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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
poprvé v letošním roce se na Vás
obracíme prostřednictvím našeho
informačního zpravodaje Náves.
Přes komplikace, které nám přináší
letošní rozmary počasí, Vás chceme
informovat o některých projektech,
které připravujeme, ale také
o věcech ve kterých bychom Vás
rádi požádali o spolupráci. Jsem rád,
že můžeme informovat o několika
investičních akcích, na které se
nám podařilo získat prostředky
ať už z národních zdrojů, tak také
z evropských fondů.
Dovolte mi také popřát klidné zimní dny a pozvat Vás na
jednání zastupitelstva obce, které
proběhne 14. 3. 2013.
Váš starosta
Pavel Karpíšek

Základní škola bude mít
v novém školním roce dvě první třídy
Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2013/14 se uskutečnil ve dnech 18.
a 19. ledna v Základní škole Vejprnice. Zapsat se přišlo 72 dětí.
„Někteří rodiče, po zralé úvaze, požádali o odklad školní docházky. Konečný stav prvňáčků bude znám v průběhu měsíce června. To budou ukončena potřebná vyšetření pro odklad
školní docházky. I tak budeme mít od
podzimu dvě první třídy“, upřesňuje informaci ředitelka ZŠ Mgr. Petra
Čiháková.
Budoucí prvňáčci dostanou hned
na začátku září velký dárek v podobě
zrekonstruované učebny v prostorách
dnešní keramické dílny včetně vybavení zcela novým nábytkem. Tím škola plně využije všechny své prostory.
Otevírá se zde tedy možnost provozování keramické dílny pro děti a dospělé pro kohokoliv z občanů, kdo získá

a plně vybaví nové prostory mimo
školu.
ZŠMŠ

Práce na „Strategii rozvoje obce“ pokračuje,
známe výstupy dotazníkového šetření
Ve středu 31. ledna se měli možnost obyvatelé Vejprnic seznámit na Obecním úřadě s výstupy dotazníkového
šetření, jehož cílem bylo zjistit co se jim v obci více, či méně líbí a jak by podle nich měly Vejprnice v budoucnu vypadat.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
se zapojili do vyplňování dotazníků,
protože tím velmi pomohli vytvořit
jasnější představu o dalším rozvoji
obce. V odpovědích jsme našli mnoho
užitečných rad a podnětů, stejně jako
slova kritická, která samozřejmě vítáme stejně, jako návrhy na spolupráci,
které jste nám prostřednictvím svých
odpovědí zaslali.
Na setkání všichni zúčastnění debatovali nad výstupy dotazníkového
šetření. Výsledkem této komunikace
bylo navržení priorit, kterými by se
obec měla v budoucnu zabývat. Mezi

tyto patří například bezbariérové
propojení důležitých míst, vybudování odpočinkové zóny, oprava místních
komunikací a chodníků, nebo vznik
místního komunitního centra, a v neposlední řadě také zajištění úklidu
uvnitř obce. Zmíněné aktivity jsou
však jen zlomkem toho, čím se bude
muset obec v budoucnu zabývat.
V současné době je připravována
návrhová část „strategie“, kde budou
podrobněji rozpracovány plánované
aktivity včetně návrhů na jejich realizaci v čase a také bude vypracován
základní rozpočet.

Budeme velice rádi, když přijmete
pozvání na veřejné projednání těchto
výstupů před finálním dokončením
„strategie“ a vyjádříte se k tomuto
dokumentu ještě před jeho dokončením tak, aby do něj mohly být Vaše
připomínky zapracovány. O termínu
projednávání vás budeme včas informovat.
Ještě jednou děkujeme za spolupráci a věříme, že přispěje k tomu,
abychom se společně podíleli na vytvoření důstojného prostředí nejen
pro nás, ale především pro generace
budoucí.
nosol

