
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 

Úvodník : 
Vážení čtenáři, v dnešním čísle Hasičského zpravodaje se v úvodu ještě krátce vrátíme k prázdninovému lenošení, ale pak už 
se budeme věnovat začátku nové soutěžní sezony. Velitel sboru Milan Pekárek vás seznámí s výsledky proběhlých soutěží, 
bude vás informovat o dalších našich akcích a dozvíte se také, jak to bude se zájezdy do divadel.  
 

 

LETNÍ TÁBOR VE SMETANOVĚ LHOTĚ 
 

 

Letos jsme všichni společně poprvé vyrazili na letní tábor, který se uskutečnil ve dnech 12. – 19. srpna. Naši vedoucí vybrali jako 
místo pobytu  rekreační středisko Buzuluku Komárov ve Smetanově Lhotě.  Tábora se zúčastnilo celkem 26 dětí, 4 instruktoři  a 
6 dospělých.  Do tábora jsme přijeli autobusem, vedoucí Milan Pekárek jel svou Avií, ve které jsme vezli veškeré vybavení na 
štafety, CTIF a požární útok. Ubytovaní jsme byli v chatičkách po třech nebo po šesti, v areálu bylo také fotbalové hřiště, hřiště 
na volejbal a velký bazén. 
Program tábora byl podřízený přípravě na podzimní ZPV, takže děti i s některými vedoucími každé ráno v 7 hodin chodily běhat 
do lesa kolem tábora. Po snídani děti podle oddílů trénovaly střelbu ze vzduchovky, učily se zdravovědu, značky a uzle, šplhaly 
po laně a trénovaly dvojičky. Dorostenci si zase postavili překážky a trénovali 100 m jednotlivců.  
 

   

 
Po obědě byl polední klid a odpoledne bylo vyhrazeno různým  soutěžím a hrám. Vedoucí uspořádali soutěž družstev 
v netradičních disciplínách, např. slalom s hokejkou a tenisákem, skládání sirek jednou rukou, plnění lahví vodou, přeskakování 
vedoucích nebo hra „na želvy“.  Dorostenci pro mladší děti připravili hru „vracečka“, při které děti musely pracovat s mapou 
tábora, podle níž hledaly schované značky. Ve volném čase si kluci si zahráli plážový volejbal a fotbálek s vedoucími,  ostatní děti 
hrály badminton a stolní tenis, oblíbené bylo hraní karet a chůze na chůdách.   
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Většinu času ale děti strávily v bazénu, protože celý týden bylo krásné slunečné počasí. V bazénu se moc neplavalo, děti spíš 
zkoušely různé skoky do vody, dělaly stojky a kotrmelce nebo ze dna bazénu lovily puky. 
 

   
 
 
Vedoucí uspořádali také tři noční hry: při jedné děti hledaly čarodějnici, která nesla Sněhurce otrávené jablko a děti ji musely 
najít v lese plném strašidel. Při druhé hře dostaly děti nafouklé balonky, které jim vedoucí uvázali kolem pasu a děti je ostatním 
musely prasknout, aniž by ztratily ten svůj. A při třetí hře hledaly po lese schovaná zvířátka podle zvuků, které vydávají. 
Uskutečnily se také dva výlety, jeden měl vést po naučné stezce z Mirotic do Čimelic, ale nakonec si děti daly v Miroticích 
zmrzlinu a vedoucí se s nimi vrátili do tábora cestou kolem kukuřičného pole. Na druhý výlet se jelo vlakem ze Smetanovy Lhoty 
do Písku. Tady někteří z nás navštívili děkanský kostel, vylezli na Velkou věž a prohlédli si město z výšky 72 m. Pak se 
pokračovalo  na prohlídku  mostu a výstavy pískových soch na nábřeží. 
 
 

   
 
 

Předposlední den dopoledne probíhaly tréninky na štafety, dorostenci zase trénovali 100 m jednotlivců. Přitom došlo 
k jedinému zranění za celý týden – jednomu podvrtnutému kotníku. Odpoledne jsme z avie vyndali veškeré vybavení na požární 
útok : stříkačku, nádrž i plovoucí čerpadlo a všechna družstva si postupně požární útoky vyzkoušela. Naše tréninky zaujaly  i 
ostatní táborníky, kteří se na „hasiče“ přišli podívat. 
 Večer byl uspořádán  táborák na rozloučenou a diskotéka. Na ohni si děti opekly buřty a „hady“, k tomu dorostenci pouštěli 
oblíbené písničky z aparatury, kterou s sebou přivezl a zapůjčil Karel Štochl. 
V neděli ráno si děti sbalily věci, naposled se vykoupaly v bazénu a po obědě už přijel objednaný autobus, který odvezl všechny 
domů.  

