoci k rychlému času nasadil trenér na třetí úsek nevyzkoušené nářadí a to na třetím úseku zapříčinilo diskvalifikaci 
štafety. Byla to hrozná chyba, protože štafeta běžela fantasticky a mohla být hodně vysoko.  
Královskou disciplínou je požární útok. Zde na těchto soutěžích je spravedlivé, že všichni mají stejnou motorovou stříkačku, 
kterou zajišťuje pořadatel. Takže rozhoduje skutečně rychlost a šikovnost celého družstva. Prvních šest družstev se vešlo do 
rozpětí 3,5 sekundy, i rozhodčí se divili vzácné vyrovnanosti.  My jako nováčci a skoro nejmladší  jsme útok udělali za 35,3 s opět 
ve sborovém rekordu a o 0,13 s jsme nakonec prohráli boj o čtvrté místo. 
Touto cestou chceme poděkovat firmám  JAS TRANS – pan Jaroslav Štěpnička, REFOL  - pan Miloslav Pěknik , DAMIS – manželé 
Dagmar a Miloslav Smetanovi a AUTOOPRAVNA – pan František Charvát za finanční a technickou pomoc se zajištěním této akce. 
Samozřejmostí je poděkování Obci Chaloupky za každoroční pomoc mladým hasičům SDH Chaloupky. Pevně věříme, že příští 
rok dopadneme ještě lépe.  
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P. 
1.pokus 

P. 
1.pokus 

P. Tr.Bodů P. 
Součet 

P.     
2.pokus 2.pokus Družstva 

1 Kosova Hora PB 0 
34,76 

3 
64,51 

1 0 1 95,61 2   7   2 
DNF 62,48 

2 Kostomlátky NY 0 
32,86 

2 
NP 

2 0 1 92,62 1   6   1 
DNF 62,81 

3 Rynholec RA 0 
38,77 

6 
NP 

7 6 7 113,68 7   27   7 
DNF 91,35 

4 Břehy MB 0 
35,17 

4 
68,79 

4 5 5 105,01 4   17   4 
DNF 72,22 

5 Chaloupky BE 0 
35,30 

5 
78,21 

6 0 1 112,25 5   17   5 
DNF NP 

6 Říčany PV 0 
40,68 

7 
86,12 

5 5 5 112,73 6   23   6 
DNF 74,43 

7 Uhlířské Janovice  KH 0 
31,68 

1 
63,31 

3 1 4 99,85 3   11   3 
DNF 71,65 

        

Družstva Tehovce, Plazů, Mladé Boleslavi, Tuháně a Doubku k soutěži nenastoupila. 
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MEMORIÁL  ADOLFA  JANDY 
 

V sobotu 23. června 2012 se ve sportovním areálu v Chaloupkách uskutečnil  již  5. ročník Memoriálu Adolfa Jandy, hasiče, který 
celý svůj hasičský život  zasvětil výchově nových generací hasičů. 
Startovalo celkem 9 družstev z 5 sborů okresu Beroun a soutěžily ve štafetě dvojic, štafetě 4x 55 metrů a požárním útoku. 
Počasí přálo a některé dosažené výkony byly velmi pěkné. Družstvo našich starších žáků ani v tomto ročníku nenašlo svého 
přemožitele a popáté v řadě získalo zlaté medaile. Družstvo mladších žáků s novými členy v sestavě vybojovalo druhé místo. 
Soutěže byly zpestřeny i sázkou  mezi dorostenci a obsluhou stánku o rychlejší štafetu. Stánkaři po vyrovnaném boji prohráli 
zásluhou svého finišmana. Celé dopoledne výborně ozvučil Karel Štochl, stánek výborně vedl Petr Franta s Tomášem Fairaislem 
a počasí opravdu přálo, takže nádrž na požární útok se stala po soutěži vítaným bazénem, do kterého nejprve dorostenci 
naházeli své nové kolegy z družstva žáků a poté se tam koupal, kdo mohl.  
 
Výsledky: 
 

Mladší  žáci 

Družstvo Štafeta dvojic Štafeta 4x55 m Požární útok Součet časů Pořadí 

SDH Chaloupky 79,48 s 58,66 s 26,84 s 164,98 s 2. 