340 kilogramů víček pro Lucinku
V období od konce září do konce listopadu probíhala mezi dětmi naší ZŠ a MŠ sbírka PET víček pro Lucinku. O co šlo
a komu byla sbírka prospěšná, to byla otázka pro Mgr. Tamaru Skopečkovou.
„Lucinka je šestnáctiměsíční holčička
z Hlušovic u Olomouce, která je vážně
nemocná. Reportáž, v níž její zoufalí
rodiče usilovně shánějí peníze na léčbu, jste mohli vidět na Nově. Jedná

Informace
místního rozhlasu
dostupné všem
Vejprnice jsou jednou z úspěšných
obcí, kterým se podařilo získat z evropských fondů prostředky na vybudování varovného systému. Přeloženo
do češtiny vybudujeme letos funkční
místní rozhlas, kterému by mělo být
rozumět a který by měl být slyšet ve
všech částech obce. „Pro někoho se to
může sice zdát zastaralý způsob komunikace, ale myslím, že je to důležitý kanál například pro informování
o poruchách či pozvání na důležité
události v obci,“ upřesňuje starosta
připravovanou investiční akci.
OÚ

se o částky, které její rodiče nemají
a pomoc prostřednictvím výzvy televize mohla hodně pomoci,“ vysvětluje
Mgr. Skopečková a doplňuje svoji informaci.

„Lucinka má sestřičku a jsou dvojčata. Adélka se narodila zdravá,
s Lucinkou se ale život vůbec nemazlí. Kromě dětské mozkové obrny má
i spasmus nožiček, epilepsii, postižené ledviny a plíce, špatný zrak a otok
mozku.“
Situace rodičů a zejména stav Lucinky vzala za srdce děti i v naší škole.
Výsledkem společné snahy Lucince
alespoň trochu pomoci byl sběr obyčejných PET víček. Za dva měsíce děti
nasbíraly úctyhodných 340 kg víček,
tj. přibližně 140 000 kusů – KLOBOUK
DOLŮ.
„Léčba je velice nákladná a my
jsme rádi, že jsme mohli pomoci alespoň touto cestou. Výtěžek ze sběru
víček investují rodiče na rehabilitaci Lucinky, která stojí víc než sto tisíc
korun,“ hodnotí práci dětí základní
a mateřské školy Mgr. Tamara Skopečková.
ZŠMŠ

Zimní ozdravné pobyty na horách
Žáci druhého stupně ZŠ se zúčastnili
pobytů na Šumavě v Železné Rudě.
Počasí si s námi pohrávalo, ale děti
to nikterak nebolelo, byly spokojené.
Pod vedením vyučujících kantorů
se zdokonalily na lyžích i na snowboardu.

Po rozdání pololetního vysvědčení, dorazili i lyžaři z prvního stupně.
Tentokrát „malí bobisté“, kvůli nedostatečným sněhovým podmínkám,
zůstali doma. I tato parta si lyžování
s učiteli užila a určitě si obě akce zopakujeme i příští rok!
ZŠMŠ

Vánoční koncert
a úspěšná sbírka
„Plně obsazený kostel, výborné výkony
všech protagonistů koncertu a především výsledek sbírky 9 071,- Kč. Za to
patří vejprníckým občanům, návštěvníkům koncertu velký dík,“ uznale
hodnotí akci Jiří Valenčat, který stojí
za snahou restaurovat varhany. Registrovaná veřejná sbírka má na kraji číslo
účtu 2855205/7950.
JLev

Pozvánka NA KONCERTNÍ Vystoupení
bratrů Vilímcových (klavír a housle) v kostele sv. Vojtěcha
na Velký pátek, 29. března od 18.00 hodin.

