
 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
Úvodník : 
Vážení čtenáři, v dalším čísle Hasičského zpravodaje si přečtete hlavně zprávy ze soutěží jak malých Plamínků, tak i družstev 
dorostu, mužů a žen, protože soutěžní sezona se rozběhla již naplno. Nezapomeneme ale ani na činnost zásahové jednotky, 
Staročeské máje a pozvánky na připravované akce.  

 
„POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“  2013 – 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 24 prací s hasičskou tématikou. Z toho byla 1 literární práce 
v kategorii L4 a 23 výkresů v pěti kategoriích. Nejvíce výkresů namalovali mladší a starší žáci, zapojili se ale i dorostenci.  Přesto 
nebyly všechny kategorie plně obsazené, což je určitě škoda. 
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 provedl vedoucí mládeže Milan Pekárek na jedné ze sobotních schůzek Plamínků. 
Tři nejlepší práce v každé kategorii postoupily do okresního kola soutěže.  
 

 

Kategorie ZŠ 1:      1. Ondřej Pekárek    Kategorie ZŠ 4:          1. Lukáš Burda 
       2. Karel Štochl             2. Tereza Plecitá 
       3. Matěj Huml             3. Zdeněk Hausner 
 
Kategorie ZŠ 2:      1. Kateřina Vurmová    Kategorie K 1:            1. Adam Štěpnička 
       2. Jana Březovská             2. Ondřej Dobrý 
       3. Natálie Lukešová  
 
Kategorie ZŠ 3:      1. Barbora Pražáková   Kategorie L 4:        1. Ondřej Dobrý 
 

 

   
 

Všechny práce postupující do okresního kola najdete na :    www.sdhchaloupky.rajce.net 
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VELIKONOČNÍ MOTÁNÍ 2013  
 
Výbor  SDH uspořádal i v roce letošním již 6. ročník „Velikonočního motání“. V sobotu 30. března se v sále chaloupecké hospody 
sešli malí hasiči z SDH Chaloupky (20 závodníků), SDH Komárov (19 závodníků) , SDH Zaječov (12 závodníků), SDH Osek (4 
závodníci) a SDH Strašice (3 závodníci). Celkem se v soutěži představilo 58 účastníků v 6-ti kategoriích.  
 
V kategorii hoši 1.- 3. třída jsme měli nejpočetnější zastoupení. Nejlepším z našich byl Marek Huml na 5. místě, těsně 
následován Ondrou Pekárkem na místě 6., Matěj Huml 8. místo, Kája Štochl a Ládík Mudra nejml. 9. a 10. místo ze 13-ti 
soutěžících v této kategorii. Ve stejné kategorii dívek se zúčastnily 4 závodnice a vedly si o trochu lépe. Stříbrná medaile Jany 
Pekárkové, těsné 4. místo (o 0,46 s) Natálky Lukešové  a  6. a 7. místo Denisy Slukové a Jany Březovské z  10 soutěžících.  
V kategorii hoši  4.- 6. třída jsme měli zastoupení  jediným závodníkem Markem Chvátalem na 5. místě ze  6-ti  soutěžících. Ve 
stejné kategorii dívek byly  3 soutěžící. Na 10. místě Monika Štrenclová , 12. a 13. místo Sandra Čechovská a Kateřina Vurmová 
ze 13-ti účastnic. 
V nejstarší kategorii hoši 7.- 9. třída jsme se prezentovali  čtyřmi závodníky. Zlatou medaili vybojoval Petr Procházka, stříbrnou 
Láďa Fairaisl, 5. místo David Štrencl a 9. místo Lukáš Burda. Ve stejné  kategorii dívek Báře Pražákové těsně unikla bronzová 
medaili (o 0,16 s) a za ní se na 5. a 6. místo seřadily Yvona Hájková a Tereza Plecitá.  
 
