
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 
 
Okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen se uskutečnilo 
v sobotu 21. května v Zaječově. Začátek soutěže byl v 9.00 
hodin, v kategorii mužů bylo přihlášeno 6 družstev, 
v kategorii žen 3 družstva.  
Naši muži startovali ve složení Pavel Procházka, Tomáš 
Šlapák, Adam Štěpnička, Vašek Kment, David Štrencl, Petr 
Janda a Petr Jelen. Jako první disciplína byla na programu 
štafeta 4 x 100 m, pak následoval požární útok. Po 
únavných soubojích, několika zaškobrtnutích a dokonce i 
kotrmelcích se za dobré a pozitivní nálady našim mužům 
podařilo vybojovat krásné 1. místo a tím i putovní pohár 
včetně postupu na okresní kolo do Chyňavy. Postup však 

museli odmítnout. Většina mužů se totiž v tomto termínu 
účastnila Staročeských májů. 
V kategorii žen byla situace jednoduchá – všechna družstva 
již pouhou účastí v okrskovém kole měla zajištěný postup 
do kola okresního. Naše ženy startovaly ve složení: Míša 
Jílková, Eliška Baštařová, Tereza Plecitá, Eva Fairaislová, 
Markéta Šmídová, Monika Jelenová a Lenka Jandová. 
V první disciplíně - štafetě 4 x 100 m - obsadila děvčata 3. 
místo, v požárním útoku byla o příčku lepší. V celkovém 
součtu to znamenalo 2. místo a stříbrnou medaili. Ani ženy 
se však okresního kola v Chyňavě nezúčastnily, a to ze 
stejného důvodu jako muži. 

 
 

 
VÝSLEDKY :  

  
Muži : 1. SDH Chaloupky   

  2. SDH Zaječov    
  3. SDH Olešná   

    4.   SDH Komárov 
     5.   SDH Osek 
    6.   SDH Jivina 

 
 

 
                    Ženy :    1. SDH Zaječov 
                                   2. SDH Chaloupky 

                   3. SDH Komárov  
 
 

   

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

 

MÁJOVÉ POSEZENÍ V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ 
 
Ve čtvrtek 26. května 2016 se v Domově Na Výsluní v 
Hořovicích uskutečnilo tradiční „Májové posezení“, kterého 
se opět zúčastnili naši nejmenší májovníci.  Vystoupení dětí 
se konalo v 15 hodin, ale program v domově probíhal po 
celý den, k poslechu hrála živá kapela a pro seniory bylo 
připraveno pohoštění. Malí tanečníci zvládli svoje 
vystoupení na výbornou, tančila se česká i moravská 

beseda a děti za obě sklidily velký potlesk. Kromě toho 
dostaly ještě občerstvení - grilované klobásy, limonádu a 
koláč. Děkujeme všem zaměstnancům domova za vlídné 
přijetí a za pohoštění a doufáme, že budeme moci přijet i 

příští rok. Poděkování patří rodičům  nejmenších májovníků 

za pomoc při dopravě a organizaci vystoupení dětí. 
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STAROČESKÉ MÁJE  
 

Chaloupecké „Staročeské máje“  se letos konaly v sobotu 
28. května a zúčastnilo se jich celkem 48 tanečníků, z toho 
byly 3 kolony starších a 3 kolony dětí.  
Májovníci byli Kamila Duchková a Honza Karásek za starší a 
za malé děti Jana Pekárková s Kubou Kubačákem. I 
tentokrát se na chaloupeckém hřišti tančily dvě besedy – 
česká i moravská. 
V sobotu ráno v 9 hodin vyšli starší májovníci  na zvaní po 
okolních osadách. Doprovázel je ozdobený vůz s koňmi 
pana Hermana a k tomu vyhrávala kapela Litavanka. Zvaní 
probíhalo ve výborné náladě a bylo  zakončeno asi v 15.30 
hodin v hospodě na Chaloupkách. 

