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ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI 
 
Podzimní kolo Hry Plamen bylo naplánováno na druhou 
říjnovou sobotu v katastru SDH Karlštejn. V sobotu 8. října 
se družstva mladších a starších žáků vydala autobusem do 
areálu střelnice na Mořině. Podzimní kolo obsahovalo dvě 
discipliny: ZPV – závod požárnické všestrannosti a štafetu 
dvojic.  
První hlídka v ZPV se startovním číslem 21 ve složení: Matěj 
Huml, Matěj Tuček, Ondra Pekárek, Jenda Šlapák a Honzík 
Šlapák vyrazila na trať před 11. hodinou. Na trati, která 
vedla lesem a měřila asi 3 km, si hoši vedli výborně. Na 
prvním stanovišti, což byla střelba, nechali celkem 3 špalíky 
(tj. 3 tr. min.) a 3 trestné minuty nechali za 1x nepřekonané 
lano. Šest trestných minut byl nejlepší výsledek ze všech 
hlídek, co se týká zdolávání šesti stanovišť na trati. Za 
nejlepším běžeckým časem, který mělo družstvo Zaječov A, 
zaostali o 2 minuty. V celkovém součtu z toho bylo vítězství 
v této disciplině. Hlídky startovaly po 5-ti minutách. Když 
první hlídka dobíhala do cíle, druhá ve složení: Ládík 
Mudra, Adam Kubačák, Michal Sluka, Štěpán Kubrycht a 
Lukáš Sábel se chystala ke startu. Ta si vedla na trati o něco 
hůře, ale také je potřeba chlapce z druhé hlídky pochválit 
za snahu a předvedený výkon na trati. Na střelbě trefil jen 
Ládík Mudra 2 špalíky, na stanovišti uzlování 2 špatně 
uvázané uzle, a na stanovišti překonání lana 3 nepřekonaná 
lana. Obě hlídky patří do jednoho družstva, a tak se do 
celkového hodnocení započítává 1. místo první hlídky (2. 
místo Zaječov „A“ a 3. místo Zaječov „B“).  
 

 

Přehled trestných minut jednotlivých členů hlídek: 
Matěj Huml ...0, Matěj Tuček ... 0, Ondra Pekárek ...1, 
Jenda Šlapák ...1, Adam Kubačák ... 3, Michal Sluka ... 3, 
Honzík Šlapák ... 4, Štěpán Kubrycht ... 6, Ládík Mudra ... 7, 
Lukáš Sábel ... 9 trestných minut. 

 
 
Po doběhnutí druhé hlídky na ZPV a krátkém odpočinku 
družstvo nastoupilo na start disciplíny štafeta dvojic. Tam 
došlo ke změně oproti hlídkám v ZPV. Do první štafety 
přešel Adam Kubačák a do druhé Matěj Huml. Tato sestava 
byla proto, že na začátku přípravy si Matěj Huml zlomil 
ruku a sádru mu sundali den před závodem. Po celou dobu 
přípravy ho na jeho místě zastupoval Adam. Obě štafety 
běžely současně a výborně. Neudělaly žádnou výraznou 
chybu. Čas v cíli první štafety byl 78,65 s a čas druhé štafety 
96,95 s. První štafetu překonalo jen družstvo Zaječova „A“ 
o 5,19 s. Pokud by se započítával čas druhé štafety, 
obsadila by 4. místo v této disciplině. Třetí místo obsadilo 
družstvo Hýskova s časem 92,09 s. 
Do družstva ještě patří a také se celý podzim pilně 
připravovali: Amálka Lukešová, která byla v dobu konání 
soutěže nemocná, a Kája Petříček, který byl na místě 
konání soutěže náhradníkem.  
Vystoupení družstva mladších žáků se na podzimním kole 
velice povedlo. Obsadit ve dvou disciplinách 1. a 2. místo je 
výborné, ale je třeba neusnout na vavřínech a v příštím 
roce 2017 v jarním kole se nadále snažit v dalších třech 
disciplinách. Poděkování patří všem dětem za předvedené 
výkony a za svědomitou přípravu na tuto soutěž.            
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Na letošní ročník hry Plamen byli naši starší žáci natěšeni 
více než kdykoliv předtím. Všichni si byli vědomi toho, že 
nadvláda Zaječova nemůže trvat věčně a že právě letos by 
to mohlo skončit. Všechny děti už od svých začátků u 
hasičů dost vyzrály a pro menší část z nich to byl jejich 
poslední „Branný závod“ v této kategorii. O motivaci tedy 
bylo předem postaráno. Pojďme si tedy říci, jak se našim 
„mladým nadějím“ vedlo v podzimní kole Plamenu. 
 