 

VÝSLEDKY : 
 

Chlapci 1.-3. třída :      1. Matyáš Wimmer,  SDH Komárov 
       2. Jakub Skácel, SDH Zaječov 
       3. Marek Kratochvíl, SDH Komárov 
 
Chlapci 4.-6. třída :      1. Milan Vosika, SDH Komárov 
       2. Tomáš Hošek, SDH Komárov 
       3. Petr Vaníček, SDH Zaječov  
 
Chlapci 7.-9. třída :      1. Petr Procházka, SDH Chaloupky 
       2. Ladislav Fairaisl, SDH Chaloupky 
       3. František Karel, SDH Zaječov 
         

Dívky 1.-3. třída :      1. Jessica Parkosová, SDH Komárov 
       2. Jana Pekárková, SDH Chaloupky 
       3. Aneta Braunová, SDH Zaječov 
 
Dívky 4.-6. třída :      1. Anna Šlechtová, SDH Komárov  
       2. Barbora Černá, SDH Zaječov 
       3. Lucie Poláková, SDH Zaječov  
 
Dívky 7.-9. třída :      1. Michaela Vaverová, SDH Zaječov 
       2. Lenka Ungrová, SDH Zaječov 
       3. Eliška Lizcová, SDH Komárov 

Podrobné výsledky včetně soutěžních časů najdete zde :    www.sdhchaloupky.mypage.cz 
 

   
 
 

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. V tomto ročníku to bylo vůbec poprvé v celé historii soutěže, kdy nezvítězili domácí závodníci. 
 

SOUTĚŽ  DRUŽSTEV :       1. SDH KOMÁROV  19 bodů 
2. SDH ZAJEČOV  10 bodů 
3. SDH CHALOUPKY    7 bodů 

4. SDH OSEK    0 bodů 
 SDH STRAŠICE    0 bodů 

 
Soutěž uváděl  Jiří Chvojka, časoměřiči byli Petr Janda a Ondra Dobrý. Technickou četu tvořili Pavel Procházka, Tomáš Dobrý a 
Vašek Kment. V letošním ročníku bylo užito moderní techniky k zapisování a výpočtu výsledků a jejich zobrazování na dvou 
obrazovkách, což ocenili všichni, včetně soutěžících, velice kladně, že měli přehled o dosažených časech. Technické zabezpečení 
provedl Karel Štochl a Filip Burda. Zapisovatelkou byla Monika Jelenová. O přípravu dětí k soutěži se starala Anička Burdová. 
Velitelem soutěže byl Milan Pekárek. Fotodokumentaci prováděla Lenka Jandová.      
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 a instruktoři Monika Jelenová a Petr Janda.        (mp) 
 
Fotografie ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net 
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„OKOLÍM VELKÉ ŘEKY  ANEB  OSADA  HAVRANŮ“ 

 

V sobotu 7. dubna  se naši Plamínci zúčastnili jarní soutěžní procházky lesem, kterou každoročně pořádá 
Občanské sdružení MacWalking.  Ta letošní měla název „Okolím Velké řeky aneb Osada Havranů“ a byla 
inspirovaná knihou Eduarda Štorcha a filmem, který byl podle ní natočen. Také všechny úkoly pro 
soutěžící vycházely ze znalostí knihy nebo filmu. 
Jako první úkol měly děti spočítat, o kolika rodech se v soutěži bude mluvit. Také měly pátrat po 
havranech, kteří je po cestě pozorují, a spočítat je. Následovaly další úkoly: jak se jmenovala náčelníkova 
dcera, jaké bylo jméno Havrana, který zradil rod, s kým bojoval Havranpírko, která šelma překvapila 
Havranpírka na lovu. Jako dovednostní úkol bylo trefit míčkem siluety ptáků, pověšených na stromech. 

