
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 
 

 

LETNÍ TÁBOR VE SMETANOVĚ LHOTĚ 
 
Letní tábor chaloupeckých mladých hasičů se uskutečnil ve dnech 10. – 17. srpna. Vedoucí vybrali jako místo pobytu opět 
rekreační středisko Buzuluku Komárov ve Smetanově Lhotě, kde už s dětmi byli dvakrát a kde se jim velmi líbilo.  Tábora se 
zúčastnilo celkem 26 dětí a 10 vedoucích a instruktorů.  
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. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že koupání bylo zároveň poslední, protože po zbytek týdne už žádné počasí na 
koupání nebylo. 
Večer pak vedoucí seznámili děti s programem, který byl podřízený 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. Bohužel jim tento program dost často narušoval déšť, takže se musely přesunout do vnitřních 
prostor a přišlo na řadu i hraní karet a sledování filmů. 
Po obědě následoval polední klid, který děti trávily většinou hrami v  a odpoledne bylo vyhrazeno různým  soutěžím a hrám. 
Hned na začátku byly děti rozděleny do tří družstev : modrého, červeného a zeleného a aby byly snadno rozlišeny, dostalo 
každé šátek v barvě svého družstva. Družstva pak mezi sebou soutěžila v celotáborové hře a stejně tak byli po celou dobu 
bodováni jednotlivci. 
Velmi pěkná byla soutěž ve zdravovědě a první pomoci, kterou připravila Míša Jílková. Jedno dopoledne bylo věnováno 
teoretické výuce a druhý den proběhla soutěž mezi družstvy. Instruktoři a vedoucí posloužili jako figuranti, kteří demonstrovali 
různá zranění a děti se učily je poznávat a ošetřit. Zranění na figurantech působila věrohodně a některým dětem naháněla 
trochu strach, ale v jejich ošetření obstáli všichni na výbornou. 
Nemohla chybět ani oblíbená hra „Vracečka“ a také večerní hra na „výsadek“, kdy byli táborníci po družstvech a se zavázanýma 
očima odvezeni na různá místa několik kilometrů od tábora a jejich úkolem bylo podle mapy se do tábora vrátit. Jeden den byl 
vyhrazen výletům do okolí. Protože v táboře zůstal autobus, mohli Plamínci vyrazit i někam dále. Letos vedoucí připravili výlet 
do Protivína, kde si děti prohlédly centrum města a navštívily krokodýlí ZOO. Také navštívily muzeum s přírodovědnou expozicí 
zvířecích koster a expozicí modelů hradů a zámků ze špejlí. Také se zde vydali na naučnou stezku Zelendárky. 
Tento výlet se ještě vydařil, ale již následující den se v táboře objevily první případy střevní chřipky, která v dalších dnech 
postihla téměř polovinu dětí. Tím byl program tábora silně narušen a protože k tomu ještě zlobilo počasí, rozhodl vedoucí Milan 
Pekárek o předčasném návratu domů. V sobotu tedy byla ještě vyhodnocena celotáborová hra, děti obdržely poháry, diplomy a 
drobné ceny a jelo se domů. Snad příští tábor vyjde lépe. 
Poděkování za zdárný průběh tábora patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na jeho organizaci :  vedoucím dětí, jejich instruktorům 
i dalším zúčastněným hasičům 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. 
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TURNAJ V MINIMINIGOLFU 

 

