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MEMORIÁL JOSEFA KŮTKA A JOSEFA POSE 
 

Memoriál  Josefa Kůtka a Josefa Pose se v letošním roce konal 19. září 2015 na Chaloupkách na louce pod hospodou. Byl to již 
17. ročník této tradiční akce v kategorii mužů a 7. ročník v kategorii žen. Letošního Memoriálu se zúčastnilo 7 hasičských sborů, 
celkem startovalo 8 družstev mužů a 8 družstev žen. SDH Chaloupky jako pořádající sbor přihlásil do soutěže tři družstva mužů a 
dvě družstva žen. Každý tým měl dva soutěžní pokusy, z nichž se počítal ten lepší.  
Družstvo „A" mužů startovalo v nejsilnější  možné sestavě , kterou náš sbor v současnosti má, a to ve složení : Adam Štěpnička 
– stroj, Tomáš Šlapák – savice, Ondra Dobrý – koš, David Štrencl – spoje B, Pavel Procházka – rozdělovač, Vašek Kment – levý 
proud a Petr Jelen – pravý proud. V prvním pokusu, který byl „na jistotu“, zaběhli čas 34,50 s, který znamenal v průběžném 
pořadí 3. místo. Druhým pokusem se naši borci pokusili zaútočit na zlatou medaili a ještě se zlepšili, ale čas 33,03 s bohužel 
nestačil ani na stříbrnou příčku, která našim utekla o pouhých 0,85 s. 
Družstvo „B" mužů nastoupilo na start ve složení : Karel Štochl – stroj, Tomáš Šlapák ml. – savice, Petr Janda – koš, Petr 
Procházka – spoje B, Milan Pekárek – rozdělovač, Lukáš Burda – levý proud, David Vildman – pravý proud. Toto družstvo bylo 
složené ze starších členů sboru a doplněné o dorostence. Prvním pokus mužstva byl bohužel neplatný, v druhém pokusu naši 
borci ale zabojovali a dosáhli času 34,59 s, kterým obsadili velmi pěkné 4. místo se ztrátou pouhých 1,56 s na bronzovou příčku 
našeho "A" družstva. 
Družstvo „staré gardy" mužů startovalo v této sestavě : Ladislav Mudra st. – stroj, Milan Janda – savice, Jiří Chvojka – koš, 
František Charvát – spoje B, Tomáš Šlapák st. – rozdělovač, Jindřich Burda – levý proud, Ladislav Mudra ml. – pravý proud. První 
pokus "starých pánů" byl na jistotu a jejich čas 48,13 s znamenal v průběžném pořadí až poslední 8. místo. V druhém pokusu se 
ale naši vytáhli a svým časem 38,97 s nakonec obsadili krásné 6. místo. 
Ženy se rozhodly startovat na domácím Memoriálu se dvěma družstvy. Tento odvážný plán provázely od začátku problémy se 
sestavami obou družstev a když se již zdálo, že jsou oba týmy pohromadě, přišla v podvečer soutěže nečekaná zdravotní 
komplikace strojnice a vedoucí družstva Míša Jílková musela narychlo opět měnit sestavy. Díky její nekonečné vytrvalosti a 
trpělivosti nakonec všechno klaplo tak, jak mělo, a v kategorii žen skutečně startovaly dva týmy domácích závodnic. 
Družstvo „A" žen soutěžilo ve složení : Lada Pekárková – stroj, Monika Jelenová – savice, Marcela Špatenková – koš, Tereza 
Plecitá – spoje B, Tereza Marešová – rozdělovač, Eliška Baštařová – levý proud a Eva Fairaislová – pravý proud. Naše děvčata si v 
prvním pokusu vedla velmi dobře, jejich čas "na jistotu" 39,03 s znamenal průběžné 4. místo s minimální ztrátou  0,34 s na 
bronzovou medaili. Ve druhém kole však svůj výkon bohužel nezlepšila, zlepšily se ale ženy ze Zaječova "B", svým časem 32,47 s 
se posunuly na 1. místo a naše závodnice tak klesly na konečnou 5. příčku. 
Družstvo „B" žen se na start postavilo v této sestavě : Lada Pekárková – stroj, Markéta Humlová – savice, Katka Pekárková – 
koš, Jana Pekárková – spoje B, Míša Jílková – rozdělovač, Jana Šlapáková – levý proud a Pavlína Sábelová – pravý proud. Svým 
výkonem v prvním pokusu 45,18 s obsadily průběžné 7. místo. Ve druhém pokusu chtěly svůj čas zlepšit a tak si děvčata 
prohodila posty - Janča Pekárková šla na pravý proud a Pavlína Sábelová na spoje B. Ani tato taktická varianta však nepřinesla 
zlepšení, nepodařilo se nalít vodu a sání znamenalo několikavteřinové zdržení, takže pro naše ženské "béčko" zůstala 7. příčka 
konečným umístěním. 
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  MUŽI Čas prvního kola Čas druhého kola 