SDH Osek 132,95 s 71,78 s 33,89 s 238,62 s 4. 

SDH Komárov „A“ 67,82 s 57,54 s 23,94 s 149,30 s 1. 

SDH Komárov „B“ 99,00 s 68,20 s 34,40 s 201,60 s 3. 

        
 

Starší  žáci 

Družstvo Štafeta dvojic Štafeta 4x55 m Požární útok Součet časů Pořadí 

SDH Chaloupky 53,66 s 43,85 s 25,25 s 122,76 s 1. 

SDH Bavoryně 123,20 s 59,95 s 31,42 s 214,57 s 5. 

SDH Záluží „A“ 71,37 s 50,28 s 14,19 s 135,84 s 2. 

SDH Záluží „B“ 78,80 s 54,44 s 36,12 s 169,36 s 4. 

SDH Komárov 72,82 s 59,55 s 25,79 s 158,16 s 3. 

 
 

 

   
 
 
Ostatní fotografie a všechna videa ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net 

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

POŽÁR VE VOJENSKÉM PROSTORU 
 

V sobotu 30. června v odpoledních hodinách byl naší jednotce vyhlášen požární  poplach na požár ve vojenském prostoru. 
K hasičské zbrojnici se dostavilo pětičlenné družstvo. Místo velitele vozu obsadil  Karel Štochl, pozici řidiče Milan Pekárek a 
dalšími členy posádky byli : Milan Janda, Filip Burda a Jindřich Burda.  
Místo požáru bylo na vrchu Beran. Hořel dřevěný přístřešek sloužící jako pozorovatelna na dopadovou plochu. Naše jednotka 
s CAS25 dorazila na požářiště jako třetí za jednotkami Hořovice a Žebrák, pak přijela ještě cisterna  z Jinec. Z naší cisterny jsme 
doplňovali vodu do hořovické cisterny, ze které bylo vedeno útočné vedení.  Po vystříkání veškeré dovezené vody následoval 
odjezd na základny. Doba trvání této akce byla cca 2 hodiny. 
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„DOSTŘÍKNÁ“ 
 

Na pátek 29. června odpoledne svolali vedoucí na chaloupecké hřiště všechny Plamínky, aby ukončili a zhodnotili další úspěšnou 
soutěžní sezonu. Děti měly sraz v 16 hodin. 
 

Hned na začátku dostal každý z nejmladších žáků VYSVĚDČENÍ, které jim připravila instruktorka Anička Burdová a předal ho 
vedoucí Milan Pekárek. Známkovaly se hasičské dovednosti jako motání hadic, uzlování, zdravověda, štafeta a požární útok, ale 
také chování a docházka. Kupodivu měli všichni samé jedničky  
 

Hned po předání vysvědčení šly děti do lesa pro dříví, aby vedoucí mohli rozdělat oheň. Potom už se rozdělily na poloviny a 
včetně vedoucích a instruktorů rozehrály zápas ve vybíjené. I přes velké horko se zejména kluci nijak nešetřili a o vítězství se 
prali opravdu poctivě. Když už sluníčko opravdu pálilo, osvěžovali se studenou vodou z kbelíku. 
 

Nakonec vedoucí rozdělali táborák, na kterém si děti opekly buřty. Velký úspěch měli také pečení „hadi“ z kynutého těsta, které 
připravila Anička Burdová.  
Okolo  sedmé hodiny byl rozchod a teď mají malí Plamínci i jejich vedoucí hasičské prázdniny.    
 
 

   

 

Ostatní fotografie a všechna videa ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net 

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

HASIČI NAVŠTĚVUJÍ LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 
 
Na Záskalské přehradě proběhla v pátek 6. července preventivní akce a zároveň výcvik hasičů z Hořovic a Radouše. Děti z České 
tábornické unie Liteň, kteří jsou ve stanovém táboře v Mrtníku se dozvěděly jak předcházet přírodním požárům v letních 
měsících. Pokud požár nebo jinou mimořádnou událost zpozorují, už ví, jak správně a efektivně zavolat na tísňovou linku. Také 
byly dětem vysvětleny nebezpečí, které mohou vzniknout při osobní pomoci tonoucí osobě.  
 