 

   
  
Poděkování za zdárný průběh tábora patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na jeho organizaci :  vedoucím dětí, jejich 
instruktorům, ostatním dorostencům, dalším zúčastněným členům i nečlenům sboru  a v neposlední řadě také výboru sboru, 
který na zabezpečení tábora vyčlenil nemalé finanční prostředky. Odměnou všem těmto lidem může být radost a nadšení dětí 
ze společně prožitého týdne a jejich těšení na tábor v příštím roce.            (lj) 
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OSLAVY 110 LET SDH HVOZDEC 

 
V obci Hvozdec  8. září slavili hasiči, ale i ostatní občané 110. výročí založení tamního sboru dobrovolných hasičů. Toto výročí 
využilo zastupitelstvo obce rovněž jako příležitost k Setkání rodáků Hvozdce a Mrtníka. Program oslav začal slavnostním 
průvodem obcí a položením květin k pomníku, následovala výroční valná hromada, na níž byl kromě jiných oceněn i Lukáš 
Plecitý, který v letošním i v loňském roce postoupil do republikového kola soutěže dorostu v kategorii jednotlivců. Po schůzi 
následovaly ukázky dálkové dopravy vody, hašení požáru, ukázka zásahu SDH Zbiroh a ukázka požárního sportu mladých hasičů.  
 
Chaloupečtí hasiči vyslali též své zástupce M. Pekárka, M. Jandu, P. Jandu a J. Burdu, kteří se zúčastnili slavnostního pochodu, 
schůze u příležitosti výročí a cvičení dálkové dopravy vody za pomoci celého okrsku Komárov. Oslav se zúčastnily také některé 
děti z oddílu Plamínci, které si vyzkoušely například stříkání vodou. Program dále pokračoval na fotbalovém hřišti vystoupením 
mažoretek a koncertem dechové hudby. Po celou dobu oslav probíhala v prostorách hasičské zbrojnice výstava fotografií, 
kronik a hasičských dokumentů.           (mp) 

 

   
 
Foto :   SDH Hvozdec       Ostatní fotografie najdete na : www.johan88.rajce.net 
 

********************************************************************************************** 
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MEMORIÁL  JOSEFA KŮTKA A JOSEFA POSE 

 
 

Již  14.ročník memoriálu J. Kůtka a J. Pose se konal  15. září dopoledne v Komárově. Muži i ženy soutěžili v disciplině požární 
útok. Každé družstvo mělo dva pokusy a započítával se lepší čas.  
V kategorii mužů jsme vyslali tři družstva.  Družstvo „A“ ve složení :  Adam Štěpnička - stroj, Václav Kment – levý proud, Vojtěch 
Šlechta – pravý proud,  Milan Pekárek - rozdělovač,  Pavel Kubelka – hadice B, Ondřej Dobrý - koš, Tomáš Dobrý – savice  
obsadilo 4. místo. Družstvo „B“ ve složení : Filip Burda - stroj, Václav Hoskovec – levý proud, Ondřej Novák – pravý proud, 
Tomáš Fairaisl - rozdělovač,  Petr Janda – hadice B, Karel Štochl - koš, Zdeněk  Hausner – savice obsadilo 7. místo.  Stará garda, 
ve které byl na postu strojníka nejstarší účastník soutěže, měla tuto sestavu:  stroj – Ladislav Ryšavý, levý proud – Jindřich 
Burda, pravý proud – Tomáš Šlapák, rozdělovač – Milan Janda, hadice B – František Charvát, koš – Ladislav Mudra st., savice – 
Dušan Vurm a obsadila  8. místo s náskokem 26 s před poslední starou gardou Komárov.  
 
Ženy přihlásily do soutěže dvě družstva a díky účasti pouhých tří družstev měly hned od začátku soutěže jisté medaile. Družstvo 
„A“ ve složení Lenka Jandová – stroj, Hana Tenorová – levý proud, Petra Froňková – pravý proud, Michaela Jílková – rozdělovač, 
Anna Burdová – hadice B, Kateřina Pekárková – koš a Monika Jelenová – savice předvedlo svůj standardní výkon, který stačil na 
druhé místo za vítěznou Bavoryní. Družstvo „B“ startovalo ve složení Marcela Špatenková – stroj, Kamila Duchková – levý 
proud, Denisa Čechovská – pravý proud, Markéta Humlová – rozdělovač, Anna Burdová – hadice B, Michaela Hoskovcová – koš 
a Lada Pekárková – savice získalo bronzovou medaili.  
 
