
 

 

     

 
 

Sboru dobrovolných hasičů Chaloupky 
 

 

 

 
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA 

 

Výroční valná hromada SDH Chaloupky se konala první 
lednovou sobotu 5. ledna 2019 od 18 hodin do sálu 
hostince na Chaloupkách. Tohoto jednání se zúčastnilo 
celkem 29 členů sboru (z toho všech 12 členů výboru), 30 
Plamínků a 26 hostů (zástupci okolních sborů, zástupci OÚ 
Chaloupky, někteří sponzoři a rodiče dětí). Jednání naší 
valné hromady navštívil také zástupce OSH Beroun - člen 
výkonného výboru p. Bohuslav Vokáč z SDH Komárov. 
Valnou hromadu zahájil jednatel sboru Milan Janda a 
seznámil všechny přítomné s programem. Po tomto úvodu 
následovaly zprávy funkcionářů. Hlavní zprávu o činnosti 

našeho sboru v roce 2018 předložil starosta Milan Pekárek, 
v níž informoval o účasti družstev mužů a žen v hasičských 
soutěžích. Další zprávu měl připravenou vedoucí dětí Petr 
Janda a týkala se činnosti kolektivu mladých hasičů. Ve své 
zprávě nezapomněl vyzdvihnout všechny úspěchy dětí 
v loňském roce a také poděkoval všem sponzorům za 
poskytnutou finanční podporu. Potom už přišlo na 
řadu kulturní vystoupení malých hasičů s názvem "Hasiči 
Chaloupky mají talent", v němž děti předvedly divákům své 
dovednosti, např. tanec, zpěv, vtipné scénky, kouzla nebo 
hru na kytaru. Vystoupení uváděly skvělé moderátorky 
Anička Hoskovcová a Natka Lukešová a celé ho perfektně 
připravily a s dětmi nacvičily instruktorky Eliška Dostálová a 
Monika Štrenclová. Aparaturu k jejich produkci zapůjčil 
Karel Štochl. Dalším bodem na programu valné hromady 
bylo hospodaření sboru. Zprávu o hospodaření sboru 
přečetla Michaela Jílková, poté následoval Pavel Procházka 
se zprávou revizní komise. Revizní komise neshledala v 
účetnictví sboru žádné závady. Po zprávách funkcionářů 
přišlo na řadu ocenění nejlepších Plamínků v celoroční 
oddílové soutěži jednotlivců za sezónu 2017/2018. Všichni 
Plamínci dostali za celoroční činnost diplom, sladkosti a 
drobné dárky, první tři ještě medaili a pohár. Medaile a 
ceny předávali dětem jejich vedoucí Alena Jílková, Petr 
Procházka a Lenka Jandová. 

 
Výsledky – mladší žáci 
1.      Kubrycht Štěpán       
2.      Branný Steven  
3.      Jílková Amálie       
4.      Kubačák Adam 
5.      Dbalý Jakub       
6.      Lukešová Amálie 
7.      Sábel Lukáš              
8.      Sluka Michal       
9.      Šlapák Jan  
10.    Paleta Róza            
11.    Paleta František        

 
Výsledky – starší žáci : 
1.      Kubačák Jakub      
2.      Pekárek Ondřej 
3.      Šlapák Jakub  
4.      Štochl Karel 
5.      Huml Marek      
6.      Šlapák Jan 
7.      Huml Matěj                 
8.      Tuček Matěj      
 
 
 

 
Výsledky – dorostenky 
1.    Dostálová Eliška        
2.    Pekárková Jana        
3.    Branná Karin         
4.    Hoskovcová Anna    
5.    Štrenclová Monika     
6.    Lukešová Natálie 
7.    Sluková Denisa            
8.    Březovská Jana 
 
 
 

 
Noví  členové :  
Káchová Klára 
Novotná Adéla 
Fimonová Eliška 
Charvátová Anna 
Fairaisl Jakub 
Giňa Filip 
Fairaisl Václav 
Fimon Michal 
Káchová Viktorie 
Šnajdr Tibor 

 

Po vyhodnocení oddílové soutěže proběhla diskuse, v níž 
vystoupili zástupci sborů z Komárova, Oseka, Hvozdce, 
Zaječova, Olešné a Jiviny, aby pozdravili jednání naší valné 
hromady, za Obecní úřad Chaloupky promluvil p. Jiří Turek, 
svůj projev za VV OSH Beroun přednesl p. Bohumil Vokáč. 

Tím byl program valné hromady u konce a následovalo 
schválení návrhu usnesení, který valné hromadě předložila 
Michaela Jílková. Na závěr valné hromady bylo všem 
přítomným podáno občerstvení a pak následovala volná 
zábava.  
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HASIČSKÝ BÁL A DĚTSKÝ REJ MASEK 
 

 

 

 

 

 

 

V sobotu dne 19. ledna 2019 se v sále hostince na 
Chaloupkách konala každoroční tradiční akce hasičů - 
83. hasičský bál. Začátek byl ve 20.00 hodin, k tanci a 
poslechu hrála kapela SPEKTRUM, vstupné bylo 100,- Kč. 
Zábava přilákala 76 platících návštěvníků. Již předchozí 
neděli 13. ledna obešli hasiči s pozvánkami Chaloupky a 
okolní osady, aby na bál osobně pozvali všechny občany. 
Děkujeme tímto všem, kteří na hasičský bál přispěli 
jakoukoliv částkou. Vážíme si důvěry, kterou občané k 
organizaci hasičů v Chaloupkách mají. Součástí bálu byla 
tradičně bohatá tombola. O tu se letos staraly Lada 
Pekárková, Alena Jílková a Lenka Jandová, lístky u pokladny 
prodával Milan Janda. Letos bylo v tombole 192 cen, které 
sbor nakoupil ze svých prostředků nebo je věnovali členové 
i ostatní občané. Děkujeme tímto všem, kteří nám do 

tomboly přispěli. V salonku byla pro návštěvníky bálu 
otevřená šatna, výtěžek ze šatny byl předán do 
pokladny sboru a bude použitý na potřeby malých hasičů. 
Poděkování patří také p. Františkovi Humlovi, který 
zajišťoval službu u pokladny. Doufáme, že se letošní bál 
návštěvníkům líbil, o čemž svědčí i to, že se nikomu 
nechtělo domů. Pak už pořadatelům zbývalo jen uklidit sál, 
aby byl připravený na druhý den pro dětský maškarní rej. 

Následující den, tedy v neděli 20. února 2019, se od 14 
hodin konal tradiční maškarní rej pro děti. Do vyzdobeného 
sálu v hospodě přišlo 38 dětí z Chaloupek i okolních obcí v 
doprovodu rodičů a prarodičů. Vstupné bylo dobrovolné, 
každé z dětí dostalo u pokladny balónek a sušenku, 
rozdávaly se také omalovánky nebo vystřihovánky. Všechny 
drobné dárky dětem rozdávali u pokladny Vladimír Pražák, 
Jindřich Burda a Milan Janda, s cenami při soutěžích 
pomáhaly Jana Pekárková a Karin Branná. Také tentokrát 
byla pro děti i rodiče otevřena šatna, kterou letos 
zajišťovali David Jílek, Alena Jílková a Eliška Dostálová. Děti, 
které přišly převlečené za princezny, víly, vodníky, piráty, 
čarodějnice, berušky, námořníky a jiné pohádkové a 
filmové postavy nebo i bez masek, vesele dováděly při 
hudbě p. Libora Dbalého. Proběhla také soutěž o nejhezčí 
masku, kdy bylo vyhodnoceno pět nejlepších masek. 
Součástí zábavného odpoledne bylo tradičně spoustu her a 
soutěží. Děti byly programem nadšené a s radostí se do 
soutěží zapojovaly. Hrálo se, soutěžilo a tancovalo až do 17 
hodin. 

Výbor SDH Chaloupky tímto děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěchu obou akcí, ať už přispěli finanční 
částkou, věcnou cenou do tomboly nebo pomáhali při organizaci a zabezpečení všech služeb. Výsledkem jejich práce je nemalý 
finanční obnos do pokladny sboru, který bude použitý na činnost hasičů, zejména dětí.  
 