V sobotu 23. srpna 2014  se od 14.00 hodin na chaloupeckém hřišti uskutečnil  3. ročník otevřeného mistrovství Chaloupek v 
miniminigolfu. Tato soutěž se konala již dvakrát pod hlavičkou Občanského sdružení MacWalking a pokaždé měla velký úspěch. 
Letos se na tradici soutěže rozhodli navázat místní hasiči a ve spolupráci s p. Pavlem Procházkou uspořádali další ročník. 
Mistrovství se účastnilo 47 soutěžících ve dvou kategoriích, a to 24 dětí a 23 dospělých. Soutěžilo se na 18 jamkách, které 
vyrobil a sestavil Pavel Procházka. Boje o co nejlepší výsledek probíhaly v přátelském duchu a za všeobecného veselí.  
V dětské kategorii zvítězil s počtem úderů 40 Petr Procházka, po sečtení všech výsledků pak vyšlo najevo, že tímto výkonem by 
získal prvenství i mezi dospělými. Na 2. místě se umístil Kuba Šlapák a třetí příčku obsadil Láďa Fairaisl. V kategorii dospělých 
zvítězil Daniel Votápek s počtem úderů 44, na 2. místě skončila Lenka Jandová s počtem úderů 47 a se ztrátou jediného úderu 
obsadil 3. místo Pavel Procházka ml. Všichni soutěžící si odnesli za svůj výkon malou odměnu v podobě sladkostí, nejlepší tři z 
obou kategorií dostali věcné ceny a vítězové také trofej.  
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže, především a zejména p. Pavlovi Procházkovi za přípravu, 
úpravu a úklid hřiště, a stejně tak Obecnímu úřadu v Chaloupkách, který věnoval finanční příspěvek 2.000,- Kč, za nějž byly 
nakoupeny ceny pro zúčastněné soutěžící. Dále děkujeme těm, kteří věnovali dobrovolné vstupné na další soutěže, a všem 
příchozím za příjemně strávené odpoledne. Budeme se těšit na další akci. 
 

 

  
   
Fotografie najdete na :  www.sdhchaloupky.rajce.net 
 

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

 
CHALOUPECKÁ VLOČKA 

 
Poslední prázdninovou sobotu 30.8.2014 se na zahrádce hospody na Chaloupkách uskutečnil 2. ročník netradiční akce – závodu 
v běhu na lyžích pod názvem „Chaloupecká vločka“. Soutěž uspořádali vedoucí Letního tábora Fénix Vranovice – Petr Štolba a 
Vladimír Ungr - ve spolupráci s SDH a OÚ Chaloupky a byla určena dětem i dospělým každého věku. 
Start závodu byl stanoven na 15 hodin. Trať vedla od hospody po místní komunikaci kolem hasičárny směrem k  lesu. Tam se 
soutěžící otočili a běželi zpět k hospodě. Mety pro otáčku byly různě daleko podle jednotlivých kategorií. Pořadatelé připravili 
na startu pro závodníky půjčovnu lyží a hůlek, k tomu byla pro soutěžící povinná vlastní  zimní výbava: kulich, rukavice, šála a 
další oblečení dle vlastního uvážení.   
Soutěže se zúčastnili také někteří členové našeho sboru, zejména děti, ale zástupce jsme měli i v kategorii dospělých. 
V kategorii mladších žáků nastoupilo hned šest malých hasičů: Kuba Kubačák, Adam Kubačák, Marek Huml, Matěj Huml, Anička 
Hoskovcová a Jana Březovská. Zde obsadil Kuba Kubačák 3. místo a získal bronzovou medaili. V kategorii starších žáků startovali 
pouze dva závodníci a 2. místo zde vybojovala Katka Vurmová. 
Na závěr soutěže proběhlo vyhlášení vítězů a předávání cen. Nejlepší tři v každé kategorii dostali dřevěnou vypalovanou 
medaili, diplom a drobné věcné ceny. Ceny předávali Petr Štolba, Karolína Loňková a za OÚ Chaloupky Jiří Chvojka. 
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MEMORIÁL JOSEFA KŮTKA A JOSEFA POSE 
 