Někteří členové soutěžních družstev měli i další úkoly mimo těch soutěžních. František Charvát - časoměřič, Milan Pekárek - 
startér, Ladislav Ryšavý, Zděnek Hausner a Ondra Novák - dovoz a doplňování vody, Karel Štochl - obsluha ozvuč. aparatury. 
Poděkování patří všem zúčastněným za perfektní reprezentaci SDH Chaloupky.                  (mp,lj) 
 
Výsledky: 
 

MUŽI Čas prvního kola Čas druhého kola 

1.         Zaječov 44,40 s 28,81 s 

2.         Osek 39,19 s 33,39 s 

3.         Hvozdec 39,95 s 34,71 s 

4.         Chaloupky „A“ 80,57 s 35,25 s 

5.         Bavoryně 35,44 s 38,31 s 

6.         Komárov „A“ 38,97 s 45,19 s 

7.         Chaloupky „B“ 42,31 s 80,05 s 

8.         Chaloupky „C“ stará garda 58,19 s 50,34 s 

9.         Komárov „B“ stará garda 86,60 s NP 

 
 
 

ŽENY Čas prvního kola Čas druhého kola 

1.         Bavoryně  35,06 s 28,55 s 

2.         Chaloupky „A“ 59,30 s 37,11 s 

3.         Chaloupky „B“ 53,59 s 51,21 s 
 
 

 
 

   
 
 
Ostatní fotografie a všechna videa ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net 
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PLAMEN – ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI 
 

Podzimní kolo hry Plamen se konalo v sobotu 6. října v Hořovicích za pěkného, byť větrného počasí. Na programu byly dvě 
discipliny : závod požárnické všestrannost i (ZPV) a štafeta dvojic pro kategorii mladší a starší žáci, pro kategorii dorost jen ZPV. 
Sraz všech účastníků byl stanoven na 8.00 hod. 
Naše první pěti členná hlídka mladších žáků startovala na trať v 10.25 ve složení : Monika Štrenclová, Kateřina Vurmová, Anna 
Hoskovcová, Jana Pekárková a Natálie Lukešová. Během ZPV nasbírala děvčata 8 trestných minut (to bylo nejméně ze všech 
hlídek). Druhá hlídka ve složení : Jana Březovská, Sandra Čechovská, Marek Huml, Matěj Huml a Ondřej Pekárek startovala 
v 10.55 hod. a získala na trati celkem 16 trestných minut. V celkovém součtu běžeckého času a trestných minut  se započítával 
výsledek první hlídky a to stačilo na výborné 3. místo z 15 zúčastněných družstev. V disciplině štafety dvojic  časem 84,6 
s obsadili malí Plamínci 2. místo za vítězným družstvem ze Zaječova. Tento výsledek je skvělý start pro jarní kolo, kde děti čekají 
discipliny štafeta 4x60 m a požární útok. Vedoucími mladších žáků jsou Milan Pekárek a Anna Burdová. 

 

   
 
Naši starší žáci dopadli ještě lépe. Štafetu dvojic absolvovali v 2. nejrychlejším čase 62,18 s. V ZPV naše druhá hlídka ve složení : 
Yvonka Hájková,  Bára Pražáková,  Zděnek Hausner, David Vildman a Láďa Fairaisl obdržela na trati 11 trestných minut.  Petr 
Jelen, David Štrencl, Tomáš Šlapák, Lukáš Burda a Petr Procházka - to bylo složení první hlídky. Ta nasbírala na trati jen  4 
trestné minuty a v součtu s běžeckým časem tato hlídka zvítězila ve své kategorii v konkurenci 20 družstev. Jako náhradník byl 
připraven ještě Marek Chvátal. Družstvo starších žáků na tuto soutěž připravovali Petr a Milan Jandovi. 

 

   
 
V kategorii dorostenci byla do soutěžního klání jmenována tato pětice: Ondra Dobrý, Tomáš Dobrý, Vašek Kment, Adam 
Štěpnička a Vojta Šlechta. Za soupeře měli družstvo z Hýskova. Naši kluci zvítězili o 8 minut, dvě minuty získali v běhu a o 6 
trestných minut udělali méně chyb na trati. Družstvo dorostenek nenastoupilo do discipliny ZPV z důvodu malého počtu 
soutěžících (zdravotní indispozice). V této kategorii jsou také jen dvě družstva a tak po DSF získaly 2 . místo. V jarní části soutěže 
se děvčata pokusí napravit tuto ztrátu. 