Konkurence futsalu je stále větší
Už jsme vám představili pár sportovců, možná i vašich sousedů, kteří svým
uměním, talentem mají co nabídnout a ještě to dokážou prodat ve světě.
Reprezentují naši zem a svým způsobem i naši obec. Michal Kovács mezi ně
určitě patří. Ve své době nedosáhl na fotbalovou špičku, ale měl chuť a nevzdal
to. A výsledek? Nominace a účast na světovém šampionátu ve futsalu, který se
uskutečnil na sklonku roku v Thajsku.
Michale, futsal se dere stále výš a je trnem v oku zejména těm, kteří si aktivní
fotbalisty chrání zuby nehty. A čím vyšší soutěž, tím
urputněji. Kdy konkrétně
u tebe převládla touha zaměnit fotbal za futsal?
Myslím si, že přes zimu
by mohl hrát futsal každý
mladý fotbalista. Je to výborný doplněk k fotbalu.
Práce s míčem na malém
prostoru, periferní vidění,to vše pomůže každému malému fotbalistovi. U mě vyhrál futsal kolem 17
let, když jsem skončil ve Viktorii Plzeň
a věnoval se fotbalu pro zábavu. Nyní
opět fotbal hraju,ale už jen jako doplněk k futsalu.
Bylo to také proto, že se pro tebe
stal futsal i každodenním chlebem
nebo máš stálé civilní zaměstnání?
No, futsal je teď můj každodenní
chléb, trénujeme každý den, někdy
i dvakrát. Pauzu máme od května do
července. Pak začíná opět příprava,
kdy trénujeme 2x denně a absolvujeme soustředění mimo Brno. Civilní
zaměstnání a stálou pracovní dobou
nemám, ale zastupuji firmu Nike s oblečením.
Bylo pro tebe těžké prosadit se do
futsalové reprezentace a vůbec - překvapila tě nominace na MS?
Tak pro každého hráče je asi reprezentace vrcholem, takže to těžké určitě bylo. Poprvé jsem do ní nakoukl ve
20 letech, ještě když jsem měl hrát za
reprezentaci do 21 let. Takže už jsem
kluky znal, na nějakou akci jsem jel,
na nějakou ne, ale mistrovství světa
byla moje první velká akce. A myslím
si, že jiná větší už ani nebude, protože
světový šampionát to je vrchol.
Vnímáš nominaci a účast na šampionátu jako dobrý tah realizačního
týmu s ohledem na tvé mládí a budoucnost futsalu?
Trenér se rozhodl dát šanci mladým hráčům a navíc reprezentace má
širší kádr a rozhodl se podle momentální formy jednotlivců. Byl jsem trochu překvapen,ale moc rád. Futsal se

neskutečně posunul. Hráli
jsme například s reprezentací Kuvajtu, která nemá
ani svoji ligu. Má pouze
reprezentaci, španělského
trenéra a sehraje okolo 50
přípravných utkání za rok.
My máme většinou 3-4
akce do roka.
Předpokládám, že nechceš zůstat jen u jedné
takové šance. Ještě před
MS jsi změnil působiště
a odešel z Plzně do Brna.
Je to pro tebe další z výkonnostních
postupů?
Ze sportovního hlediska to byl obrovský posun. V Plzni se dělá bohužel
futsal pro radost, nejsou tady na to
možnosti. Za to v Brně je to lepší, dá
se říct, že bychom měli atakovat ty
nejvyšší příčky v tabulce.

Jaké bylo mistrovství, jak jsi viděl
možnosti našeho národního týmu ty
a kdo z hráčů tě, s ohledem na tvé individuální schopnosti, zaujal?
Mistrovství bylo naprosto úžasné.
Je to největší akce, na kterou se člověk
může dostat. Vše bylo na profesionální úrovni. Pro mne to byl neskutečný
zážitek a sbíraní nových zkušeností.
Thajsko samo o sobě je exotická země,takže jsme poznali i něco nového.
Vše bylo naprosto super. Zaujalo mě
moc a moc hráčů, ale futsal sám se
neskutečně posouvá a za chvíli bude
špička ohromně vyrovnaná. Myslím
si, že futsal má před sebou velkou budoucnost.
JLev

Pro snažší
a rychlejší úklid
komunikací
Zimní období a počasí nepřináší jen
dětské radovánky, ale také náročnou údržbu komunikací a chodníků.
V současné době obec udržuje své
komunikace dle plánu zimní údržby.
Problémy však zimním obdobím nekončí. Je nutné po zimě také uklidit
posypový materiál, jehož množství
v ulicích závisí na četnosti sněžení. Do
budoucnosti by tato činnost mohla
být snadnější.
Obec uspěla se svou žádostí
a získá finanční prostředky na nákup
čistícího vozu. „Jsem rád, že se nám
nákupem zametacího vozu snad podaří snadněji a rychleji vyčistit naše
komunikace po zimní údržbě a tím
snížit nepříjemnou prašnost z posypového materiálu,“ doplňuje starosta informaci o nákupu stroje, který
by měl samozřejmě sloužit celoročně
a nejen po zimě. 		
OÚ