Program na hřišti začínal v 17.00 hodin. Úvod programu 
patřil Kecalovi v podání p. Libora Dbalého, potom kapela 
zahrála sólo pro májovníky a po něm už přišly na řadu obě 
besedy. Po besedách následovalo porážení obou májí a 
chlapci mezi sebou svedli tradiční boj o špičky. Nakonec  
Kecal  společně s oběma májovnicemi vylosoval výherce 
obou májek, pro vítěze špiček Bohouška Cízu a Vaška 
Kmenta pak zahrála Litavanka sólo. Tím skončil program na 
hřišti a májovníci i s kapelou odešli průvodem do hospody.  
Od 20.00 hodin se potom konala v sále hostince na 
Chaloupkách májová veselice za doprovodu kapely 
SEPARACE.  

 

 
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zabezpečení Májů, všem 
občanům Chaloupek a okolních obcí za každý  finanční obnos,  kterým přispěli májovníkům,  za jejich vstřícnost, ochotu a 
podporu. Děkujeme Obecnímu úřadu Chaloupky za finanční příspěvek na zapůjčení krojů pro májovníky. Největší 
poděkování patří jako vždycky májovníkům - starším především za naprosto pohodové zvaní a všem společně patří poklona 
za to, jak skvěle si nacvičili a zatančili obě besedy.  
 

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

 
JARNÍ KOLO PLAMENU 

 
Letošní ročník hry Plamen proběhl jak na podzim, tak i na 
jaře na fotbalovém hřišti v Olešné. Naši žáci i letos byli ve 
hře o ty nejvyšší stupínky, a to i přesto, že podzimní část se 
jim vůbec nevyvedla, a to jak mladším, tak i starším. Celé 
jaro se obě družstva pečlivě připravovala na tento vrchol 
sezóny, který letos proběhl o víkendu 4. a 5. června. 
V sobotu proběhly soutěže ve štafetách CTIF a štafetách 
4x60 m, v neděli pak byly na programu soutěže v požárních 
útocích CTIF (pouze pro starší žáky) a také v „klasických“ 
požárních útocích (obě kategorie). V neděli pak proběhlo 
ještě slavnostní vyhlášení výsledků.  
Mladší žáci nakonec vytvořili 1 družstvo, nicméně několik 
dětí se do sestavy nevešlo a tak nezištně pomohlo družstvu 
Olešné, které mělo naopak dětí nedostatek. Každopádně 
naše družstvo přicházelo na řadu vždy jako 3. v pořadí. 
V sobotu byla na programu nejprve štafeta 4x60m, kde 
mohl vedoucí (Milan Pekárek) postavit do boje 2 štafety. 
První štafeta bohužel zaznamenala neplatný pokus a tak 
musel celé družstvo zachránit výkon druhé štafety, což se 
„do puntíku“ naplnilo. Čas 63,03s zajistil mladšímu družstvu 