Memoriál  Josefa Kůtka a Josefa Pose se v letošním roce konal 20. září v kynologickém areálu v Komárově - Sokolovicích. Náš 
sbor vyslal do soutěže  v požárním útoku na dva pokusy v kategorii mužů dvě družstva.  
Družstvo „A“ startovalo v nejsilnější možné sestavě , kterou náš sbor v současnosti má, a to ve složení : Adam Štěpnička – stroj, 
Tomáš Dobrý – savice, Ondra Dobrý – koš, Petr Janda – spoje B, Pavel Procházka – rozdělovač, Vašek Kment –pravý proud a Petr 
Jelen – levý proud. Hoši ve věku 17 – 21 let se chtěli poprat o medailové umístění a díky usilovným tréninkům přijeli ve výborné 
formě. V prvním pokusu, který byl „na jistotu“, zaběhli pěkný čas 29,86 s , který byl jen o 0,42 s za průběžně vedoucím 
družstvem ze Zaječova. Druhý pokus byl útokem na zlatou medaili - naši borci se ještě zlepšili a časem 27,63 s porazili Zaječov o 
necelé 2 s. Co se nepodařilo vloni na domácí půdě, to vyšlo letos a kluci pro náš sbor získali po 15 letech putovní pohár, neboť 
družstvo chaloupeckých mužů zvítězilo v této soutěži naposledy v roce 1999, kdy se konal první ročník. 
Družstvo „B“ nastoupilo na start ve složení : Ladislav Mudra st. – stroj, Milan Pekárek – savice, Karel Štochl – koš, David Štrencl 
– spoje B, Pavel Procházka – rozdělovač, Lukáš Burda – levý proud, Petr Procházka – pravý proud. Toto družstvo bylo složené ze 
starších členů sboru a doplněné o dorostence, kteří letos přešli z kategorie starších žáků. Mužstvo zaběhlo v prvním pokusu čas 
44,9 s a bylo na průběžném  6. místě z 8 zúčastněných družstev mužů. V druhém pokusu naši borci zabojovali, výrazně se zlepšili 
o 9 s a čas 35,5 s stačil na celkové velmi pěkné 5. místo.          (mp) 

 

MUŽI Čas prvního kola Čas druhého kola 

Chaloupky A 29,86 27,63 

Zaječov 29,44 38,87 

Komárov 30,11 34,81 

Hvozdec 69,91 32,78 

Chaloupky B 44,90 35,50 

Osek 40,00 45,09 

Cheznovice 55,30 75,88 

Olešná 58,44 61,95 

 

 

          
 

 
Družstvo žen nastoupilo na start  po usilovném tréninku ve složení: Kateřina Pekárková – sací koš, Markéta Humlová – savice, 
Lenka Jandová – stroj, Lada Pekárková – hadice B, Michaela Jílková – rozdělovač, Yvona Hájková – levý proud a Jana 
Procházková – pravý proud.  
Poté, co jsme nasáli… atmosféru sportoviště, se nám podařilo nasát i vodu do stroje, takže první pokus o požární útok jsme, na 
rozdíl od obou konkurenčních týmů, zvládli úspěšně dokončit. I přes celkem dobrý čas jsme v provedení útoku objevili chybičku, 
kterou jsme se při druhém pokusu pokusili odstranit změnou uspořádání na platě, což ovšem, bohužel, vedlo k  ještě většímu, 
dalo by se říci až monumentálnímu, uzlu na hadicích. Bojovali jsme však statečně, zvláště ženy v první linii, kterým se nakonec 
podařilo dotáhnout zapletenou hadici téměř k čáře nástřiku, a nastříkat terč. Po skončení byl druhý pokus prohlášen za 
neplatný kvůli metodické chybě – Yvonce na proudnici se prostě nešahá .  
Toto malé zklamání nám ale náladu nepokazilo, protože nakonec se nám podařilo obsadit krásné druhé místo (a to v nezvykle 
početné a tvrdé konkurenci 2 týmů). Na prvním místě překvapivě skončilo zbrusu nové družstvo žen SDH Komárov a třetí místo, 
taktéž překvapivě, obsadily ženy ze Zaječova.  
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo nám pomáhali s přípravou techniky na soutěži i při trénincích. Doufejme, že v příští 
sezóně si povedeme stejně dobře, jako v té letošní a možná ještě lépe.         (mj) 
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ŽENY Čas prvního kola Čas druhého kola 

Komárov DNP 33,32 

Chaloupky 39,34 DNP 

Zaječov  DNP DNP 

 
 

      

 
Memoriál provázelo krásné slunečné počasí,  což nebylo v Komárově v minulých letech zvykem. Naši členové se nestarali na 
této soutěži jen o soutěžení, ale i o dodávku vody z naší CAS25, a to Ladislav Mudra st.(nejstarší soutěžící letošního memoriálu), 
Milan Pekárek – startér, František Charvát – časoměřič, Lenka Jandová – fotodokumentace. Poděkování  patří všem, kteří se 
podíleli jakýmkoli způsobem na přípravě, zabezpečení a zdárném průběhu akce.     (mp) 