******************************************************************************************************** 
 

ZAJEČOVSKÉ UZLOVÁNÍ
 

Jako první soutěž našich mladých hasičů bylo v roce 2019 
na programu Zaječovské uzlování, a to v sobotu 23. února 
v místním Lidovém domě a naše účast byla opravdu 
bohatá, neboť jsme vyslali do boje celkem 30 dětí, z toho 
10 mladších rozdělených do 2 družstev, a 20 starších žáků 
rozdělených celkem do 4 družstev. Kromě toho bylo 
vybráno 5 nejlepších jednotlivců v obou kategoriích, aby 
svedlo boj o další cenné kovy. Soutěž probíhala ve 2 kolech, 
kdy nejprve na start nastoupila družstva od nejmladší 
přípravky až po mladší a starší žáky. Poté přišli na řadu 
jednotlivci, opět od přípravky až po mladší a starší žáky. 
Nejprve startovala kategorie mladších žáků, do jejichž 
startovní listiny zapsali vedoucí manželé Jílkovi 2 družstva. 
A oběma družstvům se závod vyvedl náramně. Družstvo 
„A“ obsadilo 2. místo za vítězným domácím družstvem ze 
Zaječova, a pozadu nezůstalo ani družstvo „B“, které se 
umístilo hned za svými kolegy, na 3. místě. Výbornou 
přípravu pak perfektními výkony potvrdili i vybraní 
jednotlivci, kteří celou kategorii ovládli. Amálka Jílková 
svou kategorii vyhrála, Steven Branný se umístil na 2. místě 
a 3. místo a kompletní medailovou sbírku svým výkonem  

 
podtrhnul Honzík Šlapák. Dobře se vedlo i našim dvěma 
zbylým zástupcům, neboť Štěpán Kubrycht obsadil 5. místo 
a Amálka Lukešová pěkné 13. místo.  
Starším žákům se sice tolik nevedlo, ale i zde nebyla nouze 
o pěkné výsledky a především o medaile. Nejprve přišla na 
řadu soutěž družstev, do které vyslali vedoucí Petr a Lenka 
Jandovi a Petr Procházka celkem 4 družstva. Družstvo „A“ 
bohužel nenaplnilo očekávání vedoucích a v konečném 
zúčtování se umístilo až na 8. místě. Hned za ním na 9. 
místě se umístilo družstvo „B“, ale nejlépe ze všech si vedlo 
družstvo „C“, složené pouze z děvčat, které se umístilo na 
místě 2. a oproti loňsku si tak pouze prohodilo výsledné 
pořadí s domácími „Zajíci“, kteří tentokrát naše „Plamínky“ 
porazili. Družstvo „D“ si také nevedlo špatně, ale nakonec 
obsadilo 7. místo.  
V soutěži jednotlivců byla obrovská konkurence, ale ani zde 
se naši mladí hasiči neztratili. Nejlépe si vedla Janča 
Březovská, která obsadila 5. místo, v „Top 10“ ji ještě 
doplnili Ondra Pekárek na 7. místě a Natálka Lukešová na 9. 
místě. Další výsledky přidal Kája Štochl, který skončil na 12. 
místě, a Kuba Šlapák, který se umístil na 16. místě.  
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V celkovém zúčtování tedy k nám na Chaloupky putují 2 
stříbrné a 1 bronzový pohár pro nejlepší družstva, a také 
kompletní medailová sbírka, kterou vybojovali naši mladší 
jednotlivci. Závěrem bychom rádi poděkovali zejména 
dětem za předvedené výkony, ale i jejich vedoucím za 
pilnou přípravu a čas, který byli ochotni této přípravě 

věnovat. Rovněž děkujeme našim rozhodčím, kteří se sem 
vydali a pomohli tak místnímu sboru celou soutěž 
zvládnout po organizační stránce. V každém případě 
děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na soutěži 
podíleli a zasloužili se tak o další perfektní výsledky pro náš 
sbor. 

 

   
 
 

 

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

VÝLET NA TITANIC 
 

 
 
V sobotu 2. března 2019 jsme se s dětmi vydali na plavbu 
Titanicem, tedy přesněji řečeno na světovou výstavu 
Titanic do Brna, která se konala v České republice 
naposledy. Cesta z Hořovic do Prahy a následně do Brna 
byla díky rychlíkům příjemná a svižná, i když díky jednomu 

panu průvodčímu o hodinu delší, ale přesto jsme v poledne 
dorazili na brněnské Výstaviště a mohli se "nalodit". 
U vstupu na výstavu jsme každý dostali palubní lístek se 
jménem skutečného pasažéra slavné lodi a na konci výstavy 
jsme se dozvěděli, který "z nás" tuto katastrofu přežil a kdo 
ne. Výstava byla úžasná, prohlédli jsme si model lodi, kajuty 
pro cestující jednotlivých tříd, známé schodiště a chodbu z 
filmu, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých i 
neuvěřitelných informací a zkusili jsme na vlastní kůži 
teplotu ledovce. Na konci výstavy jsme se mohli vyfotit na 
přídi lodi přesně jako ve slavném filmu. Při zpáteční cestě 
jsme měli díky zpoždění vlaku dvouhodinovou zastávku v 
Praze na "Hlaváku", ale děti si ji vesele zkrátily tanečním 

vystoupením pro turisty 😊 Okolo půl jedenácté večer 
jsme se všichni unavení, ale plní dojmů vrátili domů s 
rozhodnutím, že to nebyl určitě poslední výlet, protože se 
všem moc líbil. 

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

 
CHALOUPECKÉ MOTÁNÍ 

 

Letošní druhou soutěží našich mladých hasičů bylo 
„domácí“ Chaloupecké motání, které se konalo poslední 
březnovou sobotu, tedy 30. 3. 2019. Místem konání byl sál 
místní restaurace, který byl zaplněn do „posledního 
místečka“, neboť se sem vypravilo závodit celkem 102 
mladých hasičů z Hýskova, Komárova, Olešné, Zaječova a 
samozřejmě domácích z Chaloupek.  
Soutěž byla rozdělena do několika kategorií podle věku 
závodníků, a to na kategorii obsahující děti předškolní a z 1. 
třídy, dále na kategorie dětí z 2. – 3. třídy, 4. – 6. třídy a 
děti ze 7. – 9. třídy. Kromě kategorie nejmladších závodníků 
byly ještě všechny ostatní navíc rozděleny podle pohlaví na 
část dívčí a chlapeckou. Dohromady se tedy závodilo v 7 
různých kategoriích a ve většině z nich jsme měli své 

zastoupení. Úkolem všech závodníků bylo smotat 10 m 
hadici „C“ v co nejkratším čase.  
Naši vedoucí vyslali do boje celkem 29 závodníků, kteří byli 
rozděleni do několika kategorií. V kategorii těch 
nejmladších jsme měli 2násobné zastoupení. Pro Janičku 
Fairaislovou to byla vůbec první soutěž, i tak si ale vedla 
velmi dobře a nakonec obsadila pěkné 23. místo. Anička 
Charvátová si vedla také velmi dobře, ta se umístila na 
pěkném 6. místě, 1 vteřinu od bronzové a 4 vteřiny od zlaté 
medaile. 
V kategoriích dětí 2. – 3. tříd jsme měli zastoupení pouze 
mezi chlapci, i tak zde ale nebyla nouze o pěkné výsledky. 
Kubík Fairaisl obsadil 7. a Fíla Giňa 6. místo, ale ještě lépe si 
vedli stříbrný Kuba Dbalý a zlatý Honzík Šlapák. 
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V prostředních kategoriích jsme měli asi největší 
zastoupení, měli jsme zde jak dívky, tak chlapce. Mezi 
dívkami jsme měli celkem pětičetné zastoupení: Amálka 
Lukešová se umístila na 12. místě, Eliška Fimonová na 11., 
Adélka Novotná skončila 8., Klárka Káchová 7. a Amálka 
Jílková se umístila na 6. místě. O jednoho závodníka více 
jsme měli ve stejné věkové kategorii chlapců. Štěpán 
Kubrycht se umístil na 19. místě, Lukáš Sábel na 15., Matěj 
Tuček na 12., 9. místo obsadil Steve Branný, který skončil 
hned za svým týmovým kolegou Frantou Paletou, a nejlépe 
ze všech si vedl Honza Šlapák, který se umístil na 3. místě. 
Čtyřnásobné zastoupení jsme poté měli v kategorii 
nejstarších děvčat. Natka Lukešová se umístila na pěkném 
9. místě, hned před svou týmovou kolegyní Jančou 
Březovskou, těsně pod stupni vítězů nakonec skončila 
Karinka Branná, a nejlépe ze všech si vedla Janča 
Pekárková, která nestačila pouze na fenomenální čas 
Kataríny Horské z Hýskova, který měl hodnotu  6,81 s ! 
V poslední kategorii, tedy nejstarších chlapců, jsme měli 
celkem osm závodníků. Bohužel chlapcům se úplně tolik 
nedařilo, avšak jak se později ukázalo, na medaili bylo 

potřeba dosáhnout času pod 8 vteřin. Ale jak si zde vedli 
naši zástupci: nováček Tibor Šnajdr obsadil 17. místo, před 
ním se umístili Michal Fimon a Kája Štochl na 16., resp. 15. 
místě, na 12. místě se poté umístil Marek Huml, o čtvrt 
vteřiny za svým bratrem Matějem, v elitní desítce se pak 
umístili Kuba Šlapák na 9. místě, Vašek Fairaisl na 8. místě, 
a nejlépe si vedl Ondra Pekárek, který i přes svůj 
fantastický čas 7,76 s skončil „až“ na 3. místě. 
Celková bilance našeho sboru tedy nakonec čítala 5 
medailí, z toho byla 1 zlatá, a dále 2 stříbrné a 2 bronzové. 
Tyto výsledky také znamenaly, že v konečném zúčtování 
sborů jsme se umístili na 3. místě za družstvem z Hýskova a 
vítězným družstvem ze Zaječova. Na závěrečném vyhlášení 
pak byli všichni jednotlivci odměněni za své výkony 
drobnými dary, a 3 nejlepší v každé kategorii navíc obdrželi 
diplom a medaili. Všechna družstva poté byla odměněna 
„ohromnými“ dorty a 3 nejlepší sbory navíc obdrželi pohár. 
V celkovém zúčtování tedy naši mladí hasiči vybojovali 
celkem 5 individuálních medailí a k tomu ještě navíc 
bronzový pohár.  
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UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO 

 

 