2. místo v celkovém hodnocení disciplíny. Po tomto 
fantastickém výkonu následovala soutěž ve štafetách CTIF, 
která měla letos v této kategorii premiéru, neboť ještě 
v loňském roce se štafeta CTIF nezapočítávala do 
konečného pořadí. Možná i to se projevilo, neboť oba 
pokusy byly v podstatě časově totožné a ve výsledku z toho 
nakonec bylo „pouze“ 5. místo. Těmito výkony sobotní 
program pro mladší žáky skončil. V neděli už byla na 
programu pouze soutěž v „královské“ disciplíně (tedy 
v požárních útocích) a následné vyhodnocení nejlepších 
sborů. Nejmladší „Plamínci“ předvedli v obou pokusech 
fantastické časy a ten lepší (31,99 s) nakonec znamenal 
perfektní 2. místo. Tímto měli mladší žáci dobojováno a už 
se nemohli dočkat závěrečného vyhlášení výsledků. Potom, 
co se sečetly všechny výsledky, bylo jasné, že se všichni 
mohou začít radovat. V konečném zúčtování totiž mladší 
žáci vybojovali ve své kategorii bronzovou pozici a mohli 
tak hodit za hlavu loňské 4. a 5. místo. Do sbírky našeho 
sboru tak přibyl další úspěch, což je naprosto skvělé a 
vedoucí tak může být na „své“ děti pyšný!  
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Starší žáci nakonec vytvořili přesně 1 družstvo, které se 
v tvrdé konkurenci rozhodně neztratilo (podobně jako 
jejich mladší kolegové). Program starších žáků byl o něco 
bohatší, než tomu bylo u předchozí kategorie. V sobotu 
byly na programu 2 disciplíny, konkrétně to byly štafeta 
4x60m a rovněž štafeta CTIF. Starší žáci ale začali (na rozdíl 
od mladších žáků) na štafetě CTIF. Solidní 1. pokus (103,13 
s) byl ve 2. pokusu ještě vylepšen na hodnotu 97,78 s, což 
nakonec znamenalo 2. místo v celkovém hodnocení 
disciplíny a v našem táboře tak zavládla spokojenost. Další 
důvod k radosti bylo možné přidat na štafetě 4x60m, což se 
nakonec povedlo. Pokus první štafety byl naprosto 
fantastický a čas 54,77 s nakonec znamenal 3. místo 
v celkovém pořadí disciplíny. Druhá štafeta dosáhla také 
skvělého času 64,12 s. Po sobotním programu tak bylo 
mnoho důvodů ke spokojenosti, ale také spousta motivace 
na neděli. Rovněž v neděli byly na programu (na rozdíl od 
mladších žáků) 2 disciplíny. Jako první přišla na řadu soutěž 
v požárních útocích CTIF, jejíž přípravě náš tým věnoval 
podstatnou část jarní přípravy. První pokus byl ovšem 
naprosto „katastrofální“ a čas 186,03 s rozhodně nikoho 
nepotěšil. Do druhého pokusu šli ovšem všichni plni 

odhodlání a to se také projevilo. Výsledný čas 121,82 s 
znamenal nakonec 3. místo a rovněž výrazné zlepšení a 
posun ve výsledkové listině disciplíny. Poté přišla na řadu 2. 
část nedělního programu, neboli požární útok, který 
zároveň znamenal poslední možnost, jak zamíchat 
s celkovým pořadím. Naše družstvo startovalo (tak jako 
všude předtím) se startovním číslem 5. První pokus se nám 
skvěle vyvedl a nakonec z toho byl čas 35,25 s. Do druhého 
pokusu už šli všichni naplno, bohužel zlepšení to nakonec 
nepřineslo. I díky tomu, že některá ostatní družstva se ve 
svých druhých pokusech zlepšila, znamenal nakonec čas 
prvního pokusu celkové „až“ 5. místo. Boj o medailová 
umístění byl tedy napínavý až do úplného konce, nicméně 
pro naše družstvo byl i letos nakonec úspěšný. Stejně jako 
mladší žáci vybojovali i jejich starší kolegové ve své 
kategorii bronzové umístění a přinesli tak našemu sboru 
další úspěch. 
Z  Olešné jsme tak odjížděli nejen s dalšími úspěchy, ale i 
s pocitem dobře odvedené práce a také se spoustou 
motivace pro příští ročník. Kdo ví, třeba z toho budou příští 
rok více než 3. místa… 
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MEMORIÁL ADOLFA JANDY 
 

V neděli 12. června se na chaloupeckém hřišti uskutečnil již 
9. ročník Memoriálu Adolfa Jandy v požárním trojboji dětí. 
Letos se této soutěže zúčastnilo 7 družstev mladších a 5 
družstev starších žáků.  
Soutěžilo se opět v tradičních disciplínách – štafetě dvojic, 
štafetě 4x60 m a požárním útoku. Letos byl změněn způsob 
vyhodnocení výsledků soutěže a byl zvolen jiný přístup -   
místo časů v jednotlivých disciplínách se sčítala pořadí, 
stejně jako ve hře Plamen. 
Jako první přišla na řadu štafeta požárních dvojic, nejprve 
mladší žáci a hned po nich starší.  První hlídka mladších ve 
složení Matěj Tuček, Ondra Pekárek, Jenda Šlapák, Vašek 
Fairaisl a Karel Štochl předvedla svůj standardní výkon a 
dosáhla celkem slušného času 87,69 s, což znamenalo 
průběžné 4. místo po první disciplíně. Druhá hlídka ve 
složení Jonáš Tenora, Michal Sluka, Honzík Šlapák, Matěj 
Huml a Amálka Lukešová měla za úkol zaběhnout pokus 
„na jistotu“, což také splnila a dosáhla v něm času 100,72 s.  