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

CHALOUPECKÝ DESETIBOJ 
 

V neděli 27. září 2014 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Chaloupkách pro děti  již 7. ročník  „Chaloupeckého desetiboje“. 
Toto sportovní klání v deseti netradičních disciplínách  se konalo v místním sportovním areálu a zúčastnilo se ho asi 40 dětí. 
Děti, rozdělené do 6 kategorií podle pohlaví a věku, soutěžily v deseti disciplínách, ale oproti klasickému desetiboji byly 
samozřejmě přizpůsobené jejich schopnostem, např. slalom na koloběžce, hod stéblem trávy do dálky, běh pozpátku mezi 
kuželkami, střelba hokejkou na branku, skok do dálky z místa nebo hod balónkem naplněným vodou. Soutěžící plnili jednotlivé 
disciplíny v libovolném pořadí a po zdolání celého desetiboje všemi závodníky nastalo sčítání výsledků komisí rozhodčích.  
Mezitím mohly děti využít doprovodné soutěže, které pro ně byly též připraveny, např. chytání ryb na udici, hod kruhy na cíl 
nebo přetahování lanem, do něhož se tradičně zapojili také rodiče dětí. Všichni příchozí se mohli občerstvit u stánku, který vedli 
členové FK Chaloupky a který byl v provozu po celé odpoledne. 
Po sečtení bodů přišlo na řadu vyhlášení výsledků a předání cen vítězům. První tři v každé kategorii obdrželi medaili a věcné 
ceny, všichni zúčastnění ještě balíček se sladkostmi. 
Na závěr děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací soutěže: hlavním pořadatelem a moderátorem byl Pavel 
Procházka ml., zápis a vyhodnocení výsledků provedla Michaela Jandová, fotografie zhotovil Pavel Procházka st., ceny vítězům 
předávala Michaela Jílková a Petr Janda. Rozhodčími na jednotlivých stanovištích byli Tomáš Dobrý, Petr Jelen, Tomáš Šlapák, 
Petr Procházka, Michaela Jílková, Milan Pekárek, Veronika Burdová, Lukáš Burda, Petr Janda, David Štrencl, David Vildman a 
Lenka Jandová. Disciplíny připravili Pavel Procházka ml. a Pavel Procházka st. 
Poděkování patří v neposlední řadě také sponzorům akce: medaile vyrobil a daroval MEMBER s.r.o. Hořovice, věcné ceny 
zakoupil Obecní úřad Chaloupky, hudební aparaturu k ozvučení soutěže zapůjčil Karel Štochl. Také děkujeme všem, kteří 
darovali dobrovolné vstupné. 
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PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN 
 
Podzimní kolo Hry Plamen se v letošním roce uskutečnilo v Drahlovicích. Náš sbor  vyslal dvě družstva mladších žáků, jedno 
družstvo starších žáků a jedno družstvo dorostenců. Všichni se vydali směr Drahlovice v sobotu 5. října 2014 v 7 hodin 
autobusem od paní Jarolímové zvaný „Fialka“, který řídil Milan Pekárek.  Spolu se závodníky jeli i jejich vedoucí Petr Janda, 
Yvonka Hájková, Pavel Procházka, dále rozhodčí Jiří Chvojka a Milan Janda, pomocný rozhodčí Ondra Dobrý, Lenka Jandová – 
fotodokumentace. Vladimír Chvojka  a Ladislav Mudra st. dohlíželi na pořádek v autobuse při konání soutěže. Celkem jelo  40 
účastníků zájezdu. 
 
Družstva mladších žáků „A“ a „B“ nebyla označena dle výkonnosti, ale náhodně. V družstvu „A“ ZPV (závod požárnické 
všestrannosti) absolvovala tato pětice závodníků: Karel Štochl, Václav Fairaisl, Honza Šlapák, Michal Sluka a Jakub Šlapák. 
Družstvo mělo  4. nejlepší střelbu (8 trest. min.), an i čas strávený na trati nebyl špatný (7. nejlepší), ale 4 nesprávně uvázané 
uzle ( 12 trest. min.) a 4x nepřelezené lano (12 trest. min.) je bohužel stáhlo do spodní poloviny startovního pole, kde se umístili 
na konečném 14. místě.  
Po ZPV následovala ještě disciplina štafeta dvojic, kde tuto pětici doplnili: Ladislav Mudra, Václav Vlček, Jonáš Tenora a Adam 
Kubačák. Těsně před startem musel odstoupit Honzík Šlapák, jeho místo zaujal Adam Kubačák a místo Adama obsadila Jana 
Březovská, a tak druhá štafeta musela být nahlášena, že běží mimi soutěž, protože není přípustné, aby jeden soutěžící byl 
členem dvou družstev. První štafeta zaběhla solidní čas, ale 20 trestných vteřin za přešlapy na hadici je stálo lepší než 8. místo 
v celkovém hodnocení discipliny. 
 