   
V rámci ekologické činnosti se naši mladí hasiči zúčastní 
kromě soutěží a výletů také různých brigád. V sobotu 6. 
dubna 2019 probíhala po celé republice akce s názvem 
„Ukliďme Česko“. Zúčastnila se jí celá řada dobrovolníků, 
výzvy běžely v médiích i na sociálních sítích, náš sbor se do 
ní zapojil již v loňském a předloňském roce, proto jsme ani 
tentokrát nemohli zůstat pozadu. Po registraci na webové 
stránky organizátorů jsme obdrželi propagační materiály a 
úklidové pomůcky pro účastníky (pytle, rukavice, trička) a 
mohli jsme začít. 
V sobotu v 9.00 ráno se u hasičské zbrojnice sešlo 32 dětí, 
mládeže, dospělých členů sboru a rodičů. Všichni účastníci 
byli hned na začátku rozděleni do 2 pracovních skupin, 
dostali pracovní pomůcky a výstražné vesty kvůli 
bezpečnosti. První skupina (převážně mladších žáků) se pod 

vedením Davida a Aleny Jílkových vypravila uklidit lesík pod 
hospodou a hlavně okolí Záskalské přehrady.  
Druhá skupina starších žáků a mládeže se pod vedením 
Jindry Burdy, Pavla Procházky a Lukáše Burdy vydala uklízet 
lesík na Koníčku, okolí studánky a dále pak okolí hlavní 
silnice na Neřežín. Zde na parkovišti u mlýna se nakonec 
obě skupiny setkaly a vydaly se zpět k hasičské zbrojnici. 
Nasbíraný odpad zůstával na několika stanovištích, odkud 
ho potom v pondělí svezli na sběrné místo a roztřídili do 
jednotlivých kontejnerů zaměstnanci Obecního úřadu. 
Celkově bylo nasbíráno asi 300 kg odpadu, z toho se 
podařilo vytřídit asi 30 kg plastů.  
Akce proběhla ve spolupráci s Obecním úřadem v 
Chaloupkách, který zajistil odvoz a úklid nasbíraného 
odpadu. 

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

  
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 

 

 
 
Také letos se malí Plamínci zúčastnili soutěže „Požární 
ochrana očima dětí".  Tuto soutěž každoročně vyhlašuje SH 
ČMS a je určena pro všechny děti a mládež do 18 let. 
Mohou se jí zúčastnit jak hasičské sbory, tak i mateřské, 
základní školy, víceletá gymnázia a domovy dětí a mládeže. 
Je rozdělena na dvě části -   literární a výtvarnou a probíhá 
v několika věkových kategoriích. 

V základním kole, které proběhlo v rámci našeho sboru, se 
sešlo 12 prací s hasičskou tématikou, z toho byly 3 literární 
a 9 výtvarných a děti jimi obsadily šest kategorií. Všechny 
došlé práce postoupily do kola okresního. 
Okresní kolo bylo vyhodnoceno ve středu 15. května 2019. 
Se svými pracemi sem postoupilo celkem 478 dětí z 8 
základních škol a 4 hasičských sborů. Ocenění vítězů se 
uskutečnilo v prostorách stanice HZS v Berouně za 
přítomnosti starosty OSH Beroun Josefa Štětky, 
náměstkyně starosty Heleny Hanzlíkové, zástupkyně HZS 
Beroun Bc. Ziny Průšové a dalších funkcionářů, kteří všem 
oceněným předali diplomy a drobné dárky.   
V okresním kole uspěla jediná práce : v kategorii L 4 se svojí 
básní zvítězila a získala zlatou medaili Monika Štrenclová  a 
zároveň postoupila do krajského kola soutěže. Také zde 
byla Monika úspěšná a obsadila skvělé 2. místo, bohužel do 
republikového kola již nepostoupila. 
Po vyhlášení vítězů soutěže a rozdání cen nás ještě 
berounští hasiči pozvali na prohlídku své zbrojnice, kde 
proběhly také ukázky jejich vybavení a techniky.   
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VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
 

V termínu od pátku 17. do neděle 19. května uspořádali 
vedoucí mládeže jarní soustředění před okresními koly hry 
Plamen a soutěže dorostu. Víkend jsme strávili v krásném a 
rozlehlém areálu Machova mlýna u Krakovce. Soustředění 
se zúčastnila všechna družstva – mladší žáci, starší žáci i 
dorostenky. 
Odjezd účastníků byl v pátek v podvečerních hodinách od 
hasičské zbrojnice z Chaloupek, kvůli zdržení autobusu jsme 
na místo přijeli skoro o dvě hodiny později, ale zato nás 
řidič autobusu Vašek Štrencl bezpečně dovezl až do tábora 
přes všechny serpentiny po cestě  a bravurně zvládl i 
závěrečné klesání do tábora :-) takže jsme nemuseli 
poslední kilometr jít pěšky se vší bagáží. Po příjezdu se děti 
i vedoucí ubytovali v chatkách a po opožděné večeři zbyl 
čas už jen na sestavení jedné nebo dvou překážek a rychlou 
obhlídku areálu.  Po chladné noci v chatkách jsme se 
v sobotu probudili do stejně chladného a pošmourného 
rána. Naštěstí brzy vykouklo sluníčko a mohli jsme začít 
naplno trénovat. Prostor areálu nám umožnil postavit 
dráhy na všechny disciplíny najednou, takže se nám vešly 

štafety 4x 60m pro žáky, 4x 100 m pro dorostenky, štafeta i 
útok CTIF a hlavně požární útok, při němž jsme mohli 
čerpat vodu z blízkého potoka, což značně zjednodušilo 
obsluhu kádě a tím i provedení celé disciplíny. Družstva se 
bez čekání střídala na jednotlivých disciplínách a tím jsme 
mohli využít oba dva dny k intenzivnímu tréninku. Druhým 
luxusem byla strava, kromě hlavních jídel, kdy jsme si 
vybírali vždy ze dvou chodů, dostávaly děti ještě dopolední 
a odpolední svačinu a měly zajištěn i pitný režim. Kromě 
toho byl v areálu otevřen ještě stánek s občerstvením, 
takže hlady nikdo rozhodně netrpěl :-) V neděli po obědě 
jsme již netrénovali a museli jsme začít s naložením a 
odvozem překážek a materiálu. Se vším jsme byli hotovi 
kolem 16. hodiny a pak už jsme mohli s dětmi vyrazit na 
cestu k domovu, kam jsme přijeli asi kolem 17.30 hodin.  
I když zejména nakládka a převoz veškerého materiálu byl 
velmi náročný, hodnotíme soustředění jako povedené a 
svůj účel splnilo beze zbytku. Poděkování patří všem 
vedoucím za jeho přípravu a za materiální zajištění. 

 

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

 
MÁJOVÉ POSEZENÍ V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ 

 
 

Ve středu 22. května 2019 se v Domově Na Výsluní v 
Hořovicích uskutečnilo „Májové posezení", které zde 
probíhá každým rokem, a naši nejmenší májovníci dostali 
opět pozvání, aby přijeli zatančit besedu obyvatelům 
domova. Vystoupení se konalo v 15 hodin a zúčastnily se 
ho dvě kolony nejmenších dětí.  
Letos nám počasí bohužel nepřálo, děti musely tančit ve 
vnitřním vestibulu. V domově panovala výborná nálada, 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 
- 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 také rodičům dětí za pomoc při dopravě a organizaci 
vystoupení dětí. 
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STAROČESKÉ MÁJE  
 

Chaloupecké „Staročeské máje“  se konaly v sobotu 25. 
května 2019, tentokrát pod vedením místní i přespolní 
mládeže. Zúčastnilo se jich celkem 48 tanečníků, z toho 
byly 3 kolony starších a 3 kolony dětí. Májovníky byli Vašek 
Kment a Eliška Baštařová za starší a za malé děti Amálka 
Jílková a Steven Branný. Tradiční česká beseda se tančila ve 
sportovním areálu na Chaloupkách.  
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 Libora Dbalého, potom kapela 
zahrála sólo pro májovníky a po něm už přišla na řadu 
beseda. Po besedě 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 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. 

 

Poděkování za bezchybnou organizaci patří všem, kdo se podíleli na zabezpečení Májů, všem občanům Chaloupek a okolních 
obcí za každý  finanční obnos, kterým přispěli májovníkům, za jejich vstřícnost, ochotu a podporu, a dále Obecnímu úřadu 
Chaloupky za příspěvek na zapůjčení krojů pro májovníky.  
 

               
 

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

 
OKRESNÍ KOLO DOROSTU 

 
 

 

 
Okresní kolo soutěže dorostu se letos konalo v sobotu 25. 
května 2019 na Chyňavě v odpoledních hodinách, 
dopoledne zde probíhalo okresní kolo v požárním sportu 
dospělých. Náš sbor vyslal do boje o vítězství a postup do 
krajského kola družstvo dorostenek ve složení Eliška 
Dostálová, Monika Štrenclová, Anna Hoskovcová, Jana 
Pekárková, Karin Branná, Natálie Lukešová, Jana Březovská 
a Denisa Sluková. 
Děvčata měla po podzimním kole ZPV výbornou výchozí 
pozici pro kolo jarní, neboť se v něm umístila na 1. místě 
před Zálužím, Drahlovicemi a Tlusticí. Naši účast na soutěži 
však doprovázely organizační problémy, jelikož v téže době 
probíhaly na Chaloupkách Staročeské máje a děvčata tak 
musela stihnout odsoutěžit, rychle se přesunout domů a 
v 17 hodin odtancovat besedu na hřišti. Díky vstřícnosti ze 
strany Okresní rady mládeže jsme mohly přijet o hodinu 
dříve a splnit si testy, na všechny disciplíny jsme směly pak 
jít jako první v pořadí.  