Po štafetě požárních dvojic přišla na řadu upravená štafeta 
na 4x50 m. První štafeta mladších ve složení Karel Štochl, 
Matěj Tuček, Vašek Fairaisl a Ondra Pekárek se vytáhla a 
zaběhla výtečný čas 52,10 s, čímž se dostala na první místo 
v této disciplíně. Radost klukům sice zkazilo zaječovské 
„áčko“, které se druhým pokusem zlepšilo a časem 46,62 
s ve štafetě 4x50 m zvítězilo, ale naši se svým výkonem 
posunuli na stříbrnou příčku v celkovém pořadí. Druhá 
štafeta ve složení Honzík Šlapák, Matěj Huml, Jonáš Tenora 
a Jenda Šlapák zaběhla čas 60,44 s, což byl také velmi 
pěkný výsledek a stačil by na 4. místo v této disciplíně.  
Jako poslední přišla na řadu „královská disciplína“, tedy 
požární útok. Mladší ve složení: Vašek Fairaisl, Matěj Tuček, 
Honzík Šlapák, Matěj Huml, Ondra Pekárek, Karel Štochl, 
Jenda Šlapák a strojník Milan Pekárek dosáhli fantastického 
času 21,65 s, který byl druhý nejlepší v této disciplíně. 
V celkovém součtu pořadí jednotlivých disciplín měli naši 
mladší stejný počet bodů jako Zaječov „B“, ale díky lepšímu 
útoku vybojovali skvělé druhé místo a stříbrnou medaili. 
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MLADŠÍ ŽÁCI 

Pořadí Družstvo Součet pořadí 

1. Zaječov „A“ 3 

2. Chaloupky 8 

3. Zaječov „B“ 8 

4. Komárov 13 

5. Olešná 15 

6. Záluží 17 

7. Hýskov 20 



 

 
 
Naše družstvo starších žáků soutěžilo na domácí půdě bez 
svého kouče Petra Jandy, který měl v tomto termínu školní 
povinnosti, proto družstvo místo něho převzala Lenka 
Jandová. Také starší žáci začínali štafetou dvojic. První 
hlídka startovala ve složení Natka Lukešová, Eliška 
Dostálová, Kuba Šlapák, Monča Štrenclová a Deniska 
Sluková a při svém pokusu dosáhla skvělého času 65,50 s, 
který byl druhý nejlepší v disciplíně. Druhá hlídka ve složení 
Natka Lukešová, Marek Huml, Kačka Vurmová, Janča 
Pekárková a Deniska Sluková zaběhla solidní pokus s časem 
78,88 s, který byl bohužel poznamenaný pádem jednoho 
člena štafety. 
Po dvojičkách přišla na řadu štafeta 4x50 m s velmi 
divokým průběhem. První štafeta ve složení Natka 
Lukešová, Eliška Dostálová, Deniska Sluková a Monča 
Štrenclová zaběhla nejlepší čas disciplíny 43,75 s, pokus byl 
však neplatný z důvodu rozpojení hadice a rozdělovače na 