Ke svým domácím
mazlíčkům
zodpovědněji!!!
V zimním období, kdy nám sněhová
pokrývka pomalu mizí, často zjišťujeme, že na některých místech je komplikované vystoupit z auta či se projít
aniž bychom se nebáli, že šlápneme do
výkalu nějakého domácího mazlíčka.
Taková situace je velice nepříjemná,
přitom řešení je velice jednoduché.
Stačí, aby si majitelé po svých mazlíčcích uklízeli.
„Věřím, že majitelé psů přistoupí
k tomuto problému zodpovědněji,“
říká starosta obce. V některých částech
obce jsou již umístěny sáčky na sběr
psích sekrementů, a je možné si je vyzvednout i na obecním úřadě.
OÚ

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE VEJPRNICE,

které se koná ve čtvrtek
14. 3. 2013 od 17.00 hodin
v sále restaurace
Formanka ve Vejprnicích.

Mohou se vrátit tradice a zvyky?
Mnohé z toho, co bylo v naší obci každoročním zvykem, se změnami ve společnosti a jejím úpadkem neudrželo do
dnešních dnů. Co o těchto svátcích a tradici v naší obci píše pan děkan Josef Šteffek v kronice mapující vejprnickou minulost?
Hromnice – Na den Hromnic, dne
druhého února, se světily svíce hromničky. S rozsvícenými a posvěcenými
svícemi se konal průvod kolem kostela. Hromničkám připisovali naši
předkové zvláštní moc, proto skoro
v žádné rodině hromnička nescházela. Při bouřích je rozsvěcovali a stavěli na stoly, aby do domu neuhodilo.
Svíce hromničky se kupovaly v Plzni
nebo je duchovní správce objednal
společně všem těm, kteří si to přáli.
Kupovaly se pro ně po 30 až 50 krejcarech.
Masopust – Před masopustní nedělí
připravovali chasníci bakusa. Vycpali
pytel senem, na ten připevnili hlavu z
bílého starého plátna, na ni uhlíkem
namalovali oči, nos a ústa. Staré kalhoty vycpali slámou a přišili je k pytli,
na nohy dali rozedrané boty. Na tělo
navlékli starý kabát. Takto připraveného ho postavili v šenkovně do

kouta. Celý masopust se vše točilo jen
kolem bakusa.
Na masopustní neděli hospodyně
již od rána připravovaly masopustní
hostinu. Ti, kdož měli zabito, pekli
vepřovou pečeni, vařili uzené, pekli
šišky a vše ve větším množství, aby se
mohli uctíti náhodní hosté, aby bylo
pro maškary a také pro žebráky pamatováno. Některé hospodyně pekly boží milosti, to jest smažené těsto
nudlové na sádle pečené. Hospodáři
šli na ranní mši do kostela a potom do
hostince, aby doma nepřekáželi. Odpoledne počínal v hostinci masopustní rej. Sešla se k muzice chasa i ženatí
a zdrželi se obyčejně až do rána.
V pondělí ráno vyšel z hospody
maškarní průvod a prošel dům od
domu celou naší vesnicí. Masky učinkujícím opatřil starý žid Leibl. Muži
se převlékali za ženy, medvědáře
a jiné. Maškary žádaly na hospodyních uzené, jaternice, jelita... Po
ukončení vrátily se maškary do hostince a ze sebraných darů vystrojily
hostinu. Večer byla mužovská zábava, svobodní neměli přístupu. O půlnoci musela každá tanečnice vzít do
kola bakusa a několikrát se s ním
v kole otočit.
Po ukončeném masopustním veselí se bakus pochovával. Vložili jej na