Jako první disciplína byl tedy na řadě test z požární 
ochrany, který děvčata splnila bez jediné chyby a do 
celkového součtu pořadí jsme si mohly připsat jedničku. 
Ani naše soupeřky však nezaváhaly, takže po této disciplíně 
se na celkovém pořadí nic neměnilo.  
Další  disciplínou byla štafeta 4 x 100 m. Obě naše štafety 
předvedly vyrovnaný výkon, dokonce tak, že měly na setinu 
stejný čas. Soupeřky ze Záluží měly ale čas o 3,42 s lepší, 
takže si do celkového součtu připsaly jedničku a my dvojku. 
Všechno měla rozhodnout další disciplína – požární útok. 
Při něm se rozhodla vedoucí zariskovat se sestavou a 
poslala na start děvčata v nové sestavě, kterou si 
vyzkoušela teprve před týdnem na soustředění. Tato 
varianta celkem vyšla, bohužel se našly ještě drobné 
chybičky, které znamenaly čas 40,58 s a ztrátu 1,58 s na 
vedoucí Záluží, které v této disciplíně bralo jedničku a my 
dvojku. V tuto chvíli už podle neúprosné matematiky bylo 
jasné, že vítězství nám uteklo doslova o vlásek. 
Nic už na tom nezměnila ani poslední disciplína – běh na 
100 m překážek. V něm naše děvčata soupeřky přejela a 
nadělila jim 6,48 s, takže si do celkového součtu pořadí 
připsala jedničku. Celkově to znamenalo 7 bodů jako Záluží 
a jelikož při rovnosti bodů rozhodoval požární útok, 
prohrály jsme tento souboj o pouhých 1,58 s. Ale takový už 
sport někdy bývá. 
Přesto si naše děvčata zaslouží pochvalu za obrovskou 
bojovnost do poslední chvíle a svoje stříbrné medaile si 
mohla pověsit na krk se ctí a vztyčenou hlavou. Příští rok se 
o vítězství popereme znovu a ještě lépe. 
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JARNÍ KOLO HRY PLAMEN 

 

 
 
Okresní II. kolo hry Plamen 2018/2019 se uskutečnilo 8. a 
9. června na fotbalovém hřišti v Hýskově. Celkově čtyři 
disciplíny byly opět rozloženy do obou víkendových dnů : 
v sobotu proběhly běžecké disciplíny všech kategorií – 
štafeta 4x60 m a štafeta CTIF, na neděli připadly požární 
útoky a útoky CTIF a také celkové vyhodnocení ročníku 
soutěže. Náš sbor přijela reprezentovat dvě družstva, jedno 
mladších a jedno starších žáků a oba týmy měly našlápnuto 
na medaili. 
Naši mladší žáci nastoupili do závodu s podzimním 
umístěním 2 a 3. Jako první sobotní disciplína přišla na řadu 
štafeta 4x60 m. Naše „A“ štafeta startovala ve složení 
Amálka Jílková, Adélka Novotná, Štěpán Kubrycht a Steven 
Branný. Štafeta „B“ běžela v sestavě Amálka Lukešová, Filip 
Giňa, Kubík Fairaisl a Anička Charvátová. Obě štafety 
předvedly moc pěkný výkon a čas štafety „A“ v hodnotě 
62,65 s znamenal skvělé 2. místo v této disciplíně za prvním 
Zaječovem. 
Jako druhá disciplína byla na řadě štafeta CTIF. Vedoucí 
poslali na start této disciplíny následující výběr : Amálka 
Jílková, Amálka Lukešová, Kubík Fairaisl, Adélka Novotná, 
Honzík Šlapák, Filip Giňa, Steven Branný a Štěpán Kubrycht. 
Děti měly dva pokusy a oba dva se jim povedly velmi dobře, 
hned první čas 109,3 s byl druhý nejlepší v této disciplíně a 
pouhé dvě vteřiny za Zaječovem. 
 

 
 
Starší žáci začali v sobotu v Hýskově na průběžném 3. místě 
z podzimního ZPV a jejich první disciplínou byla štafeta 
CTIF. Na její start se postavilo družstvo ve složení Michal 
Fimon, Ondra Pekárek, Karel Štochl, Karin Branná, Matěj 
Huml, Honza Šlapák, Vašek Fairaisl, Tibor Šnajdr a Kuba  

Šlapák. Naši si na štafetu věřili, ale bohužel v obou 
pokusech udělali chybu, která znamenala 10 trestných 
vteřin, a jejich čas 100,95 s je odsunul až na 7. místo 
v disciplíně. 
Následovala štafeta 4x60 m. Nejprve šla na start štafeta „B“ 
ve složení Honza Šlapák, Matěj Huml, Vašek Fairaisl a Kuba 
Šlapák. Kluci zaběhli slušný zajišťovací čas 55,52 s a na řadu 
šla štafeta „A“ v sestavě Michal Fimon, Karin Branná, Tibor 
Šnajdr a Karel Štochl. Hned na kladině bohužel spadl 
Michal, dokázal ale pokračovat dál, pokus ale ukončila 
hned následující špatná předávka. Počítal se tedy čas 
štafety „B“ a ten pak znamenal v disciplíně 3. místo. 
V neděli byly na programu disciplíny požární útok a útok 
CTIF. Naši mladší začínali na požárním útoku a jejich 
vedoucí se rozhodli nic neriskovat a postavili na start tu 
nejsilnější možnou sestavu : Amálka Lukešová, Štěpán 
Kubrycht, Amálka Jílková, Honzík Šlapák, Adélka Novotná a 
Steven Branný, strojníkem byl David Jílek. I přesto bohužel 
útok nevyšel úplně ideálně a čas prvního pokusu 31,18 
s znamenal 4. místo v disciplíně. 
 

 
 
Poprvé si mladší žáci vyzkoušeli také požární útok CTIF , 
který bude již od příštího ročníku jednou z oficiálních 
disciplín i v této kategorii. Letošní zkušební ročník měl pro 
mladší žáky upravená pravidla a jako velitel běžel 
s družstvem jejich vedoucí. Naši se v této disciplíně umístili 
na krásném 3. místě. 
V součtu všech disciplín z obou kol hry Plamen nakonec 
naši mladší žáci vybojovali celkové výtečné a zasloužené 2. 
místo za vítězným Zaječovem a před třetími Malými 
Přílepy. 
Nedělní program pro starší žáky začal útokem CTIF. Na start 
šli Matěj Huml, Michal Fimon, Tibor Šnajdr, Karin Branná, 
Vašek Fairaisl, Marek Huml, Kuba Šlapák, Ondra Pekárek a 
Karel Štochl. Naši bohužel nezaběhli pokus bez trestných 
vteřin (15 a 5), jejich čas byl ale velice slušný a vynesl je na 
3. místo v této disciplíně.  
Jako poslední disciplína byla na řadě ta královská – požární 
útok. Sedmička statečných Ondra Pekárek, Kuba Šlapák, 
Marek Huml, Vašek Fairaisl, Karel Štochl, Michal Fimon a 
Matěj Huml dělala co mohla, ale jejich čas 28,23 s stačil 
pouze na 4. místo v této disciplíně. 
V celkovém součtu všech disciplín obsadili naši starší žáci 3. 
místo a vybojovali pro náš sbor bronzovou medaili. 
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 NOČNÍ ÚTOKY V HÝSKOVĚ 

 

 
 

I v letošním roce se naši mladí hasiči vypravili do Hýskova 
na soutěž v nočních požárních útocích. Tentokrát vyšel na 
soutěž datum pátek 14. června na fotbalovém hřišti 
v Hýskově. Naše účast čítala celkem 3 družstva, z toho 2 
družstva mladších a 1 družstvo starších žáků.  Na místě 
konání se sešlo celkem 42 družstev. Konkurence tak byla 
obrovská.  
Jako první přišli na řadu mladší žáci a z našich družstev to 
bylo družstvo „B“, které startovalo v tomto složení: Amálka 
Lukešová, Filip Giňa, Kuba Dbalý, Kubík Fairaisl, Matyáš 
Mrkáček a tuto pětici doplnil z družstva „A“ Štěpán 
Kubrycht.  

Všichni členové předvedli velmi dobrý výkon, bohužel 
v konečném zúčtování z toho bylo až 17. místo. Poté na 
startovní čáru nastoupilo družstvo „A“, startující ve složení: 
Štěpán Kubrycht, Steve Branný, Amálka Jílková, Adélka 
Novotná, Honzík Šlapák a benjamínek týmu Anička 
Charvátová. Od tohoto družstva se čekalo velmi dobré 
umístění, i tak ale nakonec celé družstvo všechny velmi 
příjemně překvapilo. Z jejich dosaženého času se totiž ve 
výsledkové listině stal 3. nejlepší v kategorii, což znamenalo 
zasloužený bronz a další medailové umístění pro náš sbor. 
Po mladších žácích přišli na řadu i jejich starší kolegové, 
včetně těch našich. Zde náš sbor reprezentovalo 1 
družstvo, startující ve složení: Marek Huml, Kuba Šlapák, 
Vašek Fairaisl, Kája Štochl, Michal Fimon, Ondra Pekárek a 
Honza Šlapák. I starší žáci předvedli velmi dobrý výkon, 
nicméně v nabité konkurenci z toho bylo nakonec 6. místo, 
což je ovšem rovněž velmi pěkný výsledek a rovněž jeden 
z nejlepších výsledků v této kategorii z této soutěže. 
Po závěrečném vyhodnocení už následovala pouze volná 
zábava, a poté se všichni účastníci, jak soutěžící, tak 
vedoucí, vydali do svých dočasných příbytků ulehnout ke 
spánku. Ráno jsme se nasnídali, sbalili všechny věci a 
pomalu se vydali na další soutěž, tentokrát do Záluží. 
 