Potom přišly další úkoly: za co vyměnil Havranpírko sůl, co nabízel za ruku Veveřice a jaké jméno dostal za své činy. To byl 
poslední úkol na trase a po jeho splnění už soutěžící spěchali do cíle. 
Všichni soutěžící, kteří dorazili do cíle a odevzdali kartičku se správnými odpověďmi na úkoly, dostali sladkou odměnu a 
samolepící výškoměr.                 (lj) 
 

   

   
 
 

 

Fotografie ze soutěže jsou zde :   www.sdhchaloupky.rajce.net,   www.prochazkachaloupky.rajce.net 
 
 

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

 
„POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“  2013 – OKRESNÍ KOLO 
 

Okresní kolo této výtvarné a literární soutěže mladých hasičů bylo vyhodnoceno 24. dubna 2013. Se svými pracemi sem 
postoupilo celkem 324 dětí z 9 škol a 11 hasičských sborů. Ocenění vítězů se uskutečnilo na útvaru HZS v Berouně za 
přítomnosti starosty OSH Beroun Jana Špačka a dalších funkcionářů, kteří všem oceněným předali diplomy a drobné dárky.   
Ze základního kola postoupilo do Berouna celkem 13 výtvarných a literárních prací našich Plamínků.  Ani v letošním ročníku se  
chaloupečtí hasiči neztratili a získali pro náš sbor 1 zlatou, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili.  
Všechny oceněné práce postupují do krajského kola.                                                                                                                                   
 

 

 

Kategorie ZŠ 4 
 

 
  

  1. Kristýna Klimtová 
 

ZŠ Hostomice 

2. Jakub Gajňák   SDH Bavoryně 

3. Zdeněk Hausner 
 

SDH Chaloupky 
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Kategorie L 4 

    1. Jan Šopejstal   MOP Praskolesy 

2. Ondřej Dobrý   SDH Chaloupky 

3. Michala Voborníková   SDH Hlásná Třebaň 

 
 Kategorie K 1 

   1. Adam Štěpnička   SDH Chaloupky 

http://www.sdhchaloupky.rajce.net/
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       CVIČENÍ OKRSKU KOMÁROV V ZAJEČOVĚ 
 

V pátek 19. dubna se sjely jednotky hasičů okrsku Komárov k hasičské zbrojnici 
v Zaječově, aby bylo provedeno každoroční cvičení celého okrsku.  
Sraz jednotek byl stanoven na 16.30 hod. u zaječovské hasičské zbrojnice, kde 
byly podány potřebné informace velitelům o  jednotlivých stanovištích.  
V 16.45 hod vyjela všechna vozidla na svá místa. Zdroj vody, který byl na 
potoce u Lidového domu, zajišťovala domácí zaječovská jednotka. Nad 
fotbalovým hřištěm byla jednotka z Oseka, dále jednotky z SDH Chaloupky, 
Hvozdce, Jiviny a na silnici pod kravínem jako poslední jednotka z Komárova.  
Celková délka dopravního vedení měřila 740 m s převýšením cca 50 m. Cvičení 
se zúčastnilo 38 hasičů. Z SDH Chaloupky se zúčastnili: Pekárek Milan, Janda 
Milan, Hausner Zdeněk, Mudra Ladislav st., Novák Ondřej a Vurm Dušan. 
Cvičení bylo ukončeno v 17.20 hod a po krátkém zhodnocení se všichni 
účastníci vydali zpět domů.                                                                         (mp)

   
 

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

OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU  2013 
 

Okrskové kolo v požárním sportu se uskutečnilo 18. května v Oseku. Sraz soutěžních družstev a rozhodčích byl stanoven na 8.00 
hod. Po nočním intenzivním dešti byla plocha určená pro soutěž v některých místech s kalužemi vody, což je nepřípustné pro 
závod. Proto organizátoři byli nuceni přistoupit k úpravám. Štafeta se běžela bez překážek. Muži měli 1. úsek přenesení žebříku 
na vzdálenost 40 m, 2. úsek byl volný, 3. úsek spojení hadic bez kladiny a 4. úsek  přenesení hasicího přístroje. Běželo se 
člunkově na vzdálenost cca 70 m. Ženská štafeta se ještě lišila tak, že  1. úsek byl volný. V disciplině požární útok muži i ženy 
měli terče od základny vzdáleny 80 m. 
 