posledním úseku štafety. Všechno musela tedy napravit 
druhá štafeta, a proto vedoucí družstva na poslední chvíli 
změnila sestavu. Na start se tedy postavila ryze dívčí 
štafeta Deniska Sluková, Janča Pekárková, Kačka Vurmová a 
Monča Štrenclová. Bohužel i tato štafeta byla 
diskvalifikována z důvodu údajné špatné předávky. Po 
podání protestu a poradě rozhodčích byl družstvu povolen 
náhradní pokus, ve kterém děvčata dosáhla času 46,66 s a 
doslova „vyválčila“ 3. místo v této disciplíně. Po ní byli naši 
starší na děleném druhém místě se Zálužím a vše měl 
rozhodnout požární útok. 
V něm se bohužel ukázala naše největší slabina, a to 
absence stabilních členů našeho družstva, jejichž posty 
museli převzít ostatní závodníci, bohužel velmi krátkou 
dobu před soutěží. Naši udělali několik chyb a jejich čas 
31,43 s byl nejhorším v disciplíně. V celkovém součtu to 
znamenalo 3. místo a bronzovou medaili. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Na závěr proběhlo vyhodnocení celé soutěže a předání cen, každé zúčastněné družstvo obdrželo pohár a první tři ještě medaile. 
Všechna družstva dostala ještě dárkové balíčky, které malým hasičům věnoval Obecní úřad Chaloupky, za což mu patří obrovské 
poděkování. 
 
******************************************************************************************************** 

 

NOČNÍ ÚTOKY V HÝSKOVĚ 
 

Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním se naši 
mladí hasiči zúčastnili soutěže nočních požárních útoků 
v Hýskově, která se tentokrát konala v pátek 17. června u 
zdejšího fotbalového hřiště. Naše výprava zahrnovala 1 
družstvo mladších a 1 družstvo starších žáků. Letošního 
ročníku se zúčastnilo „neuvěřitelných“ 33 družstev (2 
družstva přípravek, 18 mladších žáků, 13 starších žáků), 

takže se soutěžilo celý večer a závěrečné vyhlášení přišlo na 
řadu až po půlnoci. 
Jako první přišla na řadu kategorie přípravek, kde 
startovala pouze 2 družstva (Zaječov a Tlustice). Po 
odběhnutí a vyhlášení výsledků v této kategorii přišli na 
řadu mladší žáci, mezi nimiž nechyběli naši mladí hasiči. 
Jejich pokus se jim ale bohužel vůbec nepovedl a nakonec 
obsadili poslední 18. místo. Po odběhnutí všech družstev 
mladších žáků ihned následovalo vyhodnocení jejich 
kategorie a poté už přišli na řadu žáci starší, a i zde jsme 
měli zastoupení. Naše družstvo nakonec obsadilo solidní 7. 
místo a aspoň trochu tak napravilo „nešťastné“ vystoupení 
svých mladších kolegů. Nicméně výsledky z tohoto závodu 
nebyly vůbec důležité a šlo hlavně o to, aby si děti 
vyzkoušeli soutěžit i v ne úplně běžných podmínkách. Ihned 
po konci soutěže nastala volná zábava pro všechny 
účastníky, kterou si všichni náramně užili. Z Hýskova jsme 
(po přespání ve stanech) odjížděli až druhý den a vydali 
jsme se na další soutěž, kterou byl Zálužský pohár vítězů, 
neboli opět soutěž v požárních útocích, tentokrát už ovšem 
za světla! 
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STARŠÍ ŽÁCI 

Pořadí Družstvo Součet pořadí 

1. Zaječov  4 

2. Záluží 6 

3. Chaloupky 10 

4. Hýskov 12 

5. Komárov 13 



 

 
 

ZÁLUŽSKÝ POHÁR VÍTĚZŮ 
 
I v letošním roce se naši mladí hasiči zúčastnili Zálužského 
pohárů vítězů v požárních útocích, který se letos konal 
v sobotu 18. června a přímo tak navazoval na soutěž 
v nočních požárních útocích v Hýskově, tudíž jsme odtud 
rovnou přejížděli do Záluží. V Záluží se závodilo pouze ve 2 
kategoriích, a to v kategoriích mladších a starších žáků. 
Mladší kategorie se zúčastnilo 7 družstev, u starších žáků to 
byla 4 družstva (účast v obou kategoriích byla tedy 
naprosto stejná jako v loňském roce). Stejně jako loni jsme 
do soutěže přihlásili 2 družstva mladších a 1 družstvo 
starších žáků. Mladší družstvo „A“ nakonec svou kategorii 
vyhrálo a zajistilo tak našemu sboru (kromě jiného) také 
putovní pohár pro vítěze své kategorie, který se tak opět 