Následoval blok poskytování první pomoci, který vedl profesionální hasič Jindřich Pacák, tento blok byl především zaměřen na 
resuscitaci, obvazové techniky, správný postup při uštknutí hadem a řešení jiných „prázdninových“ úrazů. 
Po teoretické části se mohly děti svézt na motorovém nafukovacím člunu dobrovolných hasičů z Radouše, prohlédnout si 
hasičské vozy a výbavu potápěčů. Na závěr profesionální hasiči ve spolupráci s dobrovolnými hasiči předvedli zvládání krizových 
situací při plavbě na raftech např. zpětné převrácení člunu. 
 

Návštěvy hasičů na dětských táborech jsou dětmi vítány s nadšením a zároveň hasičům přinášejí osobní znalosti o rozmístění 
táborů v hasebním obvodu pro případ rychlé evakuace při přívalových deštích. 
 
 

         
 

 

Zdroj : Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje    www.hzscr.cz 
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  POZVÁNKA 

  

     Sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdci 

     Vás srdečně zve na oslavu 110. výročí založení sboru, 

     která se koná dne 8. září 2012. 

  

Program : 10.00 hod.  Sraz u požární zbrojnice 
      Slavnostní průvod obcí, úvodní slovo p. starosty, položení květin 
   10.30 – 13.00 hod.  Výroční valná hromada, občerstvení 
   14.00 hod.  Ukázka dálkové dopravy vody, hašení požáru 
      Ukázka zásahu SDH Zbiroh 
      Ukázka požárního sportu našich mladých hasičů 
      Ukázky současné i historické hasičské techniky 
   16.30 hod.  Vystoupení mažoretek 
   17.00 – 19.00 hod.  Koncert dechové hudby – Strašická Pohodovka pod taktovkou p. Čermáka 
   20.00 – 24.00 hod.  Taneční zábava pod širým nebem ( fotbalové hřiště ) 
 

Doprovodné akce :    Výstava fotografií, kronik a hasičských dokumentů v prostorách požární zbrojnice 
      Občerstvení 
      Skákací hrad pro děti 
 

Celá akce je realizována s využitím dotace z Fondu Kultury a obnovy památek Středočeského kraje.  

 

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

POZVÁNKA 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
ZÁJEZDY DO DIVADEL 

 
Člen našeho sboru p. František Štych již téměř deset let organizoval zájezdy do divadel. V letošním roce však bude s touto 
činností skončit, proto  se rozhodl zajistit závěrečný divadelní zájezd do Prahy na činohru J. Zeyera 

 
 

 

„Radúz a  Mahulena“   

 
 

Zájezd se bude konat v pátek 2. listopadu 2012, hraje se v Národním divadle, začátek je v 19 hodin. 
Odjezd  autobusu  v 16.30 hodin  z  Chaloupek  od  hostince. 

Vstupenky prodává p. František Štych, Kocanda 113, telefon 311 573 596. 
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14. ročník Memoriálu Josefa Kůtka a Josefa Pose 
  

Nejbližší připravovanou akcí je Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose, který se uskuteční 15. září 2012. Letošní 
ročník pořádá SDH Komárov, soutěž proběhne v kynologickém areálu a zahájení je podle propozic v 9 hodin. 
Soutěžit budou družstva mužů a žen od 15 let, disciplínou je požární útok. Srdečně zveme členy našeho sboru a 
všechny příznivce hasičského sportu. 