 

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

ZÁLUŽSKÝ POHÁR VÍTĚZŮ 

 
Naší další soutěží byl tradiční „Pohár vítězů“ v Záluží, kde se 
závodilo v požárních útocích. Letošní ročník připadl na 
sobotu 15. června 2019. Tentokrát vyslal náš sbor do boje 
celkem 6 družstev (2 družstva mladších žáků, 1 družstvo 
starších žáků, družstvo mužů a 2 družstva žen).  
Soutěž probíhala ve 3 kategoriích: v kategorii přípravky, 
dále mladších a starších žáků. Každé družstvo mělo 
k dispozici 2 pokusy, přičemž nejprve šli na řadu 
„přípravkáři“, poté mladší a starší žáci, a poté v tom samém 
pořadí proběhlo i druhé soutěžní kolo.Z našich družstev se 
jako první postavilo na start soutěžní družstvo mladších 
žáků „B“, startující v identickém složení jako den předtím 
v Hýskově, tedy: Štěpán Kubrycht, Amálka Lukešová, Filip 
Giňa, Kuba Dbalý, Kubík Fairaisl a Matyáš Mrkáček. 
Všechny děti se velice snažily a nakonec z toho bylo velmi 
pěkné 5. místo. Poté přišli na řadu jejich zkušenější 

kolegové, startující ve složení: Štěpán Kubrycht, Steve 
Branný, Amálka Jílková, Adélka Novotná, Honzík Šlapák a 
Anička Charvátová. Celé družstvo ukázalo, že má vynikající 
formu, a nakonec vybojovalo další medailovou příčku, 
tentokrát stříbrnou, o pouhou desetinu za vítězným 
domácím družstvem ze Záluží. 
Potom přišli na řadu starší žáci, u kterých proběhla mezi 
jednotlivými pokusy jedna drobná změna, první pokus si 
vyzkoušel práci s rozdělovačem služebně nejmladší Tibor 
Šnajdr, na druhý pokus ho nahradil o něco zkušenější Vašek 
Fairaisl. Zbývající členové družstva startovali v obou 
soutěžních pokusech, jmenovitě jimi byli: Ondra Pekárek, 
Marek Huml, Kuba Šlapák, Kája Štochl, Michal Fimon a 
Honza Šlapák. Starší žáci se nenechali zahanbit svými 
mladšími kolegy a nakonec i oni vybojovali 2. místo a další 
stříbro tak putovalo k nám domů na Chaloupky. 
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Po dětské části se děti vypravily směrem domů a ostatní členové výpravy se zúčastnili i odpoledního klání pro dospělé. V 

kategorii žen startovala dvě naše družstva : jako první šly na řadu ženy ve složení Lada Pekárková, Lenka Jandová, Alena Jílková, 

Jana Pekárková, Michaela Jílková, Jana Štochlová a Alena Nováková. Čas jejich pokusu znamenal v celkovém pořadí 4. místo, kdy 

na bronzovou příčku chyběly ženám desetiny vteřiny. Poté se na startovní čáru postavilo naše druhé družstvo - dorostenky ve 

složení Natálie Lukešová, Anna Hoskovcová, Jana Pekárková, Jana Březovská, Monika Štrenclová a Karin Branná. Chyběla Eliška 

Dostálová, která si zranila nohu, a tak ji na postu pravého proudu vystřídala Alena Jílková. Děvčatům jediný pokus vyšel 

dokonale, svým časem celou kategorii ovládla, zvítězila a odvezla si domů zlaté medaile a putovní pohár.  

Družstvo mužů nastoupilo ke svému pokusu ve složení Karel Štochl, David Štrencl, Milan Janda, Tomáš Šlapák, Petr Janda, Lukáš 

Burda a Petr Procházka. Také mužům jejich pokus vyšel výborně a dosaženým časem nakonec vybojovali skvělou stříbrnou 

příčku.  Svým 2. místem muži završili úspěšnou účast našeho sboru na této soutěži. 

 

   
 

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

MEMORIÁL ADOLFA JANDY 
 
 
 

V neděli 16. června 2019 se ve sportovním areálu na 
Chaloupkách konal již 12. ročník Memoriálu Adolfa Jandy. 
Své zástupce sem vyslalo celkem 5 sborů : Chaloupky, 
Zaječov, Komárov a Záluží. Náš sbor vyslal do boje celkem 3 
soutěžní družstva, z toho 2 do kategorie mladších žáků a 1 
do kategorie starších. Celkem se této poslední soutěže 
sezóny zúčastnilo 6 družstev mladších a 4 družstva starších 
žáků. Mladší žáci spolu nejprve soupeřili na štafetě CTIF, 
starší žáci na štafetě 4x60m. Po dokončení disciplíny si obě 
kategorie svá stanoviště prohodily a po dokončení 2. 
disciplíny přišly na řadu požární útoky, nejprve proběhly 
první pokusy mladších a starších žáků, poté ve stejném 
pořadí pokusy druhé. 
Jako první se na start postavilo družstvo „B“ mladších. To 
bylo tvořeno Amálkou Lukešovou, Frantou Paletou, Kubou 
Dbalým, Kubíkem Fairaislem, Matyášem Mrkáčkem, 
Matějem Mudrou a Janičkou Fairaislovou. I přes velkou 
snahu všech členů z toho nakonec bylo až 6. místo, ovšem 
je nutno říci, že toto družstvo bylo téměř z poloviny 
tvořeno dětmi, které k nám přišli až v průběhu jarní části 
sezóny, takže tato soutěž pro ně byla hlavně o sběru 
zkušeností. 
Další na řadě bylo druhé družstvo mladších žáků, družstvo 
„A“. To tvořilo to nejlepší, co mohli mladší žáci nabídnout a 
bylo tak tvořeno ostřílenými mazáky v této kategorii. 
Jmenovitě jimi byli: Štěpán Kubrycht, Steve Branný, Amálka 
Jílková, Adélka Novotná, Honzík Šlapák, Filip Giňa a 
nejmladší z nich Anička Charvátová. To si vedlo velmi 
dobře, protože po štafetách bylo na průběžném 1. místě a 
bylo velice blízko triumfu, který by si všichni členové 
(včetně vedoucích) zasloužili. Jejich soupeři ze Zaječova sice 

vyhráli poslední „královskou“ disciplínu, nicméně naši 
hasiči skončili v pořadí disciplíny hned za nimi a to jim 
stačilo k tomu, aby zlatý pohár pro vítěze kategorie zůstal 
letos u nás doma na Chaloupkách. 
Starší žáky tvořilo celkem 10členné družstvo : Tibor Šnajdr, 
Marek Huml, Kuba Šlapák, Vašek Fairaisl, Kája Štochl, 
Michal Fimon, Ondra Pekárek, Matěj Tuček, Eliška 
Fimonová a Lukáš Sábel. Pro tuto soutěž dostali šanci 
všichni, a to i ti, kteří se nevešli do finální nominace na 
červnový Plamen. Přesto byl cíl jasný, před domácím 
publikem ukončit sezónu ziskem některé z medailí. Po 
prvních dvou disciplínách bylo jasné, že požární útok 
rozhodne souboj o bronzové medaile mezi našimi 
závodníky a těmi z Komárova, zatímco o zlato si to spolu 
rozdali žáci ze Zaječova a Záluží. Našim se sice požární útok 
nepovedl úplně podle představ, nicméně to samé platilo i u 
Komárovských hasičů, takže ze souboje o bronz nakonec 
naši hasiči vyšli vítězně. Souboj o zlato nakonec vyhráli 
hasiči ze Zaječova, kterým se tak povedla „generálka“ na 
krajské kolo hry Plamen, konané o týden později. 
I poslední soutěž sezóny tak skončila medailovými úspěchy 
našich dětí a ty tak jen potvrdily další úspěšnou sezónu 
našeho kolektivu. Za tu vděčíme především všem 
závodníkům, kteří se po celý rok pilně a poctivě 
připravovali na každou soutěž, také všem vedoucím za 
trpělivost a pevné nervy při těchto přípravách, ale i dalším 
instruktorům, pomocníkům a členům našeho sboru, kteří 
se i tou nejmenší pomocí pod tyto úspěchy podepsali. Po 
této soutěži následoval zasloužený odpočinek, který si 
všichni do jednoho zaslouží. 
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******************************************************************************************************** 
 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V MACHOVĚ MLÝNĚ 
 

Poslední prázdninový týden od 25. srpna až 1. září 2019 se 
uskutečnilo tradiční letní soustředění malých hasičů, 
tentokrát v Machově Mlýně u Krakovce. Této akce se 
zúčastnilo 20 dětí a 10 vedoucích. 
Hlavní náplní programu byla příprava na podzimní závod 
požárnické všestrannosti, takže děti každé ráno chodily 
běhat, po snídani pak každé družstvo se svým vedoucím 
trénovalo střelbu ze vzduchovky, učilo se zdravovědu, 
značky a uzly, šplhalo po laně a trénovalo na štafetu dvojic. 
Také se trénoval běh na 60 a 100 metrů překážek 
jednotlivců. Na odpolední hodiny vedoucí pro děti připravili 
bohatý zábavný program.  