 

   
 
Poděkování patří všem členům soutěžních družstev a jejich vedoucím  za výborné výsledky v této soutěži. A v neposlední řadě 
také řidičům Karlu Štochlovi a Vladimíru Pražákovi a jako rozhodčím na stanovišti topografie Zdeňkovi Hausnerovi a Milanovi 
Jandovi.                (mp) 
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34. ročník ENTERIA RALLY Příbram 
 

 
V neděli  7. října se  členové  našeho sboru zúčastnili jako pořadatelé 2. 
etapy 34. ročníku  Rally Příbram - rychlostní   zkoušky  Zaječovská. Závodní 
vozy startovaly v Neřežíně u kapličky, dále projížděly Chaloupkami, Malou 
Vískou,  Kvaní,  Kozojedy, Zaječovem a cíl byl na Jivině. Celá trať RZ byla 
dlouhá asi 14 km. Sraz pořadatelů byl již v 7.00 hodin, v 8.10 byla celá trať 
uzavřena. První RZ odstartovala v 8.30 hodin, druhá ve 12.30 hodin. Na 
startovní listině bylo asi 50 posádek. 
Náš úsek byl stanoven od startu v Neřežíně až hospodě Na prasečáku na 
Kvani. Naši členové se rozmístili  na jednotlivá stanoviště, na Chaloupkách 

pod lesem byla z důvodu bezpečnosti přistavena hasičská cisterna, hasičská avie měla stanoviště na Kvani u hospody Na 
prasečáku. Na pomoc pořadatelům přišli i naši dorostenci, kteří pomáhali v Neřežíně na startu se zajištěním organizačního 
zázemí pro hlavní štáb soutěže a závodníky. 
Celkem se akce zúčastnilo 19 členů za mimořádně nepříznivého počasí.  Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným, 
kteří obětavě plnili své úkoly na svých stanovištích.                (mp) 

 

         
 

Ostatní fotografie najdete na :   www.sdhchaloupky.rajce.net 

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

 

CO NOVÉHO V ZÁJEZDECH DO DIVADEL ? 
 
V pátek dne 2. listopadu 2012 se uskuteční poslední zájezd SDH Chaloupky, který povede pan František Štych. Cílem bude 
představení v Národním divadle „Radúz a Mahulena“. Všechny vstupenky na toto představení jsou již vyprodány. 
 

Ve čtvrtek 27. září se konala v sále hostince v Chaloupkách řádná výborová schůze sboru,která hodnotila mimo jiné zájezdovou 
činnost do divadel, kterou deset let vedl člen výboru František Štych. Výbor konstatoval, že byla dobrou reprezentací pro 
hasičskou organizaci, pro občany naší obce, ale i Komárova a dalších obcí, odkud se zájemci o divadlo mohli zúčastnit. 
Připomínkou bylo, aby se počet zájezdů snížil. Výbor rozhodl v zájezdech pokračovat. Podařilo se získat nové vedoucí pro rok 
2013. 
 

 
Hlavní vedoucí byla pověřena paní ing. Jitka Ramešová, Ptákov 30. Její zástupkyní je 
paní Blanka Vacurová z Chaloupek. 
Již v lednu bude připraven první divadelní zájezd do divadla v Praze, další zájezd bude 
zřejmě v březnu do Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami a poslední zájezd v 1. pololetí 
roku 2013 povede do Divadla J.K.Tyla v Plzni. 
Přesná data představení a hry, které budete moci spatřit, budou včas oznámeny 
v Hasičském zpravodaji. 
 

 

Chcete jet do divadel levněji a ušetřit 100,- Kč ? 
Je to velmi jednoduché. Stačí zakoupit 3 jízdenky na autobus ( do divadel v Praze, Příbrami a Plzni ) za cenu celkem 300,- Kč. Tím 
ušetříte na jízdném, které byste platili později se vstupenkou, částku 100,- Kč. Pokud si zakoupíte tyto tři jízdenky, jsou vám 
automaticky rezervovány i vstupenky na představení ! Jízdenky prodává paní ing. Jitka Ramešová pro Ptákov, Kocandu a 
Komárov. Na Chaloupkách, Neřežíně a Malé Vísce paní Blanka Vacurová do vyprodání, nejpozději do 15.12.2012. 
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CHALOUPECKÁ STOPA  
  

V sobotu 13. října 2012 se chaloupečtí mladí hasiči sešli v 8.30 na zahrádce za chaloupeckou hospodou, aby společně 
absolvovali některou z tras CHALOUPECKÉ STOPY. Po zaregistrování u Pavla Procházky st. vyrazili všichni společně uličkou 
směrem k Mrtníku. První kontrolní stanoviště (KS1) bylo nad Mrtníkem na úrovni obce Hvozdec. Potom účastníci pochodu sešli 
po linii k mrtnické skále, pak podél  Záskalské nádrže do Neřežína, kde bylo KS2.  
 