1. Nevid 32,13 29,35 

2. Zaječov 32,18 36,59 

3. Chaloupky „A“ 34,50 33,03 

4. Chaloupky „B“ DNP 34,59 

5. Osek 38,09 77,13 

6. Chaloupky „stará garda“ 48,13 38,97 

7. Komárov 45,87 46,93 

8. Olešná 48,12 48,25 

 

  

  ŽENY Čas prvního kola Čas druhého kola 

1. Zaječov „B“ 82,53 32,47 

2. Zaječov „A“ 32,94 33,69 

3. Nevid 33,28 54,50 

4. Olešná 38,69 41,55 

5. Chaloupky „A“ 39,03 56,70 

6. Komárov 39,87 41,22 

7. Chaloupky „B“ 45,18 50,71 

8. Záluží 91,56 49,87 

 
Memoriál provázelo krásné slunečné počasí, občerstvení zajišťovali místní fotbalisti. Poděkování  patří všem soutěžícím, 
rozhodčím, vedoucím družstev, technické četě a všem dalším, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na přípravě, zabezpečení a 
zdárném průběhu akce.      

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

DOBRÁCI ROKU 
 

 
Náš hasičský sbor se přihlásil do soutěže „Dobráci roku“. Tato soutěž je určena pro 
všechny sbory dobrovolných hasičů ze středních Čech a Prahy a jejími hlavními 
partnery jsou Český rozhlas Region Střední Čechy a Berounský deník. 
Soutěž probíhá od letošního září až do června příštího roku. Každý pátek je v 
rozhlase odvysílán medailonek jednoho soutěžícího sboru a celý následující týden 
probíhá hlasování, a to až do příštího pátku, kdy je v rozhlase představen další sbor. 
Vyhrává ten sbor, kterému jeho příznivci a fanoušci pošlou nejvíce hlasů 
prostřednictvím SMS zpráv.  
Pro vítěze je připravena veselice pro celou obec plná hudby, grilovaného masa a 
piva za 100 tisíc korun! Zároveň postoupí do celostátního finále, ve kterém se v 
červnu 2016 utká o hasičské vybavení za stovky tisíc korun.   

 
Natáčení medailonku našeho sboru proběhlo ve středu 9. září odpoledne, kdy se v hasičské zbrojnici sešel výbor sboru a 
navštívila nás zde redaktorka z Berounského deníku p. Radka Kočová, která se starostou sboru Milanem Pekárkem udělala 
rozhovor pro sobotní vydání novin, a také moderátorka z Českého rozhlasu Regionu Střední Čechy p. Soňa Jindrová, která s 
námi natočila soutěžní medailonek. Ten byl odvysílán v pátek 11. září v 15 hodin a jeho repríza proběhla v neděli 13. září také 
v 15 hodin. Kdo nestihl vysílání v rozhlase, může si ho až do ukončení soutěže poslechnout na webu Českého rozhlasu 
www.rozhlas.cz/strednicechy/dobraci .  
V sobotním vydání Berounského deníku 12. září pak vyšel velký článek s fotografiemi o historii hasičů na Chaloupkách i o 
současnosti  našeho sboru včetně rozhovorů s některými členy výboru. 
Jak tedy náš sbor dopadne v této soutěži, zatím netušíme, protože průběžné výsledky nesmějí být až do konce soutěže 
zveřejněny, ale již nyní můžeme poděkovat svým členům za to, že pomohli s propagací soutěže mezi ostatními sbory, svými 
přáteli a na sociálních sítích a zejména  všem svým fanouškům, příznivcům a ostatním občanům za to, že nás sami podpořili 
svými  hlasy.  
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ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI 
 