Družstvo „B“ ve složení: Marek Huml, Matěj Huml, Matěj Tuček, Ondra Pekárek a Jana Březovská se vydalo na trať ZPV 
nedlouho po družstvu „A“. Střelbu měli nejlepší z mladších společně se Zaječovem „B“ (pouhé 4 trest. min.), jeden nesprávně 
uvázaný uzel (3 trest. min.) a 2x nepřelezené lano (6 trest. min.). Celkem 13 trestných minut bylo dobrým počinem na trati 
tohoto družstva, ale delší čas na tratí než družstva Zaječova „A“ a „B“ zapříčinilo to, že družstvo obsadilo 3. místo v celkovém 
umístění této discipliny. (Pozn. red.: Kdyby měli 0 tr. min. na trati, na 2. místo by nedosáhli, takový byl odstup, ale před 4. 
místem měli jen 10 s.)   
Štafeta dvojic se oproti ZPV vůbec nepovedla. Velitel Matěj Tuček zaběhl pěkný úvodní úsek, první dvojice Ondra Pekárek a Jana 
Březovská při rozhozu hadice udělali jeden přešlap  a poslední dvojice Marek Huml a Matěj Huml pěkně začali, i motání bylo 
rychlé, ale dlouhý čas odpojování hodně zataženého spoje je stál lepší než 10. místo v této disciplině. 
 
Do jarního kola si zapisují družstva tato pořadí: 
Družstvo „A“      ……….         14. místo  ZPV ,   8. místo  štafeta dvojic,    součet  22 
Družstvo „B“       ……….           3. místo  ZPV , 10. místo  štafeta dvojic,   součet  13 
 
Samozřejmě, že se děti se svými vedoucími pečlivě připravovaly, ale pokaždé to nevyjde ideálně dle představ ,a tak budeme 
doufat, že se družstva na jarní kolo s disciplinami požární útok a štafeta 4x60m dobře připraví a své umístění ještě vylepší.  
 

 

   
 

  
Naše starší žáky kvůli dosažení věku dorostenců opustilo několik loňských opor družstva, ale naopak je posílilo několik 
Plamínků, kteří kvůli věku zase přišli z kategorie mladších žáků a do plného počtu je ještě doplnily dvě mladí žákyně.  Naše 
„nové“ družstvo ve složení: Láďa Fairaisl, Monča Štrenclová, Kačka Vurmová, Marek Chvátal, Sandra Čechovská, Kuba Kubačák, 
Janča Pekárková, Anička Hoskovcová a mladší žákyně Natálka Lukešová a Deniska Sluková bylo po intenzivních trénincích zcela 
připraveno na vrchol podzimní části sezóny. 
 