V kategorii mužů se zúčastnily všechny  sbory okrsku jedním družstvem. První se běžela štafeta 4 x 100 m, kterou naši vyhráli 
před SDH Zaječov a Hvozdec, ve složení : Tomáš Dobrý, Pavel Kubelka, Ondřej Dobrý a Adam Štěpnička. V disciplíně požární 
útok je doplnili: Václav Hoskovec, Ondřej Novák a Ladislav Mudra ml. V této disciplíně zvítězil Zaječov před Hvodcem a našimi 
závodníky. Po sečtení umístění z jednotlivých disciplin obsadili naši muži 2. místo a získali stříbrnou medaili. Do okresního kola, 
které bude 1. června v Hořovicích, postupují muži z SDH Zaječov a SDH Chaloupky. 
 
V kategorii žen se soutěže zúčastnily jen dva sbory: SDH Chaloupky a SDH Zaječov. V první disciplíně – štafetě 4 x 100 m – 
startovaly naše ženy ve složení: Eva Fairaislová, Kamila Duchková, Michaela Jílková a Monika Jelenová. V disciplíně požární útok 
je doplnily Michaela Hoskovcová, Kateřina Pekárková a Lenka Jandová. V obou disciplínách byly lepší a tedy zvítězily ženy ze 
Zaječova, naše družstvo získalo stříbrnou medaili. Do okresního kola v Hořovicích postupují ale obě družstva. 
   
Zbývá dodat, že vedoucím družstva mužů byl Milan Janda. Na organizaci soutěže se podíleli jako časoměřiči Jiří Chvojka a 
Vladimír Chvojka, start obstarával Milan Pekárek, obsluhu CAS 25 (doplňování vody při PÚ) Ladislav Mudra ml. a již tradičně foto 
Lenka Jandová.                                                                                                                                                                                                 (mp) 
 
 

VÝSLEDKY : Muži : 1. SDH Zaječov    Ženy : 1. SDH Zaječov 
2. SDH Chaloupky     2. SDH Chaloupky 
3. SDH Hvozdec 
4. SDH Osek 
5. SDH Jivina 
6. SDH Komárov                                                                                                                                    
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OKRESNÍ  KOLO  DOROSTU 
 
V neděli 19. května 2013 se uskutečnilo pokračování okresního kola dorostu v areálu SK Slavoj Osek. Na programu byly tyto 
disciplíny : pro družstva dorostenců a dorostenek 100 m překážek a test požární ochrany, pro jednotlivce a jednotlivkyně 100 m 
překážek, dvojboj a test požární ochrany. 
 

Družstvo dorostenců v sestavě Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý, Václav Kment, Adam Štěpnička, Pavel Procházka, Petr Jelen a David 
Štrencl bylo po podzimním ZPV na průběžném 1. místě před dorostenci z Hýskova. Do Oseka přijeli kluci vybojovat postup do 
krajského kola. Soupeř z Hýskova však do tohoto kola nenastoupil, takže naši chlapci měli postup „v kapse“ a mohli v klidu 
absolvovat předepsané disciplíny. V běhu na 100 m překážek nastoupili ke startu všichni, do celkového času za družstvo se 
počítalo pět nejlepších výkonů. V testu si kluci mohli dovolit udělat šest chyb, jejich výsledek to nijak neovlivnilo. 
  
 

VÝSLEDKY DOROSTENCI : 
 

100 m překážek :   Test požární ochrany : 
 

1. Tomáš Dobrý   21,74 s    1 chyba 
2. Ondřej Dobrý   22,08 s    0 chyb  

 3. Václav Kment                   24,88 s    0 chyb   
4. Pavel Procházka    25,02 s    0 chyb 
5. Adam Štěpnička   26,42 s    0 chyb 
6. Petr Jelen   27,25 s    1 chyba 
7. David Štrencl   29,40 s    4 chyby 

 

   
 
 
V kategorii družstev dorostenek byla situace bohužel přesně opačná. Také zde byla přihlášena pouze dvě družstva, a to 
Chaloupky a Hlásná Třebáň.  Naše dorostenky se vinou zdravotní indispozice nezúčastnily ani podzimního ZPV a nyní na jaře se 
situace bohužel opakovala. A tak vedoucí družstva Monice Jelenové nezbylo nic jiného, než děvčata přihlásit do kategorie 
jednotlivkyň. I tak se ale na start postavily pouze dvě závodnice – Petra Vondřičková a Denisa Čechovská. Ve všech disciplínách s 
přehledem zvítězila Petra Vondřičková, Denisa Čechovská obsadila 3. místo. Protože v této kategorii byly přihlášeny pouze tři 
závodnice, postupují všechny do krajského kola.              (lj) 
 