V sobotu 3. října 2015 se mladí hasiči sjeli do Olešné, aby zde absolvovali Závod požárnické všestrannosti (ZPV) a Štafetu dvojic 
v rámci 1. kola Hry Plamen. Naše SDH se prezentovalo 1 družstvem v každé kategorii (mladší žáci, starší žáci a dorostenci). 
Družstvo mladších i starších žáků postihla marodka, a tak z mladších do starších byl doplněn Jonáš Tenora. 
První pětice závodníků družstva mladších žáků se vydala na trať ZPV v 9.20h se startovním číslem 4. Složení 1. hlídky bylo 
následující: Kája Štochl, Vašek Fairaisl, Ondra Pekárek, Matěj Tuček a Jenda Šlapák. Čas strávený na trati nebyl z nejlepších 
(spíše průměr) a na stanovištích nasbírali celkem 15 trestných minut. To stačilo v hodnocení discipliny až na 10.místo. Rozdíly ve 
výkonnosti členů této hlídky byly. Ondra s Matějem nenasbírali žádnou tr. minutu a vše měli bez chyby, Jenda nechal 2 tr. min. 
na střelbě, ale Kája s Vaškem nasbírali zbytek (Kája 6 tr. min. a Vašek 7 tr. min.). Druhá hlídka vyběhla na trať ZPV v 10.30 h ve 
složení: Láďa Mudra, Michal Sluka, Amálka Lukešová, Honzík Šlapák a Štěpán Kubrycht. Poslední tři byli na závodech úplně 
prvně. Tato hlídka na trati nasbírala 30 trestných minut a v hodnocení discipliny jí patřilo 18. místo. Pokud se přehlédnou 
trestné minuty 3 nováčků(dohromady 19tr.min), tak Láďa nasbíral 4 tr. min. a Michal 7 tr. min. ,ve kterých je 5tr.min za špatně 
provedené ošetření ruky, což je nejobtížnější úkol z celé ZPV. Do celkového hodnocení se počítá 10. místo první hlídky. 
Ve 11.30h byla odstartována pro kategorii mladších žáků disciplina Štafeta dvojic. Družstvo si zde chtělo vylepšit celkové 
hodnocení po nepříliš vydařeném ZPV. Družstvo nastoupilo na start se dvěma pětkami, ale nováčkovské obavy z  toho, že by 
družstvu mohl něco pokazit, těsně před startem odstoupil Štěpán Kubrycht. Tak vyběhl jeden velitel Matěj Tuček pro obě 
čtveřice (to pravidla dovolují). Po doběhu velitele vystartovala dvojice rozhozu Kája Štochl s Jendou Šlapákem, který se zdržel při 
zapojování proudnice na hadici. Poslední dvojice Vašek Fairaisl a Láďa Mudra, který motal hadici už nemohli časovou ztrátu 
dohonit. Čtveřice na druhém stavu tvořili: Michal Sluka a Amálka Lukešová - rozhoz a Honzík Šlapák s Ondrou Pekárkem. Na 
tomto stavu všichni zaběhli své maximum, ale byli pomalejší než 1.stav s časem 98 s, a to stačilo na 5. místo v této disciplině.  
Na obhajobu soutěžících se musí říci, že chyběli někteří klíčoví členové družstva. Matěj Huml v tomto termínu soutěžil na 
mistrovství republiky v duatlonu, Jonáš Tenora byl půjčen do družstva starších, Adam Kubačák se nemohl zúčastnit (zákaz matky 
za domácí kázeňské přestupky) a Lukáš Sábel byl nemocen. Na tuto soutěž družstvo připravoval Milan Pekárek. 