Hasiči hodnotili rok 2012
Na výročním jednání se sešli ve Formance členové a příznivci spolku
dobrovolných hasičů. Jejich činnosti se dostává stále větší pozornosti
a není divu, že jednání byli přítomni
nejvyšší představitelé okresního orgánu a obce, kteří práci vejprnických
hodnotili vysoko. K poslednímu dni
loňského roku mají hasiči 33 členů,
z toho 25 mužů a 8 žen. 10 členů
jednotky je zařazeno ve výjezdové
jednotce požární ochrany obce. Ta
v roce 2012 zasahovala u deseti požárů a zúčastnila se tří taktických cvičení.
Činnost sdružení už dávno není
jen přebalováním hadic a leštěním
auta. Členové musí ve svém osobním volnu absolvovat různá odborná školení a řadu výcviků, aby mohli
v případě potřeby aktivně zasáhnout

u mimořádných událostí. Při zásazích, údržbě techniky a výstroje odpracovali členové jednotky ve svém
osobním volnu celkem 1200 hodin.
V „osvětové“ práci byli hasiči společně se školou pořadateli dne dětí,
kde spoluorganizovali různé soutěže
a pochopitelně předvedli požární
techniku – na tu děti vždycky slyší.
Špičkoví členové působí jako rozhodčí na okresních a krajských soutěžích v požárním sportu. Negativně
hodnotí spolek pracovní zaneprázdnění svých členů v termínech soutěží, kdy se mu nedaří sestavit soutěžní družstvo pro soutěže na různých
úrovních. Pokud chcete některé další
informace o našem sboru, jsou na
www.sdhvejprnice.cz, které udržuje a spravuje velitel sboru Dušan
Jílek.
		
LudEk

nosítka a odříkávali nad ním různé
žertovné průpovědi. Po ukončení ho
vynesli ze šenkovny a hodili na smetiště, hnojniště nebo do potoka za
jásotu všech přítomných.
		
OÚ - knihovna

NAŠI JUBILANTI
Řečeno slovy básníka: „Jaro tehdy
mělo sílu, zanechalo nám tu v lidech silnou žílu.“
Zimní měsíce patří mezi „nejplodnější.“ Ale když si uvědomíme věk
našich oslavenců, nezbývá než
sklonit hlavu, v úctě všem popřát
pohodu, pevné zdraví, radost z každého plně prožitého dne ve společnosti svých blízkých.
leden
Böhmová Marie
- 80 let
Bauerová Jaroslava
- 81 let
MUDr. Vydrová Jaroslava - 81 let
Vrba Josef 		
- 82 let
Zoubek Vlastimil
- 83 let
Hellerová Anna
- 84 let
Nesměráková Věra
- 84 let
Klímová Margita
- 85 let
Štědronský Vlastimil
- 85 let
Šimeček Vladislav
- 88 let
Korelus Zdeněk
- 90 let
Janaschová Květomila - 92 let
Mastná Marie 		
- 93 let
Rejtharová Jarmila
- 93 let
únor
Kolářová Marie
Křen Jan 		
Mlejnecká Anna
Ryšavý Zdeněk
Hlaváčová Evženie
Mičulka Josef 		
Hanáková Miloslava
Vrchotková Marcela
Hlaváč František
Štěpán Josef 		
Melicharová Marie
Šantorová Jiřina
Vovčoková Blažena
Hezoučký František
Kriegelsteinová Věra
Finková Barbora
Honová Jiřina 		
Machulková Barbora
Tůma František
Nesnídalová Barbora

- 80 let
- 80 let
- 80 let
- 81 let
- 82 let
- 82 let
- 83 let
- 83 let
- 84 let
- 84 let
- 86 let
- 86 let
- 87 let
- 88 let
- 88 let
- 89 let
- 89 let
- 91 let
- 91 let
- 92 let