vrátil na rok k nám. Mladší družstvo „B“ rozhodně za svými 
kolegy nezaostalo a nakonec se umístilo hned za nimi, na 2. 
místě. Starší družstvo mělo oproti mladším žákům o trochu 
méně, nicméně stejně vyrovnaných protivníků. Nakonec 
z toho bylo v konečném zúčtování 3. místo, čímž byla naše 
sbírka kompletní. Úplně stejná sbírka medailí nás potkala i 
v loňském roce, takže spokojenost byla opět veliká. Po 
soutěži jsme si u hasičárny vychutnali konec letošní sezóny 
a poté jsme děti poslali domů, aby si od „hasičiny“ trochu 
odpočinuly a načerpaly síly na další sezónu. Po všech 
úspěších mají děti na dovolenou nárok, nicméně už se 
určitě všichni nemůžeme dočkat příštího ročníku a 
doufáme, že úspěchů nebude ubývat, spíše naopak!!! 

 

 

   
 

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

KALENDÁŘ AKCÍ NA PODZIM 2016 

Datum Místo Akce 

   

Sobota 3. září 2016 Chaloupky Memoriál Josefa Kůtka a Josefa Pose – požární útok mužů a žen 

Sobota 17. září 2016 Komárov Oslavy 120 let založení sboru v Komárově 

Sobota 8. října 2016 Karlštejn Hra Plamen 2016/2017 – závod požárnické všestrannosti 

Sobota 15. října 2016 Malé Přílepy Závod požárnické všestrannosti mužů a žen 

Neděle 16. října 2016 Chaloupky 9.00 hodin – brigáda na úklid lesa 

Sobota 22. října 2016  
Neděle 23. října 2016 

Cheznovice Školení vedoucích a rozhodčích – dle nových směrnic 

Neděle 6.listopadu 2016 Chaloupky Turistický pochod „Chaloupecká stopa“ 

Pátek 11. listopadu 2016 Čestlice Výlet do aquaparku 
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LETNÍ TÁBOR VE SMETANOVĚ LHOTĚ 

 
 

Ve dnech 14. až 21. 8. se uskutečnilo tradiční tréninkové 
soustředění malých hasičů ve Smetanově Lhotě. Této akce 
se zúčastnilo 20 dětí, které se zde měly možnost zdokonalit 
v různých disciplínách požárního sportu, ale také si 
zasoutěžit při různých hrách a soutěžích, které se letos 
nesly v pohádkovém duchu, tématem soustředění totiž 
bylo: „Z pohádky do pohádky“.  
 
Všichni účastníci tábora se každé ráno sešli, aby mohli pod 
vedením svých trenérů Milana Pekárka a Petra Jandy cvičit 
různé disciplíny požárního sportu, mimo jiné například 
střelbu ze vzduchovky, uzlování, zdravovědu nebo 
topografii. Odpoledním pohádkovým programem pak děti 
provázel plešatý děd Vševěd, který usilovně pátral po svých 
zlatých vlasech. Tyto vlasy mu děti mohly v různých 
soutěžích a hrách pomoci získat, což všichni malí soutěžící 
rádi činili. Kvůli zlatým vlasům se děti vydaly například 
přeprat strašného tříhlavého draka Bořivoje, stavěly 
domečky pro 3 prasátka, která zrovna neměla kde bydlet, 
rozesmívaly šíleně smutné princezny (což nebylo zas tak 
těžké, vzhledem k tomu, že princeznám stačilo, podívat se 
na sebe navzájem – byly totiž k popukání :) ). Děti si také 

zahrály oblíbenou kouzelnickou hru „famfrpál“, kde vynikali 
především malí odrážeči, kteří se do potlouků pustili 
s obrovským nasazením. Malí hasiči se dokonce setkali i 
s vílou, němou Bohdankou a kouzelnou babičkou. Také 
pomáhali Jiříkovi plnit úkoly, aby získal ruku Zlatovlásky – 
zvláště poznat Zlatovlásčiny chlupaté nohy nebylo 
jednoduché... 
 