 

   
 
Nejprve přišla na řadu štafeta požárních dvojic, kde obě naše „hlídky“ startovaly současně se startovním číslem 5. První hlídka 
ve složení: Janča Březovská, dále Kačka Vurmová, Kuba Šlapák, Natálka Lukešová a Monča Štrenclová bohužel nepředvedla svůj 
optimální pokus a zůstala tak daleko za očekáváními. Výsledný čas družstva tak stanovila druhá hlídka ve složení: Jonáš Tenora, 
dále Anička Hoskovcová, Marek Huml, Marek Chvátal a Janča Březovská. Výsledný čas tedy nakonec činil 84,41s, v němž bylo 
započteno i 10 trestných vteřin, což nakonec stačilo na celkové 7. místo v pořadí disciplíny. 
Po štafetě požárních dvojic se naše družstvo pomalu připravovalo na druhou disciplínu, tedy na „branný závod“. Jako první 
přišla na řadu druhá hlídka ve složení: Janča Pekárková, Marek Chvátal, Anička Hoskovcová, Marek Huml a benjamínek Jonáš 
Tenora se startovním číslem 5. Této hlídce se ovšem jejich pokus moc nepovedl a nakonec se s celkovým počtem 21 trestných 
minut a výsledným časem 46 minut umístila na 12. místě v pořadí hlídek. Až jako druhá tedy přišla na řadu naše první hlídka ve 
složení: Monča Štrenclová, Kačka Vurmová, Natálka Lukešová, Janča Březovská a Kuba Šlapák se startovním číslem 12. Tato 
hlídka předvedla fantastický výkon a tak se s celkovým počtem 5 trestných minut a výsledným časem 25 minut umístila na 5. 
místě v pořadí hlídek a zajistila tak našemu sboru 4. místo v celkovém pořadí disciplíny. 
V konečném zúčtování tedy naše družstvo obsadilo nejprve 7. místo ze štafety požárních dvojic, a poté 4. místo z „branného 
závodu“, což je sice o trochu horší výsledek než v minulém roce, ale i tak se máme na jaře na co těšit! Můžeme se tedy těšit na 
4. červen 2016, kdy se o všem rozhodne! 
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Družstvo dorostenců přijelo do Olešné v následující sestavě: Lukáš Burda, Petr Procházka, David Vildman, Ladislav Fairaisl a 
zaječovský dorostenec František Karel, který je v našem sboru na hostování. Kluci měli na programu pouze branný závod a jak je 
v posledních letech již pravidlem, startovali ve své kategorii jako jediný sbor. Proto si mohli dovolit tréninkové tempo na trati i 
celkových 5 trestných minut (2 na střelbě a 3 na šplhu). Jinak celý závod absolvovali naprosto bezchybně a na závěr předvedli 
přihlížejícím fanouškům stylový doběh do cíle  V jarním kole tedy můžeme očekávat vítězství našich borců v celém ročníku a 
další postup do krajského kola soutěže. 
 

          
 

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

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V CHALOUPKÁCH 
 

V pátek 25. září ve 20 hodin se uskutečnilo divadelní představení Hrátky s čertem v sále 
chaloupecké hospody. Tuto známou pohádku si v rámci festivalu Chaloupecká opona 
připravili ochotníci z Mýta. Hojnou návštěvu doplnili i malí chaloupečtí hasiči, a to v počtu 17 
dětí a 6 vedoucích. Představení se všem velice líbilo a na konečné „děkovačce“ mohli diváci 
napočítat 14 herců, kteří se všichni zúčastnili představení. Před 22. hodinou byly děti 
rozvezeny domů. Děkujeme pořadatelům Chaloupecké opony za slevu na vstupném, kterou 
poskytli našim mladým hasičům.   
  

 

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

VÝJEZDY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY V ROCE 2015 
 

 25. března 2015 ve 14.15 hodin na základě výzvy operačního střediska Kladno vyjela naše 
zásahová jednotka k požáru lesa ve VVP Brdy. Plameny zachvátily les v severní části Brd u 
pozorovatelny dopadové plochy Brda nedaleko obce Obecnice. Hořel les a tráva o rozloze 
asi 10 až 15 hektarů. Na místo vyrazili jak dobrovolní hasiči, tak profesionální z Příbrami a 
Berouna. Pomáhala také vojenská jednotka. Plameny se rychle šířily, ale po 15. hodině 
byla nahlášena lokalizace požáru. Požár byl uhašen kolem půl šesté odpoledne. Zásahu se 
zúčastnilo 20 požárních vozidel. Naše cisterna vyjela s posádkou 1+4 a jejím úkolem bylo 
dovážet na požářiště vodu. 