Nejprve přišly na řadu „dvojičky“, kde „naši“ nakonec 
startovali (přes zmatky pořadatelů) se startovním číslem 
10. Obě hlídky startovaly současně, paralelně vedle sebe. 
První hlídka (ve složení: Eliška Dostálová, Kačka Vurmová, 
Kuba Kubačák, Deniska Sluková a Monča Štrenclová) 
bohužel ve svém pokusu trochu zaváhala, i přesto z toho 
ale byl velmi pěkný čas 77,18 s. Bohužel i druhá hlídka (ve 
složení: Kája Štochl, Kuba Šlapák, Marek Huml, Anička 
Hoskovcová a Janča Pekárková) zaznamenala ve svém 
pokusu drobnou chybku a nakonec dosáhla času 80,84 s. 
Oba tyto výkony nakonec znamenaly pro náš sbor 5. místo 
v celkovém pořadí disciplíny. 
Po štafetě požárních dvojic přišel na řadu závod požárnické 
všestrannosti („ZPV“). Jako první šla na řadu naše druhá 

hlídka (ve složení: Kačka Vurmová, Janča Pekárková, Anička 
Hoskovcová, Marek Huml a Kája Štochl). Pokus to nebyl 
špatný, ale bohužel ani dobrý. 16 trestných minut a celkový 
čas 40 minut a 45 s rozhodně nebyl důvod ke spokojenosti. 
Jako druhá se do závodu vydala naše první hlídka (ve 
složení: Monča Štrenclová, Eliška Dostálová, Kuba Kubačák, 
Kuba Šlapák a Deniska Sluková). Pokus to byl téměř totožný 
jako u druhé hlídky. Dokonce 18 trestných minut a celkový 
čas 40 minut a 33 s taktéž nebyl důvod k velké radosti. Tyto 
výkony nakonec zajistily našemu družstvu 6. místo 
v celkovém pořadí této disciplíny. 
V konečném zúčtování tedy naše družstvo obsadilo nejprve 
5. místo „z dvojiček“ a poté ještě 6. místo z „branného 
závodu“. Celkový součet pořadí se tedy zastavil na čísle 11, 
což je naprosto stejný výsledek jako v minulém roce. Vidina 
1. místa se po tomto dni značně vzdálila, ovšem nic není 
nemožné a v jarním kole je rozhodně o co bojovat. 
Každopádně bychom rádi poděkovali všem závodníkům za 
jejich obětavé výkony. I když to tentokrát nebylo „to pravé 
ořechové“, snaha a příkladná reprezentace našeho sboru 
se nikomu odepřít nedá. Těšme se tedy na jarní 
(závěrečnou) část, kde se o všem rozhodne! 
 

 
 

 

 
Ostatní fotky, videa a výsledky najdete na webových stránkách sboru :            www.sdhchaloupky.webgarden.cz 
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ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI DOSPĚLÝCH 

 

 

V sobotu 15. října se naše dvě družstva „žen“ zúčastnila 
dalšího ročníku branného závodu dospělých v Malých 
Přílepech. Silně motivované a optimisticky naladěné hlídky 
se utkaly se silnou konkurencí (zúčastnilo se 10 družstev 
žen). Po poctivých trénincích nejstarších členek „B“ týmu 
nebylo třeba propadat panice, ale naopak pomýšlet na 
cenné kovy.   
Po zahajovacím proslovu pana Michala Špačka z domácího 
sboru a krátkém slovním seznámení se  závodem  v mírně  

zvlněném terénu (!!!) jsme si nalosovali startovní čísla 4 a 
5. Nám, které jsme se účastnily poprvé, už touto dobou 
stříkal adrenalin i z uší.  
První se na start připravily ženy našeho B týmu ve složení: 
Léňa Jandová, Míša Jílková, Alča Jílková, Péťa Janda a Pavlík 
Procházka. Hned po jejich odstartování na start nastoupila 
elita, čili „A“ tým Chaloupek ve složení: Kačka Pekárková, 
Monča Štrenclová, Eli Dostálová, Dejv Štrencl a Luky Burda.  
Na trati jsme všichni do jednoho hodlali položit život pro 
tým a výsledek, ale přeci jen mládí a dravost „A“ týmu byla 
znát a ač jsme se zuby nehty bránili, pár desítek metrů před 
poslední zastávkou nás docvakli a pak i předběhli. 
Rozhodně se nemáme za co stydět, neboť Áčko mělo 
nakonec bezkonkurenčně nejlepší běžecký čas.  Střelba se 
lépe vydařila rozvážnějšímu „B“ týmu, které minulo svůj cíl 
čtyřikrát oproti šesti chybám Áčka. Na požární ochraně, 
topografii, zdravovědě a laně jsme nikdo nechybovali a ze 
stanoviště s uzly jsme si každý tým odnesli tři trestňáky.  
Do cíle jsme doběhli všichni, celí a nezranění , což považuji 
za vítězství ducha nad hmotou.  Naše elita si nakonec 
z Přílep odvezla bronzové medaile a my z Béčka? No nebyli 
jsme poslední . 