 
VÝSLEDKY DOROSTENKY - JEDNOTLIVKYNĚ : 
 

100 m překážek :  Dvojboj :  Test požární ochrany : 
 

1. Petra Vondřičková 27,50 s   22,50 s   0 chyb 
2. Daniela Kottová  ( SDH Osek )  
3. Denisa Čechovská 29,78 s   24,00 s   3 chyby 

 

   
 
Fotografie a videa ze soutěže najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
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STAROČESKÉ MÁJE 2013 

 
Chaloupecké „Staročeské máje“  připadly letos na poslední květnovou sobotu 25. 5. 2013 a zúčastnilo se jich celkem 64 
tanečníků, z toho bylo 5 kolon starších a 3 kolony dětí. Májovnicí byla Michaela Jílková s Filipem Burdou, za malé děti Anetka 
Vajnerová s Markem Humlem.  
Celou akci jako již tradičně zaštítil SDH Chaloupky. Výbor sboru zajistil doprovod při zvaní po vesnici a také uspořádání večerní 
májové veselice. Ani  členové oddílu malých hasičů Plamínci nezůstali pozadu a téměř všichni členové ( od nejmladších žáků až 
po dorostence ) zatančili českou besedu pod májí.  
Již v pátek navečer byly za občasného deště 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 dohlíželo pět drábů. V každé osadě na návsi kapela zahrála a májovníci zatančili sólo. Počasí nám tentokrát 
moc nepřálo, bylo velmi chladno a navíc jsme zmokli, nic z toho nám ale nezkazilo zábavu a výbornou náladu. Zvaní 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 následovala 
česká beseda, za kterou byli tanečníci odměněni velkým potleskem. Po besedě přišlo na řadu porážení obou májí a chlapci mezi 
sebou svedli boj o špičky, které nakonec získali David Štrencl a Honza Karásek. Pro vítěze zahrála Litavanka sólo. Nakonec  Kecal  
společně s májovnicemi vylosoval výherce obou májek. Tím skončil program na hřišti a májovníci s kapelou odešli průvodem do 
hospody. 
Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely SEPARACE, 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 st., Karlovi Štochlovi a Pavlovi Procházkovi za 
obětavost a trpělivost. 

 Děkujeme p. Pavlovi Procházkovi a p. Markétě Humlové za poskytnutí nádherných fotografií ze zvaní i z besedy a p. 
Procházkovi navíc za pomoc při úklidu hřiště. 

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

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

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

 Na závěr  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 vždy májovníkům – těm starším za zdárně zvládnuté zvaní a dětičkám za skvěle 
zatančenou besedu.                (lj) 
 
 

   
 

Ostatní fotografie ze zvaní i z besedy najdete na : www.sdhchaloupky.rajce.net 
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„MÁJOVÉ POSEZENÍ“ V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ HOŘOVICE 
 
Ve čtvrtek 30. května 2013 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 českou 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 hrálo duo KAKR a pro seniory bylo připraveno pohoštění včetně točeného piva. Slavnostní odpoledne moderoval 
Mgr. Karel Vydra. Malí tanečníci zvládli svoje vystoupení na výbornou a kromě potlesku dostaly ještě sladkou odměnu. 
Děkujeme paní Ungrové za pozvání a doufáme, že budeme moci přijet i příští rok. 

 
 Poděkování patří maminkám nejmenších májovníků - Katce Vlčkové, Markétě Humlové, Ladě Pekárkové, Janě 

Vajnerové, Janě Štochlové, Šárce Slukové, Zděnce Burdové, Aleně Novákové, Pavlíně Chloupkové a manželům 
Březovským za pomoc při organizaci vystoupení dětí v Domově Na Výsluní v Hořovicích. 