 

 5. července 2015 ve 23.10 hodin po vyhlášení poplachu sirénou vyjela zásahová jednotka 
k požáru skladu nářadí u novostavby rodinného domu na Chaloupkách. U požáru 
zasahovala naše cisterna s posádkou 1+6 mužů. Na likvidaci požáru se podílelo 7 požárních 
vozidel čtyř hasičských jednotek. Po uhašení převzala naše jednotka dozor nad požářištěm. 

 2. října 2015 byl nahlášen občanem v hasičské zbrojnici Chaloupky požár lesa v Hlavě „u 
seníku“. K požáru neprodleně vyjela zásahová jednotka 1+6 s cisternou. Šlo o začínající 
požár lesa šířící se pod povrchem, založený nejspíše nezodpovědnými turisty. Zásah trval 3 
hodiny a podílely se na něm 3 zásahové jednotky. 

 

 29. října 2015 proběhlo ostré prověřovací cvičení zásahových jednotek okrsku Komárova, 
řízené IZS Hořovice. Cvičení se konalo ve škole v Mrtníku. Naše jednotka cvičení 
absolvovala s cisternou a posádkou 1+4. Cvičení proběhlo v reálných podmínkách a jeho 
hodnocení bylo kladné. 

 
V letošním roce byla zásahová jednotka vybavena profesionálními radiostanicemi. Tyto se 
velmi osvědčily při jmenovaných zásazích. Dále bylo instalováno zařízení umožňující svolání 
hasičů obecním rozhlasem či vyhlašování výstrah přes mobilní telefony.   
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BRANNÝ ZÁVOD DOSPĚLÝCH 
 

SDH Malé Přílepy pořádalo v sobotu 10. října 2015 již 5. ročník závodu požárnické všestrannosti dospělých. Závodilo se 
v kategorii mužů a žen a startovaly tak jako ve hře Plamen pětičlenné hlídky. Podle propozic mohla v branném závodě 
dospělých startovat i smíšená družstva, která byla pak zařazena do příslušné kategorie podle většiny závodníků. 
Náš sbor se rozhodlo reprezentovat jedno smíšené družstvo. Celá výprava vyrazila od hasičárny v 11.45 hodin ve složení :  Jiří 
Chvojka (vedoucí), Karel Štochl (řidič), David Štrencl  (rozhodčí) a závodníci Tereza Plecitá, Eliška Baštařová, Monika Jelenová, 
Pavel Procházka a Tomáš Šlapák. Tato smíšená hlídka byla zařazena do kategorie žen, kde soutěžilo celkem 6 družstev. Pravidla 
tohoto závodu byla stejná jako ve hře Plamen, takže stejná byla i jednotlivá stanovitě na trati i délka závodu. 
 
Naši běželi jako třetí v pořadí. Na střelbě ze vzduchovky obdrželi 7 trestných minut, na uzlech 3 minuty a na zdravovědě 5 
minut. Další tři kontroly (topografie, požární ochrana a lezení po laně) byly bez trestných minut. Výsledný čas jim byl ještě 
pokrácen o 7 minut čekací doby. Trať byla velmi náročná, z kopce do kopce a zpět, to celé 3x. Po doběhu bylo znát, kdo se občas 
proběhne a kdo kouří jak kamna.  Nakonec z toho bylo krásné 3. místo o minutu před čtvrtým družstvem. 
Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů. Všechna zúčastněná družstva obdržela diplom, první tři v každé 
kategorii ještě pohár. Návrat byl kolem 17. hodiny. 