Miloš Zeman
JE naším novým
prezidentem
Ve dvoukolovém „rozstřelu“ jsme v lednu poprvé rozhodovali jako
řadoví občané
této republiky,
kdo bude v příštích pěti létech
naším prezidentem. Tradičně
nás byla většina. Ne drtivá,
to se ještě budeme muset několikrát
spálit, ale taková, že stačila na rozhádání v rodině, mezi přáteli, v práci. I to je neskutečný posun, protože
tohle je o mnohdy zlehčovaném institutu demokracie. Každý z nás má
právo na svůj svobodný projev a hlas.
Jakkoliv nám srdíčko pracovalo ve
prospěch svého kandidáta, musíme
uznat, že zvítězil ten, kterého jsme
si vybrali my občané. Ti rozhodli, že
při účasti 61,31% voličů bude naším
dalším prezidentem Miloš Zeman
(54,8%), který porazil Karla Schwarzenberga rozdílem 9,61% hlasů. JLev

Občanské sdružení
hodnotilo roK 2012
Rok 2012 hodnotili na Valné hromadě minulý týden členové občanského
sdružení MAS Radbuza. Výroční zprávu přednesla předsedkyně Výkonné
rady ing. Kubernátová. „Pro nově
ustanovenou MAS byl loňský rok prvním uceleným rokem činnosti a lze
jej hodnotit jako dobrý. Sdružení se
plně zapojilo do činnosti v regionu
i na úrovni republiky. Je to o to důležitější, že v roce 2014 bude pokračovat
program LEADER, součást programu
rozvoje venkova ČR. Ten by měl pro
jednotlivé akční skupiny zajistit v různých oblastech nástroje a prostředky
na další rozvoj veřejného a neveřejného sektoru,“ konstatovala ing. Kubernátová.
Z původních osmi členů veřejného
sektoru se sdružení rozrostlo na 12,
v neveřejném sektoru (podnikatelé,
neziskové organizace a občané) přibyli další žadatelé. VH schválila hospodaření roku 2012, rozpočet na rok 2013
a úpravu stanov sdružení.
JLev

V knihovně se dralo peří,
prohlížely kroniky a zbraně
Mít v obci knihovnu ještě neznamená, že se musíte spokojit jen s výběrem milované knížky, „projetím“ zajímavých internetových stránek
a oblíbených časopisů. Ta naše, čas od času, díky knihovnici Daně Černé,
umí překvapit a připravit pro děti a žáky základní školy i některé jiné zajímavé akce. Ty poslední se odehrály v lednu a na počátku února.
6. třída se zúčastnila besedy na téma
„Znáte naší obec?“,
kde se žáci dozvěděli
některé zajímavosti
z historie naší obce
a zdejších památek.
Měli možnost si prohlédnout kroniky
a dobové fotografie.
Další beseda se týkala také historie, konkrétně II. světové války a zase ji absolvovali
6. třídy. Přednášku
o válečných událostech a vojenské technice si pro žáky připravil sběratel pan Josef Bauer, který
přinesl do knihovny i repliky zbraní
z II. světové války.
Pro 4. třídu připravila paní knihovnice povídání „Jak žili naši pradědové a prababičky“, při kterém se
děti dozvěděly, jak se žilo dříve na
venkově. Mohli prohlédnout starý
chodský kroj. Byla jim vysvětlena stará řemesla jako mlynář, doškář, drá-

teník, kovář, švec. Největší nadšení
ale u dětí bezkonkurenčně sklidily
tzv. „DRAČKY“, tedy klasické draní
peří do pořádných duchen (peřin).
Každý si mohl vyzkoušet svoji zručnost a poznat, jak se dříve dralo peří.
Na našich internetových stránkách
www.knihovnavejprnice.webk.cz
najdete fotografie z akcí s dětmi
a další informace.
Knihovna OÚ

Škola a obecní úřad
v novém kabátě

TELEGRAFICKY

Koncem minulého roku byly zveřejněny výsledky výzvy operačního
programu životního prostředí, ze
kterých je patrné, že obec Vejprnice
uspěla se dvěma projekty. Jedná se
o zateplení objektů základní školy
a objektu obecního úřadu. V současné době jsou doplňovány zbývající podklady tak, aby mohl být
vybrán dodavatel a mohly být čerpány finanční prostředky.
Podle informací starosty Pavla
Karpíška se jedná o velice náročnou administrativní práci, která je
daleko komplikovanější než vlastní
realizace. „Přesto věřím, že se nám
podaří touto mašinérií prokousat,
zateplení realizovat, a tím do budoucna šetřit energie i peníze,“
uzavřel starosta.
OÚ