  

   
 

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

 
ODZNAKY ODBORNOSTI  
 
Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS. 
Také naši mladší i starší Plamínci složili tyto vědomostní zkoušky, protože jim to ukládají pravidla hry Plamen.  
Přezkoušení se konalo 17. května v hasičské zbrojnici za přítomnosti tříčlenné zkušební komise ve složení Jiří Chvojka, Milan 
Pekárek a Karel Štochl. Děti dostaly test ze znalostí jednotlivých okruhů a také praktické úkoly. Jejich testy byly vyhodnoceny a 
komise udělila následující odznaky odbornosti : 

 

PREVENTISTA 

Zná hlavní příčiny vzniku požáru, zná telefonní čísla tísňového volání, zhotoví nejméně 2 výkresy, plakáty 
nebo nástěnky s námětem požární ochrany, umí vyhledat jednoduché požární závady. Dále ovládá 
základní znalosti a dovednosti z oblasti prevence PO dle daných témat. 
 
Splnili : Lukáš Burda, Petr Procházka, Tomáš Šlapák, Barbora Pražáková, Ladislav Fairaisl a David Vildman. 

 

 

KRONIKÁŘ  
Nejméně půl roku pečuje o kroniku kolektivu, zná základní fakta o historii hasičstva v Čechách a na Moravě 
i v místě, kde působí jeho kolektiv MH, získává dokumentační materiál, který využívá k propagaci hasičstva 
a hnutí mládeže. 
 
Splnili : Jana Pekárková, Monika Štrenclová, Kateřina Vurmová, Natálie Lukešová, Sandra Čechovská,            

Denisa Sluková a Marek Chvátal. 
 

 
STROJNÍK 
Zná běžnou techniku používanou u hasičů, její časti a její údržbu. Zná druhy a způsoby použiti běžných 
technických prostředků požární ochrany. Zná prakticky optické signály PO. 
 

Splnili : David Štrencl, Petr Jelen a Zdeněk Hausner 
 

 

Ostatní Plamínci nevyhověli požadavkům zkušební komise a odznaky nezískali. Protokol z udělování odznaků odbornosti byl 
předán na OSH Beroun dne 22.května 2013. 
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POZVÁNKA 

  

Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje a OSH Beroun pořádá  

 

 

 
 

21. – 23. června 2013   Fotbalový stadion SK Hořovicko 

Účast našeho sboru :  družstvo dorostenců 

           (Ondřej Dobrý, Tomáš Dobrý,  Václav Kment, Adam Štěpnička, Pavel Procházka,  

             Ondřej Janda, Vojtěch Šlechta, Petr Jelen a David Štrencl) 

 dorostenky - jednotlivkyně 

 (Petra Vondřičková a Denisa Čechovská) 

Program: 

Neděle 23.6.2013 :    7.00 –   8.00 hod. prezence družstev dorostu a jednotlivců 

      8.00 –   8.30 hod. porada vedoucích 

      8.30 –   8.45 hod. nástup družstev a rozhodčích 

      9.00 – 11.00 hod. 100 m překážky dorostenci, test dorostenky 

    10.00 – 12.15 hod. 100 m překážky dorostenky, test dorostenci 

    11.15 – 13.15 hod. oběd 

    13.15 – 14.30 hod. štafeta 4x100 m ( 1 dráha dorostenci, 1 dráha dorostenky ) 

    15.00 – 16.30 hod. požární útok 

    15.00 – 16.00 hod. dvojboj 

    16.30 – 17.00 hod. vyhodnocení soutěže 

    17.00 – 18.00 hod. vyklízení prostor, odjezd 

 

Srdečně zveme všechny příznivce požárního sportu a fanoušky našeho družstva – přijeďte fandit ! 

     

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

POZVÁNKA 
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6. ročník Memoriálu Adolfa Jandy  
  

Sobota 29. června 2013   Sportovní areál na Chaloupkách 

                            Začátek soutěží v 9 hodin  Prezence družstev :  8.30 – 8.45 hodin 

Kategorie :   mladší a  starší žáci  Přihlášky :    do 23. června 2013 

  Disciplíny :  štafeta 4x50 m,   štafeta požárních dvojic,  požární útok 

  Občerstvení zajištěno  