 

   
 
 

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

 

BRIGÁDA „PLAMÍNKŮ“ – ČIŠTĚNÍ LESNÍ ŠKOLKY OD NÁLETOVÝCH DŘEVIN  
 

V každém roce se naši mladí hasiči zúčastní kromě soutěží a výletů také různých 
brigád. Letos se (ještě před tradičním úklidem okolo Záskalské přehrady a přilehlého 
okolí) uskutečnila také brigáda za hradem Valdek, kde bylo naším úkolem očistit 
„lesní školky“ malých smrčků od velmi rychle rostoucích modřínků. Po vlastní 
iniciativě Milana Pekárka se tato akce nakonec uskutečnila v sobotu 10. října 2015 a 
účast byla navzdory tomu, že teprve před týdnem proběhla soutěž v Olešné a počasí 
nebylo zrovna ideální, velice slušná. Celkový součet účastníků zahrnoval přes 20 
mladých „Plamínků“, 2 dorostence, 6 dospělých a vedoucích, 1 psa a paní 
Hausnerovou s paní Novákovou jako nepřetržitý dohled. I přes nepřízeň počasí nám 
šla práce velmi rychle, takže jsme byli hotoví během 3 hodin, přičemž jsme si stihli 

udělat i menší ohýnek a opéci si něco dobrého k snědku. Po dobře odvedené práci jsme se tak mohli s dobrým pocitem vrátit 
zpět na základnu, kde byly děti odeslány domů. 
 
 

BRIGÁDA „PLAMÍNKŮ“ – ÚKLID „MATKY PŘÍRODY“  
 

Tak jako v minulém roce, tak i v tom letošním se naši mladí hasiči zúčastnili 
podzimního úklidu „matky přírody“, který se letos konal v sobotu 24. října. I 
v letošním roce byli všichni účastníci rozděleni do 3 skupin. První skupina se pod 
vedením Lenky Jandové vydala vyčistit lesní cestu od závory za Hvozdcemi až 
k rybníku „Noviny“. Druhá skupina pod vedením Milana Jandy a Petra Jandy dostala 
za úkol vyčistit cestu od závory za Hvozdcemi k Hvozdcům a potom od Hvozdců až 
k rozcestí nad Mrtníkem, kde se obě skupiny setkaly. Třetí skupinu tvořili pouze 
dorostenci, kteří se se svým vedoucím Jiřím Chvojkou vydali vyčistit okolí hradu 
Valdeka a poté zde připravili ohniště pro ostatní skupiny. Na hradě Valdek se tak 
sešlo všech 35 účastníků a společně si upeklo buřty. Všechen nepořádek byl 

shromážděn na parkovišti hradu Valdek a následně odvezen. Po opečení buřtů byly děti propuštěny a Milanem Pekárkem 
odvezeny zpět do svých domovů. 
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CHALOUPECKÁ STOPA 
 

Dne 17. října 2015 se konal již 4. ročník turistického pochodu „Chaloupecká stopa“. Sraz milovníků turistiky probíhal od 8.00 do 
9.30 hodin na zahrádce za hospodou, odkud odstartovalo přesně 120 lidí v doprovodu 15 psů a 20 kočárků. Trasy pochodu byly 
opět tři, a to 6 km, 13 km a 16 km. Na startu každý účastník dostal tatranku, mapku s jednotlivými trasami pochodu a mohl 
vyrazit na trať okolím Chaloupek. Na trati, která byla ještě značena fáborky, se nacházelo sedm kontrolních stanovišť, jejichž 
společným tématem bylo „Sedm divů světa“.  
Naši mladí hasiči měli sraz v 8.30 hodin u hasičárny, odkud se společně vydali na start. 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. Na třináctikilometrovou trasu 
vyrazili tentokrát všichni Plamínci bez rozdílu. 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 Kuba Kubačák, se kterými šla jako dospělý doprovod Jana Šlapáková, a jako druhá 
„dívčí“ skupinka šla Monika Štrenclová, Deniska Sluková, Natálka Lukešová a jako doprovod Míša Jandová. 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. 
Počasí nám přálo a poslední turista dorazil do cíle kolem 15.15 hodin. V cíli čekal na všechny pamětní list, buřty a teplý čaj. 

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. 
 