Teď momentálně si dávejte pozor vy,
kteří po ránu vozíte svá dítka do školy a školky. Parkoviště, které vzniklo
u školní jídelny na podzim loňského
roku, se stalo „stredobodom“ zájmu nenechavců. Stačí jim jen těch
pár minut, kdy svoji ratolest vedete
ke dveřím školy a pak vaše možná
osobní věci, možná něco cennějšího,
na sedačce vozu. Rozbité okno, věci
pryč a je po náladě.

Krade se kdekoliv

Rock festival 2013
V jarní části festivalu se uskuteční
vystoupení rockových skupin s ohledem na koncert skupiny Kabát v Plzni už v pátek 10. května na hřišti SK
Slávie. V programu vystoupí skupiny
Lucie revival, Kabát revival a Extra
band revival. To bude nářez… OÚ

Skvělé výkony vznikají ve skromných podmínkách
V kronice oddílu silového trojboje zůstane rok 2012 rokem největších úspěchů v celé jeho třicetileté historii.
Celkem 27 medailí na různých úrovních jsou dokladem tvrdé a poctivé přípravy na každý sportovní podnik.
Ten, který se mírou nejvyšší o úspěchy oddílu zasloužil, se také o nich rozpovídal – Jaroslav Šoukal. Právě on
byl 9. února v anketě Plzeňského deníku vyhlášen Sportovní hvězdou okresu Plzeň-sever za uplynulý rok.
Začněme od Adama. Jaroslave, kdy ses
k tomuto sportu dostal? Byl to rovnou
silový trojboj nebo to byla kulturistika
a chuť mít vypracované tělo?
K silovému trojboji jsem se dostal
na základní škole ve Vejprnicích. Sedmáci soutěžili o nejsilnějšího žáka, já
skončil na pátém místě a mohl jsem za
odměnu chodit do vyhlášené posilovny k trenérovi Františkovi Horníkovi.
Bylo nás pět, ale všichni toho postupně nechali a já jediný zůstal. Činky
mne „vzaly“ a já byl v posilovně každý
den. Prošel jsem soutěžemi v kulturistice, ale zvítězila u mě síla a věnuji se
trojboji a benchpressu.
Kdy ses poprvé postavil na stupně
vítězů jako ten skutečný vítěz a co to
bylo za soutěž?
Jezdil jsem na všechny mistrovské
a pohárové soutěže pořádané v České
republice. První domácí úspěch si nevybavuju, v zahraničí to bylo 3. místo
na ME juniorů v SRN. Jako skutečný
vítěz jsem se paradoxně cítil až vloni,
kdy jsem vyhrál na ME a MS v silovém
trojboji zlaté medaile.
Příprava na každou soutěž, šampionát, je to nejdůležitější. Jak moc
to bolí? Kolikrát tě přepadla v kariéře
chuť s tím praštit. Přece jen silový trojboj není stále uznáván tak, jako např.
kulturistika nebo bližší vzpírání.
Příprava na každou soutěž, ať je
to doma nebo v zahraničí, je nesmírně náročná jak fyzicky, tak psychicky
a v našich podmínkách hlavně finančně. Motivace díky výsledkům je pořád
veliká. Silový trojboj má ve světě větší
uznání než u nás, ale právě proto jej
musím s benchpressem prosazovat
a snažit se na zahraničních soutěžích
uspět tak, aby se náš sport dostal do
podvědomí většího okruhu lidí.
Nad rámec vašich úspěchů lze postavit i skromné podmínky, v nichž se
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připravujete. Záviděli jste soupeřům
možnosti nebo jsou motivačním prvkem pro jejich poražení?
Podmínky v posilovně u nás ve Vejprnicích jsou skromné, ale dostačující.
Postupně investujeme do interiéru
a vybavení posilovny. Tenhle sport dělám hlavně srdcem a můj život se vlastně přizpůsobil sportu. Podle toho, kdy
se trénuje a soutěží, si plánuji osobní
život a ostatní věci.
Jaký je vlastně ve světě na vaši disciplínu názor. S přízní i nepřízní jste se
určitě setkali jako závodníci. Vnímá vás
svět i jako přátele, kteří si mají co říct?
Náš sport je ve světě masovější
a rozšířenější. Je pro lidi, kteří vědí, co
chtějí a jdou za svým cílem být fyzicky zdatný. Ve světě jsme se setkali jen
s kladnými ohlasy, protože jsme opravdu partou lidí, kteří se v našem sportu
o to víc uznávají.