 
 

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

BRIGÁDA NA ÚKLID PŘÍRODY 
 

V letošním roce se 
úklidová brigáda pro 
mladé hasiče uskutečnila 
v neděli 16. října 
v nejbližším okolí 
Chaloupek. Na základě 
domluvy se starostou 
obce Chaloupky p. 
Františkem Charvátem 

jsme byli vyzváni, abychom se pustili do úklidu Chaloupek, 
ale také Rokle a Neřežína. Za odměnu nám byl poté 
zaplacen autobus na výlet do aquaparku, za což panu 
starostovi a celému OÚ Chaloupky mnohokrát děkujeme. 

 
Všichni účastníci byli rozděleni do dvou skupin: na mladší a 
starší žáky. Mladší žáci pod vedením Milana Pekárka a 
Milana Jandy se vydali na úklid směrem na Rokli a odtud 
dále po lesní cestě podél Záskalské nádrže až do Neřežína. 
Starší žáci se pod vedením Petra a Lenky Jandových, 
Michaely Jílkové a Davida Štrencla vydali uklízet nejprve 
směrem na Malou Vísku až ke studánce, poté šli uklízet 
směrem k Záskalské přehradě a nakonec se vydali uklízet 
směrem na Neřežín, kde se poté setkali se skupinou 
mladších žáků. Poté byly děti odvezeny do svých domovů a 
veškerý odpad byl Milanem Pekárkem a jeho pomocníky 
svezen na Chaloupky na sběrné místo, čímž celá akce 
skončila.

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

 

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH 
 

OSH Beroun a Okresní rada mládeže uspořádala o víkendu 
22. - 23. října 2016 dvoudenní školení vedoucích mládeže a 
rozhodčích v Cheznovicích v areálu Svatý Štěpán. Toto 
školení bylo určeno jednak novým zájemcům, tak i těm 
stávajícím, kteří si chtěli obnovit kvalifikaci. Všichni se zde 
měli proškolit v nových pravidlech hry Plamen, podle 
Směrnice platné od 1.9.2016. 
Jednotlivé disciplíny hry Plamen - ZPV, zdravovědu, štafety, 
požární útok včetně disciplín CTIF školili především vedoucí 
ze Zaječova, kteří s nimi mají bohaté zkušenosti. Zajímavou 
novinkou byla přednáška z pedagogiky a psychologie v 
podání Martiny Cajhamlové, která byla pro vedoucí také 
přínosná a vzali si z ní spoustu nových poznatků. 

Z našeho sboru se zúčastnili Milan Pekárek, Petr Janda, 
David Štrencl, Pavel Procházka, Tomáš Šlapák, Lukáš Burda, 
Míša Jílková a Lenka Jandová. Teorie, nová pravidla a 
hodnocení jednotlivých disciplín spolu s promítáním 
instruktážních videí byly na programu v sobotu, v neděli 
dopoledne proběhly praktické ukázky (vedoucí si vyzkoušeli 
hlavně uzlování a rozhodčí se zaměřili na kontrolu 
soutěžního materiálu). V neděli také přijel rozhodčí 
p. Vlastimil Schüsch z Rakovníka, aby nám objasnil některé 
sporné body ve Směrnici a aby provedl závěrečné testové 
zkoušky, které museli složit jak vedoucí, tak především 
rozhodčí. Z našeho sboru je úspěšně složili všichni 
zúčastnění. Školení bylo ukončeno asi v 15.30 hodin. 
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CHALOUPECKÁ STOPA 
 

V neděli dne 6. listopadu 2016 se uskutečnil již 5. ročník 
Chaloupecké stopy. Již o osmé hodině ranní dorazili první 
účastníci a za chladného podzimního rána vyrazili od 
zahrádky chaloupecké restaurace s mapkou a tatrankou na 
trasy dlouhé 20 013 stop (6 km), 45 924 stop (13 km) a 
55 905 stop (16 km). Jako každým rokem si účastníci mohli 
trasu vybrat až na místě rozcestníku tras.  
Po trasách bylo rozmístěno 7 kontrolních stanovišť 
s tématem „NOVÝCH 7 DIVŮ SVĚTA“, jež museli účastníci 

najít a zapsat název stanoviště do mapky. Chvilku po 
poledni nám však počasí moc nepomohlo a objevil se i 
déšť. I přes tuto skutečnost se pochodu zúčastnilo 96 lidí, 
11 psů, a dokonce i několik kočárků. Mezi účastníky byli 
samozřejmě i naši Plamínci.  
Po úspěšném absolvování pochodu jsme se opět sešli u 
hospody, kde účastníci dostali pamětní listinu, buřty a čaj. 
Zde si účastníci po dlouhé cestě odpočali u ohně a v 15:30 
téhož dne byl pochod oficiálně ukončen.  