Letošní celotáborová hra byla na motivy filmů o Harrym 
Potterovi, díky které se děti na týden staly kouzelníky a 
čarodějkami a vedoucí profesorským sborem v Bradavicích. 
Počasí bylo báječné, takže mnohokrát došlo i na koupání ve 
zdejším bazénu. Celý pobyt jsme si všichni skvěle užili, zlé 
síly jsme společnými silami zdolali a báječně jsme se 
pobavili. Na závěr soustředění a jako odměnu pro všechna 
soutěžící družstva jsme navštívili místní lanový park, který 
jsme ještě před odjezdem domů zdolali. Pak už přišlo na 
řadu balení a úklid tábora, společné focení všech účastníků, 
loučení a odjezd domů k rodičům.  

 

Poděkování za pečlivou přípravu a zdárný průběh soustředění patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na jeho organizaci, tedy 
především vedoucím dětí a instruktorům, ale i dalším zúčastněným hasičům. Odměnou všem těmto lidem může být radost a 
nadšení dětí ze společně prožitého týdne. 
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******************************************************************************************************** 
 

MEMORIÁL JOSEFA KŮTKA A JOSEFA POSE 
 

V sobotu 7. září 2019 byl uspořádán již 21. ročník 
Memoriálu Jesefa Kůtka a Josefa Pose na louce pod 
hospodou na Chaloupkách. Kategorie žen měla letos 11. 
ročník. Zúčastnilo se 10 družstev mužů a 5 družstev žen.  
Soutěž probíhala na dva stavy. Jeden stav byl sestaven 
materiálem z SDH Chaloupky, druhý přivezli hasiči ze 
Zaječova, dodávku vody zabezpečovaly cisterny Chaloupek 
a Komárova. Hlavním rozhodčím byl František Hrubý 
z Komárova. Elektrické terče, časomíru a ozvučení zapůjčil 
Karel Štochl. Občerstvení po dobu celé soutěže zajistili 
členové oddílu kopané z Chaloupek. Místo, na kterém se 
soutěž konala, zapůjčil Michal Smetana ml.  

V kategorii mužů byl náš sbor zastoupen dvěma družstvy, a 
to „A“ týmem a „starou gardou“. Družstvo „A“ startovalo 
ve složení Jindřich Burda, Tomáš Šlapák ml., Pavel 
Procházka, Petr Janda, Petr Procházka, Lukáš Burda a na 
stroji dorostenec Kuba Šlapák. Družstvo „staré gardy“ 
soutěžilo v sestavě Ladislav Mudra st., Milan Janda, Tomáš 
Šlapák st., Václav Hoskovec, Petr Franta a dvě jivinské 
posily Radek Márynka a Michal Benetka. Ani jedno z 
družstev neudělalo při svém pokusu výraznou chybu a obě 
předvedla slušné časy, „A“ týmu to však nestačilo ani na 
stupně vítězů a muži skončili až na 5. místě a „stará garda“ 
obsadila nakonec místo 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V kategorii žen startovala za náš sbor také dvě družstva, a 
to ženy ve složení Lada Pekárková, Lenka Jandová, Alena 
Jílková, Jana Štochlová a Alena Nováková, doplněné dvěma 
dorostenkami Monikou Štrenclovou a Annou Hoskovcovou. 
Druhé ženské družstvo tvořily dorostenky v sestavě Eliška 
Dostálová, Jana Pekárková, Anna Hoskovcová, Monika 
Štrenclová, Alena Jílková a Rozálka Nováková, doplněné na 
stroji Ondrou Pekárkem. Dorostenkám se oproti očekávání 

nedařilo a nevyšel jim bohužel ani jeden z pokusů, což 
v součtu znamenalo 4. místo a děvčata zůstala bez medaile. 
„B“ družstvo naopak předvedlo oba výborné pokusy 
především díky Aničce Hoskovcové na savici a svým časem 
26,38 s se nakonec umístilo na skvělém 2. místě a získalo 
stříbrné medaile. Tento čas je zároveň jejich nejlepším za 
všechny proběhlé ročníky. 
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Výsledky soutěže mužů : 
  

1. Broumy          16,47 s 

2. Zaječov B       18,65 s 

3. Zaječov A       19,75 s 

4. Čenkov           20,10 s 

5. Chaloupky A  22,55 s 

6. Hvozdec A      22,94 s 

7. Olešná             26,61 s 

8. Hvozdec mix   26,70 s 

9. Chaloupky SG 34,54 s 

10. Komárov         40,77 s 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky soutěže žen: 
 

1. Zaječov              25,11 s 

2. Chaloupky B      26,38 s 

3. Olešná                30,92 s 

4. Chaloupky A      32,68 s 

5. Komárov             47,30 s 

 
Poděkování od výboru SDH Chaloupky všem soutěžícím i ostatním, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na hladkém průběhu 
soutěže. Příští ročník v roce 2020 uskuteční v Komárově.  
 

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

POHÁR ZAKLADATELŮ SDH ZAJEČOV 

 

 
 
První soutěží našich mladých hasičů v nové sezóně byl již 3. 
ročník soutěže „O pohár zakladatelů SDH Zaječov“, kde se 
soutěžilo v běhu na 60m s překážkami. Naši vedoucí vyslali 
do boje celkem 13 soutěžících, z toho 9 mladších žáků 
spolu se 4 jejich staršími kolegy. Soutěž byla rozdělena do 4 
kategorií: mladší dívky, mladší chlapci, starší dívky a starší 
chlapci. Systém soutěže poté probíhal následovně: v 
„základní“ části měl každý závodník k dispozici 2 pokusy, na 
jejichž základě se udělalo výsledné pořadí. Nejlepší 3 
v každé kategorii poté byli oceněni medailemi.  
Do „vyřazovací“ části postoupilo vždy 8 nejlepších z každé 
kategorie a systémem „pavouka“ závodili vždy 2 soutěžící 
proti sobě, dokud nebyly známé stupně vítězů. 3 nejlepším 
závodníkům byly poté předány poháry. 
 

Našich 13 závodníků bylo obsaženo ve všech kategoriích.  
Mladší dívky reprezentovalo kvarteto: Amálka Jílková, 
Adélka Novotná, Amálka Lukešová a Anička Charvátová. 
Mladších chlapců bylo dokonce pět: Štěpán Kubrycht, 
Steven Branný, Honzík Šlapák, Filip Giňa a Kubík Fairaisl. 
Starší žáci byli ve svých kategoriích vždy po 2, v dívkách to 
byly Klárka Káchová a Eliška Fimonová, v chlapcích to byli 
Kuba Šlapák a Vašek Fairaisl. 
Nejprve proběhlo základní kolo. V mladších dívkách 
startovalo celkem 12 závodnic. Do vyřazovací části neprošla 
jenom Anička Charvátová na 10. místě, zbylé 3 závodnice 
se umístily takto: Amálka Lukešová na 6. místě, Adélka 
Novotná na 2. místě a Amálka Jílková celou kategorii 
ovládla. Do naší sbírky tak putovaly první 2 medaile.  
Mladších chlapců startovalo 11 a i zde se nám velmi dařilo. 
Do vyřazovacího kola neprošel pouze jeden závodník, a to 
Kubík Fairaisl na 10. místě. Dále tak postoupili Štěpán 
Kubrycht ze 6. místa, Filip Giňa ze 4. místa, Honzík Šlapák 
ze 3. místa a jako vítěz dále postoupil Steven Branný. I zde 
jsme si tak připsali 2 cenné kovy, tentokrát zlatý a 
bronzový.  
U starších žáků to sice taková paráda nebyla, ale i tak zde 
bylo několik dobrých výsledků. V dívkách si Eliška Fimonová 
připsala 8. místo a Klárka Káchová 7. místo, a obě tak 
postoupily do vyřazovací části. V chlapcích si Vašek Fairaisl 
vybojoval 9. místo a o 1 místo tak zůstal za postupem. O 
něco lépe si vedl Kuba Šlapák, který se umístil na 7. místě a 
do „pavouka“ tak postoupil. 
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Po skončení základního kola přišlo na řadu kolo vyřazovací. 
V kategorii mladších dívek znamenalo první kolo konečnou 
pro Amálku Lukešovou, která nestačila na soupeřku ze 
Zaječova. Smolařkou celého dne se stala Amálka Jílková, 
která prošla přes první soupeřku, dokonce porazila i 
druhou a třetí, ale chyba na rozdělovači ji stála nejprve 
postup do finále, a poté i bronzovou medaili. Všechno ale 
vzala do svých rukou a nohou Adélka Novotná, která 
porazila všechny své soupeřky a stala se vítězkou a 
držitelkou zlatého poháru. Z 8 postupujících mladších 
chlapců bylo hned 5 našich, takže bylo jasné, že dojde 
minimálně na 1 „Chaloupecký souboj“. Na ten došlo hned 
v prvním kole, kde Honzík Šlapák porazil Štěpána Kubrychta 
a postoupil tak mezi nejlepší čtyřku. Tam postoupil i Steven 
Branný a Filip Giňa, kteří spolu svedli boj o finále. Tím 
šťastnějším byl nakonec Steven Branný a Filip Giňa tak 
zamířil do boje o bronz. Tam došlo na další Chaloupecký 
souboj, tentokrát mezi Filipem Giňou a Honzíkem 
Šlapákem, z čehož bylo jasné, že bronz poputuje na 
Chaloupky. O ten se nakonec zasloužil Honzík Šlapák a na 
Filipa Giňu zbylo to nepopulární 4. místo. Steven Branný 
nastoupil do finále proti svému nejbližšímu 
pronásledovateli ze základního kola, proti Vojtovi Růžičkovi 
ze Zaječova. Ten mu ve finále porážku vrátil a Steven si tak 
připsal 2. místo. Mladší chlapci tak doplnili Adélku 
Novotnou a kompletní pohárová sbírka z mladších žáků tak 
mířila na Chaloupky. Mladší žáci tak vybojovali celkem 7 
pódiových umístění, z toho 4 medailové (2+1+1) a 3 
pohárové (1+1+1). Jejich starší kolegové si ve vyřazovacím 