Nejprve přišla na řadu štafeta požárních dvojic, kde naše obě „hlídky“ startovaly současně se startovním číslem 4. První hlídka 
ve složení: Deniska Sluková, Kačka Vurmová, Monča Štrenclová, Natálka Lukešová a „finish-man“ Láďa Fairaisl nakonec dosáhla 
skvělého času 67 vteřin, který stačil na výborné 2. místo hned za vedoucím Zaječovem „A“!  
Ale i naše druhá hlídka ve složení: Marek Chvátal, Kuba Kubačák, Sandra Čechovská, Anička Hoskovcová a Janča Pekárková 
předvedla solidní výkon, i když se nakonec vinou 10 trestných bodů trochu propadla v pořadí. V celkovém pořadí disciplíny se 
však počítal lepší výsledek první hlídky, takže to opět vypadalo na další z mnoha soubojů mezi „Plamínky“ a „Zajíci“! 
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Po štafetě požárních dvojic přišel na řadu branný závod. Děti byly rozděleny do dvou „hlídek“, přičemž v konečném zúčtování 
soutěžily za jedno družstvo, čili se počítaly lepší výsledky z obou hlídek. 
Nejprve přišla na řadu naše první hlídka ve složení: Láďa Fairaisl, Monika Štrenclová, Katka Vurmová, Natálka Lukešová a 
Deniska Sluková se startovním číslem  4.  Naši Plamínci si vedli vcelku dobře, na střelbě dostali za nesestřelené špalíky 6 
trestných minut a 3 trestné minuty za nepřekonání překážky, ostatní stanoviště byla bez chyb, a tak si naše první hlídka 
vybojovala nakonec (i tak dobré) 6. místo.  
Také druhá hlídka starších ve složení: Marek Chvátal,  Sandra Čechovská, Kuba Kubačák, Anička Hoskovcová a Jana Pekárková 
(se startovním číslem 9) se rozhodně neztratila a nemá se za co stydět, i když vinou většího množství trestných minut a 
nešťastného zranění Jany Pekárkové v průběhu závodu nakonec obsadila místo až ve třetí desítce. Nicméně stejně jako 
v případě první disciplíny se i zde počítal lepší výsledek, takže za ZPV si nakonec naše družstvo započítalo 6. místo hlídky „A“.  
 
V konečném zúčtování tedy naše družstvo obsadilo nejprve 2. místo ze štafety požárních dvojic a poté 6. místo ze ZPV, celkový 
součet pořadí našich starších tedy po podzimní části činí 8! Na jaře to bude jistě hodně zajímavé, protože naši „Plamínci“ se 
určitě budou chtít pokusit o útok na některou z medailí, ale jejich soupeřem už nebudou jen hasiči ze Zaječova, ale také ostatní 
sbory, které mají vyrovnaný bodový součet (Záluží, Malé Přílepy,Vižina) a budou jistě hladové po medailových umístěních. 
Těšme se tedy na jarní část, tedy na přelom května a června 2015!           (pj) 

 

         
 
Družstvo dorostu po příjezdu u prezence zjistilo, že jejich potencionální soupeři z Hýskova museli zařadit dívku a běží za smíšený 
dorost. Po dlouhém čekání do půl druhé bylo odstartováno konečně i naše družstvo.  Běželo v sestavě velitel Petr Jelen, David 
Štrencl, Lukáš Burda, Petr Procházka a David Vildman. Na první kontrole (střelba) jsme dostali 7 trestných minut za nesestřelené 
špalíky, ale potom jsme podali spolehlivý výkon a po nalezení  tří azimutů už na dalších 5 kontrolách padly pouze 2 trestné 
minuty. Do cíle jsme doběhli všichni v pořádku, vyhráli jsme sázku se svým trenérem Jiřím Chvojkou  a mohutně jsme pootevřeli 
dvířka ke čtvrtému postupu za sebou na krajské kolo soutěže dorostu ( to se ještě nikomu od roku 1972 nepodařilo). Takže jsme  
se vrátili velmi spokojeni.                                            (jch) 

 

        
 

 

Fotografie a videa najdete na adrese :     www.sdhchaloupky.rajce.net 
Podrobné výsledky všech kategorií najdete na webových stránkách sboru :    www.sdhchaloupky.webgarden.cz 

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

 
Výbor SDH Chaloupky  srdečně blahopřeje svým členům, kteří v srpnu, září a říjnu 
oslavili svá životní jubilea.  Děkujeme jim za dosavadní odvedenou práci a jménem 
všech hasičů jim do dalších let přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a 
pohody v osobním životě.  
 