Zde byla možnost zvolení trasy měřící 6 km nebo 13 a 16 km. Petra Jandu ten den ve 13 hodin čekalo ještě fotbalové utkání 
v Komárově, tak byl nucen jít nejkratší trasu. K němu se přidaly některé děti z družstva mladších žáků Marek Huml, Matěj Huml, 
Kačka Vurmová, Anička Hoskovcová a starší Petr Jelen a Tomáš Šlapák. Dvojici vedoucích doplňoval Ondra Dobrý. Tuto krátkou 
trasu s námi urazili někteří rodiče dětí Jana Březovská st., Vašek a Míša Hoskovcovi.  Tato trasa vedla z Neřežína kolem 
vodojemu, lesem pod víseckou silnicí zpět  na zahrádku za hospodou, kde Ti co zdárně dokončili pochod dostali malé 
občerstvení v podobě sušenky a opečeného vuřta. Tato 1. skupina dorazila do cíle kolem 10.30 hod.  
 

V tutéž dobu se 2. skupina občerstvovala z vlastních zásob na odpočívárně na Valdece. Odtud pokračovali po silnici k velkému 
rybníku. Zde bylo KS3. Přešli hráz a pěšinou a pak zpevněnou cestou kolem tří modřínů k Malé Vísce. KS4 bylo umístěno  na 
rozcestí nad Kozojedy . Tady se tato skupina rozdělila. Po 13-ti km trase, která vedla lesem ke studánce a do cíle šli Lukáš Burda, 
Zdeněk Hausner ml., Natálka Lukešová, Jana Březovská, Jana Pekárková, Ondra Pekárek a jako dospělý doprovod Milan Pekárek 
a Martin Březovský. Tato skupina dorazila do cíle ve 12.45 hod. 
 

Zbylí členové, kteří se odpojili na KS4 pokračovali přes Kozojedy, Zaječov a Kleštěnici do cíle 16-ti km trasy. Tuto tříčlennou 
skupinu tvořili Milan Janda, David Štrencl a Petr Procházka, samostatně šel Pavel Procházka ml. Ti přišli do cíle kolem 14. hod. 
Celkem se zúčastnilo 16 dětí, 4 vedoucí a 2 páry rodičů dětí. V den pochodu panovalo v okolí Chaloupek pěkné slunné počasí, a 
tak všichni, kteří se zúčastnili, si mohli vychutnat dobře vyznačené trasy, ale i krásy zdejší přírody. 
Závěrem tohoto článku mi dovolte vyslovit přání: „Aby se nadále dařilo takovéto akce uskutečňovat, a aby nás na takovéto 
pochody chodilo stále více“.             (mp) 

 

   
 

Foto : Pavel Procházka    Ostatní fotografie najdete na : www.prochazkachaloupky.rajce.net 
 

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

Okresní sdružení hasičů Beroun – Okresní odborná rada mládeže 

vyhlašuje  
 

VII. ročník soutěže  

„O nEjkrásnĚjšíhO draka sOptíka“ 
 

Soutěž je určena všem hasičským kolektivům mládeže pracujících na okrese Beroun. 
 

Vaším úkolem bude vyrobit co nejkrásnějšího draka „ Soptíka“, 

 každé SDH vyhodnotí 3 nejlepší draky a jejich fotografie (popřípadě originál draky) zašle na OSH Beroun. 

 

Mladší žáci   –   děti mohou své dráčky namalovat, vyrobit atd., zde není podmínka, aby dráček létal 

Starší žáci + dorost   –   v této kategorii by měl být drak již schopný letu, děti je mohou vyrábět ve skupinkách 

SDH –   v této kategorii by draka vytvořil celý kolektiv SDH  (zde jen jeden drak) 
 

Soutěž bude probíhat v termínu od 6. října do 26. listopadu 2012 
 

           Na Vaše DRÁČKY „ SOPTÍKY“ 

                  se těší ORM 
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http://www.prochazkachaloupky.rajce.net/
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