 

   
  

 
******************************************************************************************************************* 
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VÝLET DO AQUAPARKU ČESTLICE 
 

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 11. listopadu 2016 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 45 
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.  

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

 

 
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 – odborná rada mládeže. Úkolem dětí je 
vyrobit nebo namalovat draka Soptíka. Zatímco mladší žáci mohli 
draka buď vyrobit nebo jen nakreslit, starší žáci a dorostenci museli 
prokázat svoji šikovnost a vyrobit draka, který měl být schopen 
létat. 
  
V letošním roce se této soutěže zúčastnilo celkem 7 dětí, z toho 2 
mladší a 5 starších žáků. Za mladší žáky to byli jmenovitě Jan Šlapák 
a Michal Sluka, za starší žáky se zúčastnili Jakub Šlapák, Denisa 
Sluková, Kateřina Vurmová, Jakub Kubačák a Karel Štochl. 
 

 
Výkresy byly vyhodnoceny ve středu 30. listopadu, porotu tvořili vedoucí SDH Chaloupky. Jednotliví Plamínci se umístili 
následovně a všechny jejich práce postoupily do okresního kola soutěže : 
 
 

 

Kategorie mladší žáci :      Kategorie starší žáci : 
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 JMÉNO 

1 Michal Sluka, Jan Šlapák 

2  

3  

 JMÉNO 

1 Denisa Sluková, Jakub Šlapák 

2 Kateřina Vurmová 

3 Jakub Kubačák, Karel Štochl 



 

 
 
 

VÝLET STARŠÍCH ŽÁKŮ DO PRAHY 
 

V pátek 18. 
listopadu vyrazili 
naši starší žáci se 
svým vedoucím 
(Petrem Jandou) 
a dalšími dvěma 

vedoucími 
(Davidem 

Štrenclem a 
Lukášem Burdou) 

na výlet do našeho hlavního města. Program výletu 
zahrnoval návštěvu JumpParku a poté také návštěvu 
CinemaCity Flora. 
Do Prahy jsme společně odjížděli už ráno. Všichni jsme se 
shromáždili v Komárově, odkud jsme se autobusem 
vypravili do Hořovic. V Hořovicích jsme poté nasedli na 
vlak, který nás dovezl až na Pražské hlavní nádraží. Odtud 
jsme se poté metrem a autobusem přepravili až do 

JumpParku. Tam jsme strávili celkem 2 hodiny, přičemž 
jsme si vyzkoušeli mnoho atrakcí. Všem dětem i vedoucím 
se to moc líbilo. Po „hopsání“ na trampolínách jsme se opět 
autobusem a metrem vydali směrem do obchodního centra 
na Flóře, kde na nás čekalo představení v tamním 
CinemaCity. Před promítáním jsme však měli chvilku času, a 
tak jsme se porozhlédli po areálu a obešli pár obchodů. 
Poté už jsme se přemístili do kina a shlédli filmovou 
novinku „Fantastická zvířata a kde je najít“. Po filmu jsme 
se opět metrem vydali zpět na Hlavní nádraží, bohužel jsme 
ale náš vlak nestihli a tak jsme se nejdříve dopravili 
osobním vlakem do Berouna a až poté jsme dojeli do 
Hořovic. Odtud už si jednotlivé děti vyzvedli jejich rodiče, 
čímž celý výlet zdárně skončil. 
Na závěr nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří se na 
výletu podíleli, a doufám, že i v příštím roce se do Prahy 
vypravíme!!! 

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

 
 

 
Vážení čtenáři , 
 
poslední letošní číslo Hasičského zpravodaje, které 
vychází v době očekávání nejkrásnějších svátků v roce, 
dává redakci prostor poděkovat nejen členům sboru, 
ale všem občanům za zájem o práci hasičů v naší obci a 
za jejich vstřícnost a ochotu pomoci. 
Současně vám přejeme příjemné prožití Vánoc, 
veselého Silvestra a do nového roku samozřejmě pevné 
zdraví, hodně štěstí, klidu, spokojenosti a  spoustu 
osobních i pracovních úspěchů. Členům našeho sboru 
přejeme co nejlepší podmínky při plnění jejich úkolů, 
hodně úspěchů v jejich činnosti a zasloužené uznání za 
jejich práci a obětavost. 
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