 

18. září      Burda  Jindřich    50 let 
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HASIČI Z HOŘOVIC SE ZÚČASTNILI MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z 

HAVAROVANÝCH VOZIDEL, KTERÉ SE USKUTEČNILO V ANGLII 
 
 
Ve dnech 9. – 12. 10. 2014 se družstvo HZS Středočeského kraje z ÚO Beroun, požární stanice Hořovice zúčastnilo Mistrovství 
světa ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel na pozemku místní vyšší záchranářské školy v Moreton in March, 
Anglie.   
Soutěž pořádala světová záchranářská organizace a to ve třech disciplínách. První den byl připraven scénář dopravní nehody 
dvou vozidel, se dvěma zraněnými osobami s časovým limitem 30 minut. V dalších dnech byl připraven scénář jednoho vozidla s 
jedním zraněním s časovým limitem 10 minut a scénář jednoho vozidla s jedním zraněním s časovým limitem 20 minut, kdy bylo 
omezeno použití vyprošťovacího nářadí. 
Soutěž probíhala odlišně od pravidel soutěží pořádaných v České republice - dle propozic WRO. Tým v určeném čase nastoupil k 
registraci, poté byl odvezen do izolace. Po vyzvání z izolace a přidělení vozidla k určenému pitu, tým doplnil výbavu vozidla o 
vybrané nářadí k provedení soutěžního pokusu dle pravidel WRO. Na start bylo družstvo odvezeno zásahovým vozidlem. V 
každé disciplíně byl časový limit a po dosažení tohoto limitu na hvizd píšťalky rozhodčího byl pokus ukončen a s týmem bylo 
provedeno zhodnocení soutěžního pokusu. Každý tým byl hodnocen bez ohledu na to, zda došlo k vyproštění zraněných osob či 
nikoliv. 
Družstvo HZS Středočeského kraje obsadilo celkově 22 místo z 30 soutěžních týmů. V každé disciplíně byl maximální počet bodů 
550 a to v oblasti taktiky 200 bodů, v oblasti techniky 200 bodů a v oblasti předlékařské pomoci 150 bodů. V disciplíně Komplex 
na 30 minut tým obdržel pouze 240 bodů po nevydařeném pokusu. V disciplíně Limited na 20 minut s ručním nářadím obdržel 
tým 432 bodů a nejlépe provedený pokus družstva byl v disciplíně Rapid na 10 minut, kde tým obdržel 443 bodů. Všechny 
disciplíny byly provedeny ve složení velitel, paramedik a čtyři hasiči. Doprovodným programem byla soutěž určená pro 
paramediky nazvaná Trauma události, kde soutěžní skupiny řešili připravené traumatizující scénáře. 
  
npor. Zdeněk Laube DiS., velitel požární stanice Hořovice 
(Zdroj:  HZS Středočeského kraje  http://www.hzscr.cz/ 

 

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

 

SEZNAM AKCÍ NA LISTOPAD 2014 
 

1. 11.   brigáda na úklid lesa  
 sraz v 9.00 hodin u hasičárny, děti budou mít pracovní oblečení a vlastní pracovní rukavice 
 pytle na odpadky zajistíme 

 
8. 11.   schůzka mladších a starších žáků 

 od 10.00 hodin v klubovně v hasičárně 
 do této schůzky odevzdají mladší i starší žáci dráčky Soptíky 

- mladší žáci dráčka namalují, u starších žáků by měl být dráček schopný letu 
- na zadní stranu vyplňte svoje jméno a třídu 

 
9. 11.  prohlídka stanice Hasičského záchranného sboru v Hořovicích  

(zda se tato akce opravdu uskuteční, bude upřesněno později!) 
 
14. 11.  POSLEDNÍ MOŽNÝ DEN, KDY SE MŮŽETE PŘIHLAŠOVAT NA VÝLET DO AQUAPARKU V PRAZE-ČESTLICÍCH! 

 přihlašujte se u Lenky Jandové na Obecním úřadě na Chaloupkách 
 cena výletu činí 200,- Kč za dítě do 18 let a 300,- Kč za dospělého 

 
21. 11.   výlet do Aquaparku v Praze-Čestlicích       (podrobné informace budou k dispozici později)  
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CHALOUPECKÁ STOPA 
 

V neděli 26. října se na zahrádce za chaloupeckou hospodou sešli milovníci turistiky a brdské přírody, aby společně absolvovali 
některou z tras turistického pochodu CHALOUPECKÁ STOPA. Letos se konal již 3. ročník této akce a organizace se ujal náš sbor. 
Sraz účastníků pochodu probíhal od 8.00 do 9.30 hodin na zahrádce za hospodou, kde se příchozí zapsali a obdrželi mapu 
s jednotlivými trasami pochodu.  Na trati, která byla ještě značena oranžovými fáborky, se nacházelo pět kontrolních stanovišť, 
jejichž společným tématem byly zajímavosti o Velikonočních ostrovech. 
Naši mladí hasiči měli sraz v 8.30 hodin u hasičárny, odkud se společně vydali na start. Zde se zapsali u Jirky Chvojky, který si 
vzal na starosti prezenci účastníků, a rozdělili se na skupiny podle vybrané délky trasy.  
 