Jaroslave, dokázal bys říct, kolik
tun železa jsi za svoji kariéru dostal
nad hlavu a která z toho nepřeberného množství medailí, ocenění je tím
pádem pro tebe nejcennější a proč?
Při lehkém tréninku nazvedám
okolo 15 tun, při těžkém tréninku je
to kolem 20 tun železa a v posilovně
strávím něco mezi 3 – 5 hodinami. Medaile? Vážím si všech medailí, protože
každá mne stála opravdu hodně dřiny.
Kde ve světě se ti nejvíc líbilo, případně kam by ses ještě jedenkrát rád
podíval?
Cestuju hodně a rád se sportem
i rodinou. S ní máme projetou Jižní
Ameriku, Asii, Austrálii. Se sportem
jsme byli nejdál v Americe, v Coloradu
a Dallasu. Všude bylo krásně, takový
druhý můj koníček.
I když je trojboj individuální záležitostí, myslím, že důležitou roli v něm
hrají tvoji „spoluhráči“, trenér, rodina.
Trenér František Horník a rodina.
Tomu prvnímu vděčím za vše. Za to, že
mne k čince přivedl a svým přístupem
mi ukázal jaký je to krásný a zajímavý
sport. A vážím si ho i jako člověka. Rodina a manželka Pavlína, která mi trochu fušuje do řemesla (benchpress) je
pro mne druhou velkou oporou. Bez
nich bych to nedokázal – děkuju jim.
Stálo všechno to úsilí za to?
Celá ta dřina, těch 28 let co trénuju a soutěžím se vyplatila. Sáhl jsem si
na úspěch, viděl kus světa a rozhodně
toho nelituju.			
JVal

35. ročník Vánoční ceny v tlaku
V předvánočním ruchu, v samém závěru oslav jubilejního 30. výročí oddílu
silového trojboje se uskutečnil již 35.
ročník Vánoční ceny v tlaku. V kategoriích dorostenců, juniorů, žen a mužů
soutěžilo bez rozdílu vah 26 závodníků Plzeňského a Jihočeského kraje.
V kategorii dorostenců zvítězil Jindřich Škubal (S. Vejprnice) – váha 78 kg,
výkon 140 kg, 97 bodů před Janem
Javorským (S. Domažlice) – 75/130/92.
Třetí místo patřilo Tomáši Svobodovi
(B.Dobřany) – 102/150/90.
V ženách zvítězila domácí Pavlína
Šoukalová – váha 64 kg, výkon 60 kg,

90 bodů. V kategorii juniorů vyhrál
Lukáš Kohout (S. Vejprnice) – 81/165/107,
druhé místo patřilo Michalu Majerovi
(Fitnes Plzeň)- 89/175/105, třetí místo
Jiří Kacerle (S. Vejprnice) – 75/100/70.
Ve Vánoční ceně mužů zvítězil Jaroslav Šoukal (S. Vejprnice) – váha
146 kg, výkon 270 kg, 149 bodů před
Martinem Biharym (Č. Budějovice)
– 83/195/130 a Janem Vachulkou (B.
Dobřany) – 104/180/107.
Sponzorsky se na akci podílely
Autobazar Šoukal Plzeň, Trampota
Plzeň-výživa, OÚ Vejprnice, TJ Sokol
Vejprnice. 		
FrHor.