kole vedli následovně: Eliška Fimonová s Klárkou Káchovou 
dostaly hned na úvod ty nejtěžší soupeřky, kde by pouze 
jejich zkrat mohl vést k postupu našich děvčat. To se 
nicméně nestalo a pro naše závodnice tak soutěž skončila. 
Z podobné výchozí pozice jako děvčata se dále kvalifikoval i 
Kuba Šlapák, který rovněž vyfasoval velmi těžkého soupeře. 
Jejich vzájemný souboj byl nicméně daleko vyrovnanější a 
Kuba nakonec jen o trošku za svým soupeřem zaostal, čímž 
i pro něj soutěž skončila. 
V neděli byla na programu soutěž dospělých, do níž se 
přihlásily naše 4 dorostenky : Eliška Dostálová, Anička 
Hoskovcová, Jana Březovská a Karin Branná. Také děvčata 
soutěžila stejným systémem jako žáci a v základním kole se 
umístila takto : Eliška Dostálová 7. místo, Karin Branná 9. 
místo, Anička Hoskovcová 10. místo a Jana Březovská 11. 
místo. Do vyřazovací části postoupila tedy jen Eliška 
Dostálová a zde se umístila na celkovém 8. místě. Nutno 
říci, že výkony děvčat poznamenalo několik pádů, zejména 
Karin Branné na kladině, takže naše představení v Zaječově 
nebylo zdaleka stoprocentní. 
Celková naše bilance tak činila 4 medaile a 3 poháry, což 
znamenalo obrovský úspěch. Medailistům je určitě 
záhodno pogratulovat, nicméně i všem ostatním 
závodníkům patří pochvala a poděkování za snahu a 
předvedené výkony. Rovněž vedoucím patří uznání za 
přípravu svých svěřenců a poděkování patří i pořádajícím 
hasičům ze Zaječova za perfektní organizaci a zdárný 
průběh soutěže.  

 

               
 

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

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI 
 

První kolo nového ročníku hry Plamen 2019/2020 – závod 
požárnické všestrannosti – se konalo první říjnovou sobotu 
5.10.2019 ve Zdicích na Písmenech. Na programu byly dvě 
disciplíny – branný závod hlídek a štafeta požárních dvojic.  
Úplně poprvé na této soutěži za náš sbor  závodilo družstvo 
přípravky, které bylo utvořeno teprve začátkem září a které 
vedou Alena a David Jílkovi společně s instruktorkou 
Eliškou Dostálovou. Naši nejmladší startovali v sestavě 
Matyáš Mrkáček, Janička Fairaislová, Kubík Kocourek, 
Justýnka Toušová, Mireček Charvát a Vilinka Kantorová. 
Jako první disciplína čekal přípravku branný závod, k němuž 
děti nastoupily na start se svojí vedoucí Alenou Jílkovou. Na 
trati si děti vedly velmi dobře, kromě střelby nasbíraly 
trestné minuty ještě na uzlech a na požární ochraně, což 
bylo pochopitelné vzhledem ke krátké přípravě, a tak 
z toho nakonec bylo 4. místo z celkem 5 zúčastněných 
hlídek. 

Druhou disciplínou pro přípravku byla štafeta požárních 
dvojic a tady se děti vytáhly. I když dostaly 10 trestných 
vteřin za nesprávné oběhnutí mety, jejich výsledný čas 
182,78 s byl o celých 16 vteřin lepší než měli soupeři 
z Hýskova na 2. místě. Naši nejmladší tak v této disciplíně 
zvítězili s velkým náskokem a do jarního kola půjdou na 
start na průběžném 1. místě společně s Tlusticí se součtem 
umístění 5. Na to, že to byla jejich soutěžní premiéra, je to 
skvělý výsledek a vedoucím patří klobouk dolů za to, jak 
dokázali děti na soutěž v tak krátkém čase připravit. 
Naši mladší žáci začínali na štafetě požárních dvojic a na 
start se postavila pouze jedna hlídka, protože velká část 
dětí přešla již do kategorie starších. Družstvo ve složení 
Honzík Šlapák, Amálka Lukešová, Filip Giňa, Kubík Fairaisl a 
Anička Charvátová bohužel při svém pokusu nabrala 10 
trestných vteřin za nesprávné rozhození hadice a jejich 
výsledný čas 103,57 s stačil na 4. místo v této disciplíně. 
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Potom se naši mladší žáci postavili na start branného 
závodu. V něm si vedli velmi dobře a v součtu běžeckého 
času a trestných minut se nakonec umístili na výborném 
medailovém 3. místě. 
 
Naši starší žáci měli jako první disciplínu štafetu požárních 
dvojic. Hlídka „A“ startovala ve složení Michal Fimon, Karel 
Štochl, Steven Branný, Amálka Jílková a Vašek Fairaisl. Tato 
hlídka zaběhla svůj pokus bez trestných vteřin a s časem 
68,18 s, která se počítala do bodování disciplíny. Druhá 
hlídka v sestavě Eliška Fimonová, Adélka Novotná, Klára 
Káchová, Ondra Pekárek a Honza Šlapák zaběhla velmi 
vyrovnaný pokus s první hlídkou v čase 69,16 s, nakonec 
však dostala penalizaci ve výši 10 vteřin za předčasný start. 
To však nevadilo, díky času první hlídky se naši starší 
umístili na skvělém 2. místě za vedoucím Zaječovem a před 
třetím Zálužím. 
 
 

Potom následoval branný závod. Naše hlídka „A“ začala 
skvěle, na střelbě nechala pouze dva špalíky, nejméně ze 
všech zúčastněných hlídek, ale bohužel na dalších  
 

 

 
 
stanovištích nasbírala 6 trestných minut na uzlech, jednu 
na požární ochraně a 6 na laně, takže ze součtem 15 
trestných minut skončila až na 9. místě. Celkový výsledek 
tak zachránila hlídka „B“, která kromě výborného 
běžeckého času měla i méně trestných minut, což nakonec 
znamenalo 4. místo v této disciplíně pro náš sbor. Tím naši 
starší neztratili kontakt s medailovými příčkami pro jarní 
kolo. 
Jako poslední zástupce našeho sboru vstoupilo do soutěže 
družstvo dorostenek, které startovalo kolem 13.30 hodin, 
jejich jedinou disciplínou byl branný závod. V něm 
soupeřila pouze naše a zálužská děvčata, přihlášené 
družstvo z Komárova nakonec nestartovalo. Závod zcela 
jistě ovlivnil ještě dlouho potom diskutovaný azimut, 
nicméně děvčata udělala největší chybu na střelbě, kde 
nechala 7 (!) špalíků a celkově nasbírala 13 trestných 
minut, což je v boji o nejvyšší příčku opravdu hodně. I přes 
trestné minuty a ztrátu z azimutu však naše dorostenky 
měly pouze o 0,71 s horší výsledný čas, takže je vidět, jak 
skvěle měly závod rozběhnutý. Nicméně i to je sport a naše 
dívky půjdou do rozhodujících jarních bojů s dvojkou za 
vítězným Zálužím. 
Naši dorostenci Kuba Kubačák, Marek Huml a Kuba Šlapák 
sice neutvořili svoje družstvo, ale hostovali v komárovském 
týmu. Kluci už jednodušší pozici nemohli mít, ve své 
kategorii startovali sami, takže pochopitelně obsadili 1. 
místo a jarním kole jim stačí, když se zúčastní a postup do 
krajského kola budou mít v kapse.  
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ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI DOSPĚLÝCH 
 

 
 

V sobotu 12. října 2019 jsme se opět zúčastnili tradičního 
sranda klání Závod požárnické všestrannosti dospělých v 
Malých Přílepech.  