    
    



 

 
 

Zájezdy do divadel pořádaných SDH Chaloupky v letech 2002-2012 : 
 

27.4.2001 Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Čarokrásná ševcová  činohra ( nekonáno ) 
8.3.2002  Komorní divadlo   Plzeň  Dáma od Maxima   činohra 
21.4.2002 Velké divadlo   Plzeň  Cikáni jdou do nebe  muzikál 
19.10.2002 Divadlo J. K. Tyla   Plzeň  Země úsměvů   opereta 
8.12.2002 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák   Naši furianti   činohra 
?.?.2003  Švandovo divadlo   Praha  Tartuffe    činohra 
31.10.2003 Komorní divadlo   Plzeň  Edith – vrabčák z předměstí  muzikál 
6.3.2004  Komorní divadlo   Plzeň  Lhář    činohra 
30.3.2004 Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Podivná paní Savageová  činohra 
11.12.2004 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  Právo na hřích   činohra 
5.1.2005  Komorní divadlo   Plzeň  Přísný zákaz dotýkat se sněhu činohra 
11.3.2005 Velké divadlo   Plzeň  Vídeňská krev   opera 
12.?.2005 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  S tvojí dcerou ne   činohra 
4.12.2005 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  Svatba pod deštníky  činohra 
26.1.2006 Velké divadlo   Plzeň  Louskáček   balet 
26.1.2006 Komorní divadlo   Plzeň  Mamzel Nitouche   opereta 
31.3.2006 Velké divadlo   Plzeň  Liška Bystrouška   opera 
31.3.2006 Komorní divadlo   Plzeň  Muž z kraje La Manche  činohra 
9.4.2006  Velké divadlo   Plzeň  Zpívání v dešti   muzikál 
29.10.2006 Velké divadlo   Plzeň  Divoká kachna   činohra 
10.12.2006 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  Sládci    činohra 
?.1.2007  Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Jak jsem vyhrál válku  činohra 
9.2.2007  Velké divadlo   Plzeň  Rusalka    opera 
31.3.2007 Divadlo Na Fidlovačce Praha  Šumař na střeše   činohra 
28.4.2007 Velké divadlo   Plzeň  Rose Mary   opereta 
12.6.2007 Otáčivé divadlo  Český Krumlov Sluha dvou pánů   činohra 
23.11.2007 Velké divadlo  Plzeň  Nabucco    opera 
9.12.2007 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  Dalskabáty   opera 
20.1.2008 Komorní divadlo   Plzeň  Měsíc nad Buffalem  opereta 
16.3.2008 Národní divadlo  Praha  Naši furianti   činohra 
30.3.2008 Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Donaha!    muzikál 
8.5.2008  Komorní divadlo   Plzeň  Čachtická paní   muzikál 
25.5.2008 Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Zlobivý brouček   činohra 
?.?.2008  Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Drobečky z perníku   činohra 
14.11.2008 Komorní divadlo   Plzeň  Limonádový Joe   muzikál 
15.11.2008 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  Lucerna    činohra 
8.3.2009  Státní opera  Praha  Labutí jezero   balet 
18.3.2009 Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Na skle malované   muzikál 
28.5.2009 Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Jakobín    opera 
12.9.2009 Státní zámek  Hořovice  Noční nokturno   koncert 
31.10.2009 Komorní divadlo   Plzeň  Ve státním zájmu   činohra 
4.2.2010  Divadlo Karlín  Praha  Polská krev   opereta 
?.3.2010  Divadlo A. Dvořáka  Příbram  Saturnin    činohra  
21.5.2010 Divadlo Na Vinohradech Praha  Ideální manžel   činohra 
30.10.2010 Komorní divadlo   Plzeň  Sliby – chyby   činohra 
13.11.2010 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  Výlet pana Broučka tentokrát ... činohra 
12.1.2011 Divadlo U Hasičů  Praha  Co v detektivce nebylo  činohra 
5.3.2011  Divadlo Rokoko  Praha  Hra vášní    činohra 
11.5.2011 Velké divadlo  Plzeň  Netopýr    opereta 
2.10.2011 Divadlo Kalich  Praha  Robin Hood   muzikál 
?.12.2011 Divadelní sál radnice Hořovice  Rybova mše vánoční  koncert 
24.2.2012 Divadlo U Hasičů  Praha  Nebyla to pátá, byla to devátá činohra 
23.3.2012 Divadlo ABC  Praha  Pan Kaplan má třídu rád  činohra 
21.4.2012 Divadlo K. J. Erbena  Žebrák  Sládci    činohra 
2.11.2012 Národní divadlo  Praha  Radúz a Mahulena   činohra 

 

 
Celkem 55 představení za zhruba 10 let. Děkuji všem, co s námi jeli.   František Štych 
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