 

         
 

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

VÝLET DO AQUAPARKU V ČESTLICÍCH 
 

Další akce, kterou výbor sboru uspořádal pro malé Plamínky, byl výlet do vodního světa v Čestlicích.  Tento zájezd se koná 
každoročně na podzim a děti ho mají jako odměnu za předchozí brigádu na úklid okolní přírody. Výlet se konal v pátek 20. 
listopadu 2015 místo školního vyučování, takže se děti těšily dvojnásobně. Také tentokrát se zájezdu zúčastnilo kromě dětí i 
několik rodičů, takže celkový počet účastníků se vyšplhal na 50 osob. Dopravu do Čestlic nám pomohl zajistit Obecní úřad 
Chaloupky, neboť uhradil výdaj na autobus, který řídil Milan Pekárek. 
Hned po příchodu do bazénu se děti rozprchly po celém areálu. Nejvíce využívanými atrakcemi byly samozřejmě tobogány a 
skluzavky, kde dováděly nejmenší děti a taky někteří rodiče, a pak také pirátská loď a „divoká řeka“. Ti starší si vyzkoušeli 
vlnobití ve velkém bazénu a „trychtýř“, nejoblíbenější  atrakcí se stala 250 metrů dlouhá „divoká řeka“. Další novou atrakcí byl 
tobogán se světelnými efekty, v němž se jezdilo na pneumatice. Kdo měl hlad, mohl využít restauraci, která se nachází přímo 
v areálu vodního světa. Děti dováděly ve vodním světě celý den až do 17 hodin. Domů jsme přijeli až kolem půl osmé.  
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO DRAKA SOPTÍKA  
 

Také v letošním roce se malí  Plamínci  zúčastnili již  X. ročníku výtvarné soutěže „O nejkrásnějšího 
draka Soptíka“,  kterou vyhlašuje OSH Beroun. Soutěž probíhala od  října do konce listopadu a měla tři 
kategorie :  mladší žáci,  starší žáci + dorost a SDH. Úkolem dětí bylo vyrobit nebo namalovat draka 
Soptíka. V letošním roce se této soutěže zúčastnilo celkem 9 dětí, z toho 6 mladších a 3 starší žáci. Za 
mladší žáky to byli jmenovitě: Matěj Tuček, Matěj Huml, Marek Huml, Kája Štochl, Štěpán Kubrycht a 
Míša Sluka, za starší žáky se zúčastnila 3 děvčata: Katka Vurmová, Eliška Dostálová  a Denisa Sluková. 
Výkresy byly vyhodnoceny ve středu 27. listopadu, porotu tvořili zastupitelé Obecního úřadu 
Chaloupky. Do okresního kola postoupily tyto práce : 

 
 

Kategorie mladší žáci :      Kategorie starší žáci : 
 
 

  
  

  
  

 
 

  

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

 
Výbor SDH Chaloupky srdečně blahopřeje svým členům, kteří oslavili svá životní 
jubilea.  Děkujeme jim za dosavadní odvedenou práci a jménem všech hasičů jim do 
dalších let přeje všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v osobním životě.  
 
29. října   Mudra Ladislav st.   65 let 
15. listopadu  Kment Václav    20 let 
9. prosince  Štěpnička Adam    20 let 
12. prosince  Hytha Josef ml.    45 let 
 

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

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
 

V neděli 6. prosince se od 16 hodin konala v sále chaloupecké hospody tradiční „Mikulášská besídka“,  kterou pro děti uspořádal 
místní Obecní úřad.  Besídky se zúčastnilo celkem asi 30 dětí i dospělých z Chaloupek i okolních obcí, mezi nimi i někteří 
Plamínci, zejména ti nejmenší. Na úvod besídky bylo připraveno loutkové divadelní představení "O třech kůzlátkách". Po 
skončení představení přišli do sálu Mikuláš a dva čerti a po chvilce strašení se pustili do nadělování. Každé z přítomných dětí 
dostalo za básničku nebo písničku vánoční balíček se sladkostmi.  
             

 
 

Hasičský zpravodaj 2/2015 7 

 JMÉNO 

1 Marek Huml 

2 Štěpán Kubrycht 

3 Matěj Tuček 

 JMÉNO 

1 Kateřina Vurmová 

2 Eliška Dostálová 

3 Denisa Sluková 



 

 
 

 

 

 

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

 
 

Příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce hodně zdraví, štěstí, pohody, 

spokojenosti v osobním životě 

a mnoho pracovních úspěchů 

přeje všem svým členům 

výbor sboru 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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