Kromě trénování a soutěžení byly pro děti připravené také 
2 výlety. V úterý jsme se společně podívali do Tábora, kde 
jsme si prohlédli muzeum lega a muzeum čokolády, odkud 
si děti odnesly své vlastní sladké výtvory a také jsme 
navštívili táborské „Strašidelné podzemí“. Po této atrakci si 
museli trenýrky zkontrolovat nejen děti, ale i někteří 
vedoucí :) .  Druhý výlet jsme podnikli do zážitkového parku 
„Zeměráj“, který se nachází několik kilometrů od obce 
Kovářov. Tady si děti mohly prohlédnout repliku staré 
slovanské vesničky, vyzkoušet si některé historické nástroje 
a projít se po stezce bosých nohou, která vedla opravdu 
cestou necestou – přes klacky, kameny, šišky, bahno, 
vodu... no prostě cokoli, co si dovedete představit. Zkrátka, 
měli jsme se jako v pohádce. 

 

  
  
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat p. Jarolímové za poskytnutí autobusu na celou dobu soustředění, což nám 
velmi usnadnilo cestování po výletech. OSH Beroun za zapůjčení dataprojektoru a party stanu, a ZŠ Komárov za zapůjčení 
promítacího plátna. 
 

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

  
ČINNOST JSDH CHALOUPKY 

 

 K 31.5.2016 byla ukončena renovace požárního automobilu AVIA. Renovace započala v roce 2015 převodem 
automobilu Avia A31(dále jen A31) od HZS Středočeského kraje – PS Vlašim. Tato Avie je novější než naše bývalá Avie 
A30 (dále jen A30). A31 byla přivezena s nástavbou (valník) a byla vyměněna za nástavbu z A30. Na nástavbě A30 byly 
opravené zkorodované části nástavby a byla nově nastříkána a upravena přidáním držáků požárních armatur na střechu 
nástavby. Dále byl přendán maják na střechu A31 z CAS 25/3500/0 (Škoda 706 RTHP) a na CAS 25/3500/0 byl dán nový. 
Po zapojení majáku byla dalším úkolem renovace elektrifikace nástavby. Poslední etapou renovace byla oprava 
vnitřních prostorů nástavby (nátěr vnitřních částí dveří a prostoru pro přepravu posádky).  
 

 V noci z pondělí 26. 7. na úterý 27. 7. 2016 vypukl požár skladu zahradního odpadu v Neřežíně. Na místo dorazilo hned 
několik jednotek. Naše cisterna vyjela k zásahu s posádkou 1+5 a přestože byl požár celkem rychle zkrocen, spoustu 
času zabralo náročné dohašování spáleniště, zkomplikované tmou a velkým množstvím ohořelých travin, keřů a 
stromků. Dokonce byl ze spáleniště zachráněn slepýš, který byl nějakým zázrakem zcela v pořádku.  
 

 Dne 1. 9. 2016 v 9:20 vyjela naše zásahová jednotka na základě výzvy operačního střediska Kladno k požáru lesního 
porostu ve VVP Brdy. Požár vypukl nedaleko bývalého letiště a hořel les a tráva o rozloze asi 30x20 m. Naše cisterna 
vyjela s posádkou 1+3 a přečerpávala vodu, zatímco se družstvo účastnilo hašení. Na místo dorazilo 5 sborů a po 
únavných 3 hodinách nám konečně termokamera ukázala dobré výsledky. Celá akce skončila kolem 13:00 příjezdem na 
základnu. 
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MEMORIÁL JOSEFA KŮTKA A JOSEFA POSE 
 