Ze začátku šli všichni společně: značení nás vedlo lesíkem do Rokle, odtud přes potok do Mrtníka a dále polní cestou až nad 
křižovatku pod Hvozdec, kde bylo kontrolní stanoviště č. 1. Potom účastníci pochodu sešli po linii po okraji lesa k mrtnické skále, 
pak podél  Záskalské nádrže do Neřežína ke kapličce, kde bylo kontrolní stanoviště č. 2.  
Zde se trať dělila na dva směry a byla tak 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 přidali mladší žáci Honzík Šlapák a Adámek 
Kubačák, starší žáci LáďaFairaisl, Monika Štrenclová a Katka Vurmová a dorostenci Tomáš Šlapák, Lukáš Burda a David Vildman. 
Spolu s nimi šli ještě Jana a Milan Šlapákovi s malým Honzíkem. Tato krátká trasa vedla z Neřežína kolem vodojemu, lesem pod 
víseckou silnicí zpět  na zahrádku za hospodou. Tato první skupina dorazila do cíle kolem 11.00 hod.  
 

Na třináctikilometrovou trasu vyrazili ti fyzicky zdatnější : Kuba Šlapák, Marek a Matěj Humlovi, Natálka Lukešová a Marek 
Chvátal, jako dospělý doprovod s dětmi šly Míša a Lenka Jandovy. V druhé skupině, která šla stejnou trasu a která odstartovala 
s mírným odstupem, byli Ondra a Janča Pekárkovi, Vašek Vlček a Kuba Kubačák, jako doprovod s nimi šli Milan Janda, Lada 
Pekárková a maminka Vlčková s pejskem, zhruba v polovině trasy se připojil Milan Pekárek, který měl ještě pracovní povinnosti. 
Tato trasa vedla po silnici kolem hradu Valdek a pak dále k Velkému rybníku, kde bylo kontrolní stanoviště č. 3. Účastníci 
pochodu pak pokračovali zpevněnou cestou kolem tří modřínů do  Malé Vísky a dále kolem školy nahoru lesem až k rozcestí nad 
Kozojedy. Tady bylo kontrolní stanoviště č. 4. a trať se zde dělila na 13 a 16 km.  
 
Tady se skupina rozdělila,  ti, kteří si vybrali si třináctikilometrovou trasu, šli dále po zelené turistické značce lesem  až ke 
studánce a odtud do cíle, kam dorazili zhruba ve 13.00 hod. Na šestnáctikilometrovou trasu vyrazili už jen ti nejodvážnější – 
Kuba Šlapák, Matěj Huml, Marek Huml a Míša Jandová, samostatně šel dorostenec Petr Procházka. Ti pokračovali dále přes 
Kozojedy, Zaječov a Kleštěnici a zpět po silnici k chaloupecké hospodě. Tato skupinka přišla do cíle asi ve 13.45 hod. 
 

Celkem se pochodu zúčastnilo 100 dospělých a dětí a 14 psů, členů SDH Chaloupky šlo 25, z toho 7 dospělých a 18 dětí. Všichni, 
co zdárně dokončili pochod, dostali v cíli pamětní list a k tomu malé občerstvení v podobě buřta k opečení, sušenky a čaje. 
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. 
 
Obrovské poděkování za perfektní přípravu Chaloupecké stopy, trasy pochodu a celkovou organizaci vůbec patří  Pavlovi 
Procházkovi ml. a všem, kteří se s ním na přípravách akce podíleli. 

 

   
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Hasičský zpravodaj – vydává nepravidelně pro své členy zdarma SDH Chaloupky. 

Redakční rada :  L. Jandová, M. Pekárek, J. Chvojka, P. Janda, M. Jílková 
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