 

Letos náš sbor nasadil dvě smíšená družstva, dle propozic 
jedno v kategorii žen a jedno v kategorii mužů. Jedno 
složené z našich mladých nadějí, druhé bylo rodinné 
družstvo Davida a Aleny Jílkových.  
Pravidla a stanoviště byla stejná jako pro děti ve hře 
Plamen, trať byla také vesměs stejná jako vždy, tedy 
v mírně zvlněném terénu cca 4 km dlouhá, disciplíny včetně 
skákání v pytlích také jako vloni.  
Rodinná hlídka Jílkových ve složení Amálka, Alena a David 
Jílkovi, Štěpán Kubrycht a Eliška Dostálová získali skvělé 3. 
místo v kategorii žen  a mládežnická hlídka, ve které běželi 
Lukáš Burda, David Štrencl, Pavel Procházka, Petr Janda a 
Monika Štrenclová se umístili na perfektním druhém místě 
v kategorii mužů. Všichni si to moc užili a důležité bylo 
pobavit se a přežít, což splnili všichni zúčastnění.

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

ÚKLID OBCE 
  

 
 

V neděli 13. října 2019 se uskutečnila brigáda mladých 
hasičů na úklid naší obce a jejího blízkého okolí. V 9.00 
hodin ráno se u hasičské zbrojnice sešlo 29 dětí a mládeže 
se svými vedoucími.  
První skupina , kterou tvořilo družstvo přípravky, se pod 
vedením Davida a Aleny Jílkových vypravila uklidit lesík pod 
hospodou a hlavně okolí Záskalské přehrady.  

Druhá skupina mladších žáků se pod vedením Lukáše Burdy 
a Elišky Dostálové vydala do Malé Vísky, po cestě 
nezapomněli na okolí studánky a dále pak okolí hlavní 
silnice na Malou Vísku.  
Třetí skupina starších žáků šla se svými vedoucími Petrem 
Jandou a Petrem Procházkou směrem k Ptákovu, kde 
vyčistili od odpadků obě strany hlavní silnice až ke křížku, 
kde se skupina rozdělila na polovinu. Jedna polovina šla 
s Petrem Procházkou uklidit Kocandu a dále pokračovali 
lesní cestou až ke studánce a odtud zpět k hasičárně. Druhá 
polovina s Petrem Jandou zamířila směrem na Mrtník, část 
skupiny se ještě odpojila u Rokle, zbytek skupiny sešel až 
dolů do mrtnických chat a zde uklidil celou cestu až ke 
skále.   
Nasbíraný odpad zůstával na několika stanovištích, odkud 
ho potom v pondělí svezli na sběrné místo a roztřídili do 
jednotlivých kontejnerů zaměstnanci Obecního úřadu. 
Celkově bylo nasbíráno asi 7 pytlů odpadu. Akce proběhla 
ve spolupráci s Obecním úřadem v Chaloupkách, který 
zajistil odvoz a úklid nasbíraného odpadu. 

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

ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH A ROZHODČÍCH 
 

 

 
 
OSH Beroun a OORM uspořádala o víkendu 19. - 20. října 
2019 dvoudenní školení vedoucích mládeže a rozhodčích v  

Cheznovicích v areálu Svatý Štěpán. Toto školení bylo 
určeno jednak novým zájemcům o práci vedoucích 
mládeže, tak i těm stávajícím, kteří si chtěli obnovit 
kvalifikaci. Celková účast našeho sboru zahrnovala 6 
vedoucích: Petr Janda, David Jílek, Petr Procházka, Lukáš 
Burda, Lenka Jandová a Eliška Dostálová. 
Program školení začínal již v sobotu v 10.00 ráno, na 
programu byl výklad jednotlivých disciplín hry Plamen a 
celoroční soutěže dorostu, poté proběhly ve venkovním 
areálu praktické ukázky jednotlivých disciplín. V neděli byla 
posluchačům přednášena historie a další disciplíny hry 
Plamen, pak následovala diskuse zúčastněných vedoucích. 
Na závěr byly provedeny závěrečné testové zkoušky, které 
úspěšně složili všichni zúčastnění. Školení bylo ukončeno 
asi ve 13.30 hodin. 
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CHALOUPECKÁ STOPA 

 

 
 
V neděli dne 27. října 2019 se uskutečnil již 9. ročník 
turistického pochodu "Chaloupecká stopa". Dvě minuty po 
osmé hodině ranní dorazil první účastník a za krásného a 
teplého podzimního rána vyrazil od hasičské zbrojnice na 
jednu z tří tras.  
 

 
Účastníci se na trasách dlouhých 18 701 stop (5,7 km), 39 
042 stop (12 km) a 50 197 stop (15,3 km) orientovali 
pomocí mapy po turistických stezkách a fáborky značených 
úsekách. Kromě mapky byla na startu k dispozici na cestu i 
tatranka. Po krátké instruktáži byli účastníci vypuštěni na 
trať a zbytek už byl jen na nich.  
Jako každým rokem si účastníci mohli trasu vybrat sami až 
těsně na místě rozcestníku cest. Po trase bylo rozmístěno 7 
kontrolních stanovišť s tématem „7 divů našeho okolí“, jež 
museli účastníci najít a zapsat název stanoviště do mapky. 
Stanoviště byly: KS1 – Záskalská vodní nádrž, KS2 – Jedová 
hora, KS3 - Hrachoviště, KS4 - Valdek, KS5 –Jindřichova 
skála, KS6 - Tok, KS7 – Mrtnická skála.   
Počasí bylo letos opravdu krásné a pochodu se letos 
zúčastnilo rekordních 164 lidí, 16 psů a 12 kočárků. Po 
úspěšném absolvování pochodu jsme se opět sešli u 
hasičárny, kde účastníci dostali pamětní listinu, upekli si 
buřty a dali si horký čaj. Zde si účastníci po dlouhé cestě 
odpočali u ohně a v 15:30 téhož dne byl pochod oficiálně 
ukončen. 

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

 

MEMORIÁL MARTY HABADOVÉ 
 

O víkendu 2. a 3. listopadu 2019 se naši mladší a starší žáci 
zúčastnili Memoriálu Marty Habadové a zároveň 3. kola  
Českého halového poháru v běhu na 60m s překážkami, 
které se konalo v Praze v Bubenči ve sportovní hale 
Otakara Jandery. Soutěž začínala ráno v 9.00 hodin, kdy 
startovala děvčata, a pokračovala po obědě kategorií 
chlapců. Závody mohli sledovat diváci na FireTV.cz. 
V sobotu byla na programu soutěž starších žáků a náš sbor 
v ní reprezentoval Michal Fimon, který v těžké konkurenci 
obsadil 111. místo. V neděli závodila kategorie mladších 
žáků a vedoucí přihlásili ke startu o něco větší skupinu 
soutěžících : v kategorii děvčat Adélku Novotnou a Amálku 
Jílkovou, v kategorii chlapců Honzíka Šlapáka a Stevena 
Branného. Nejprve probíhala soutěž děvčat, v níž se Adélka 
umístila na 65. místě a Amálka obsadila dokonce krásné 
33.místo, za které si připsala krásných 16 bodů do 
 

celkového hodnocení halového poháru žáků. 
Odpoledne přišla na řadu kategorie chlapců, v níž Honzík 
Šlapák, který statečně vybojoval 79. místo, a Steven 
Branný, který si doběhl pro 58. místo. 
Naši závodníci si napoprvé v takové soutěži vedli velmi 
dobře a v celkovém pořadí v obrovské konkurenci dopadli 
nad očekávání. Daleko důležitější než umístění je ale 
nasbírání cenných zkušeností, které se jim budou hodit do 
dalších závodů. 
Dopravu na soutěž zajistili kamarádi ze Zaječova, kteří se 
soutěže také zúčastnili se svými svěřenci, autobus řídil a do 
Prahy nás spolehlivě dovezl Václav Štrencl. Celá naše 
výprava čítala celkem pět závodníků, vedoucí Alenu a 
Davida Jílkovi, Petra Jandu a Petra Procházku, instruktorku 
Elišku Dostálovou a další tři členy doprovodu, kteří 
pomáhali se soutěžním materiálem. 
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VÝLET DO AQUAPARKU 
 

 
 
Další akce, kterou výbor sboru uspořádal pro malé hasiče, 
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 22. listopadu 2019 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. 
 

 

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

OSTRAVSKO – BESKYDSKÉ ŠEDESÁTKY 
 

 

 
 

V ten samý den, tedy 22. listopadu, odjížděli účastníci 

předchozího kola Českého halového poháru na další 

soutěž, tentokrát do Ostravy na 4. a závěrečné kolo – na 

Ostravsko – beskydské šedesátky. Soutěž se konala 

v sobotu 23. listopadu, ale naše výprava  vyjížděla už 

v pátek večer. Cestou jsme vyzvedli naše kamarády 

v Zaječově a řidič autobusu Václav Štrencl se se všemi rozjel 

směr Ostrava. V autobuse všichni přenocovali a ráno už 

jsme zaparkovali před ostravskou halou a rovnou 

z autobusu vyrazili závodit. 

Soutěže se zúčastnili pouze mladší žáci ve stejném složení 

jako v Praze. Jejich kategorie byla na programu dopoledne, 

nejprve startovala děvčata, po nich chlapci. Ani zde se naše 

děti neztratily a v silné konkurenci se umístily následovně : 

Amálka Jílková 46. místo, Adélka Novotná 113. místo, 

Steven Branný 49. místo a Honzík Šlapák 94. místo. Po 

skončení závodu jsme si udělali ještě výlet po Ostravě, jeli 

jsme tramvají do areálu vítkovických železáren, kde jsme 

navštívili výstavu Svět techniky. Vrátili jsme se v sobotu 

pozdě v noci, unavení, ale spokojení.  

 

 
 

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