Memoriál  Josefa Kůtka a Josefa Pose se v letošním roce 
konal 3. září 2016 na Chaloupkách na louce pod 
hospodou. Byl to již 18. ročník této tradiční akce v kategorii 
mužů a 8. ročník v kategorii žen. Letošního Memoriálu se 
zúčastnilo 8 hasičských sborů, celkem startovalo 8 družstev 
mužů a 4 družstva žen. Každý tým měl dva soutěžní pokusy, 
z nichž se počítal ten lepší.  
Družstvo mužů startovalo ve složení : Adam Štěpnička – 
stroj, Tomáš Šlapák – savice, Petr Janda – koš, David Štrencl 
– spoje B, Pavel Procházka – rozdělovač, Vašek Kment – 
levý proud a Petr Jelen – pravý proud. V prvním pokusu, 
který byl „na jistotu“, dosáhli naši po menších problémech 
při nástřiku terče času 47,81 s, který znamenal v 
průběžném pořadí 3. místo za vedoucím Zálužím a 
Zaječovem. Druhým pokusem se naši borci pokusili zaútočit 
na zlatou medaili a po skvělém výkonu a času 32,43 s také 
vedli a vypadalo to velmi nadějně. Hosté z Čenkova ale 
zlepšili svůj výkon o celých 30 vteřin a časem 31,47 
s porazili celé startovní pole a vybojovali první místo a 
putovní pohár. Naši muži skončili druzí o pouhých 0,96 s. 
Ženy startovaly na soutěži s jedním družstvem ve složení 
Lenka Jandová – stroj, Lada Pekárková – savice, Katka 
Pekárková – koš, Alena Jílková – spoje B, Míša Jílková – 

rozdělovač, Monika Štrenclová – levý proud a Eliška 
Dostálová – pravý proud. Naše děvčata si v prvním pokusu 
vedla celkem dobře, hlavně dorostenky na proudech si 
vyzkoušely svůj první „ostrý“ útok a jejich čas "na jistotu" 
45,34 s znamenal průběžné 3. místo. Ve druhém kole svůj 
výkon ženy ještě zlepšily a jejich dosažený skvělý čas 33,91 
s  znamenal v celkovém součtu 3. místo a bronzovou 
medaili za vítězným Zaječovem a druhým Zálužím. 
Družstvo „staré gardy" mužů startovalo nakonec mimo 
soutěž v této sestavě : Ladislav Mudra st. – stroj, Milan 
Pekárek – savice, Karel Štochl – koš, Milan Janda – spoje B, 
Tomáš Šlapák st. – rozdělovač, Jindřich Burda – levý proud, 
Pavel Kubelka – pravý proud. Jediný pokus "starých pánů" 
byl bohužel neplatný z důvodu přešlápnutí čáry při nástřiku 
terče, ani to však našim borcům nezabránilo v tom, aby si 
dodatečně vyhlásili svoji kategorii a v ní si přebrali cenu za 
1. místo   
 
Na závěr je třeba poděkovat všem soutěžícím za hodnotné 
sportovní výkony, za dodržení pravidel fair-play, výboru 
sboru za perfektní přípravu soutěže a také všem ostatním 
členům i nečlenům, kteří se na organizaci jakýmkoliv 
způsobem podíleli. 

 
 

   
 

 

 ŽENY 1. kolo 2. kolo 

Zaječov 30,37 38,72 

Záluží 33,59 + 3 28,63 + 3 

Chaloupky  45,34 33,91 

Komárov 68,69 + 3 38,34 + 3 

 

 

 

 

 
******************************************************************************************************** 
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MUŽI 1. kolo 2. kolo 

Čenkov 61,47 31,47 

Chaloupky 47,81 32,43 

Záluží 32,56 33,87 

Zaječov 36,12 D 

Komárov 49,25 40,81 

Čenkov - dorost 49,28 43,56 

Tlustice 66,18 46,69 

Osek+Jivina+Olešná+Záluží 50,53 D 

http://www.sdhchaloupky.webgarden.cz/

