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Vážení spoluobčané,
po chladných květnových dnech
jsme se konečně dočkali také těch
opravdu letních. A právě v tomto
předprázdninovém čase Vám chceme
podat několik informací o událostech v naší obci. Rád bych Vám poděkoval za řadu připomínek a podnětů,
ale také za asistenci, například při
sázení stromků, které jistě zpříjemní
prostředí, ve kterém žijeme.
V měsíci červnu, konkrétně 19. 6.
od 18,00 hodin proběhne další
jednání zastupitelstva obce, na
které Vás zvu. Dnešního vydání našeho zpravodaje Náves s předstihem
také využiji k tomu, abych Vám
popřál krásné léto, příjemnou dovolenou a mnoho krásných chvil se
svými blízkými.
Váš starosta Pavel Karpíšek

varování myslivců
Vážení občané!
Červen je měsícem ochrany přírody
a většina naší zvěře klade svá mláďata. Vejprničtí myslivci Vás tímto žádají, abyste při procházkách v okolí
obce svoje domácí mazlíčky nenechávali volně pobíhat, zvěř nerušili
a chovali se k naší přírodě ohleduplně!
Děkujeme.

8. ročník
Poděkování za spolupráci

Poslední dubnový den letošního roku
se uskutečnila akce „Zasaď si svůj
strom“, která přilákala řadu účastníků včetně malých dětí. Ty se hned aktivně zapojily do této nelehké práce.
„Rád bych všem účastníkům poděkoval za pomoc při sázení stromů na veřejných prostranstvích“ říká starosta
Karpíšek a dodává „Věřím, že naše
vysázené stromky se uchytí, odolají
vandalům a zpříjemní prostředí naší
obce“.
Mnohé děti od té chvíle mohou být
hrdé na to, že zrovna „tenhle strom“
zasadily ony. Podařilo se zasadit 14 lip,
10 dubů, 15 třešní a 5 platanů. Vzhledem k vašemu poměrně velkému zájmu obec připravila po prázdninách
pokračování této aktivity.
OÚ

Odpočinek při procházce – „U nás možný“.
V průběhu letošního jara zaměstnanci střediska údržby obce umístili
5 altánků a řadu laviček na veřejných
prostranstvích v obci k možnému posezení a odpočinku. Reagovali jsme
na Vaše podněty a žádosti, upřesňuje
starosta. „V budoucnosti je možné
tato místa rozšířit. Proto Vás žádáme
o typy míst, kde bychom mohli a měli
pokračovat“ uzavírá starosta.
OÚ

Příprava cyklostezky
V průběhu měsíce května letošního roku
bylo konečně, po téměř dvouletém procesu zpracování a připomínkování, finalizováno technické řešení budoucí cyklostezky
od Vejprnic do Skvrňan, které je akceptovatelné pro všechny zúčastněné orgány
státní správy, především dopravní policii.
V současné době jsou připravovány podklady a stanoviska na podání žádosti
o vydání územního rozhodnutí, které je
nejdůležitější součástí k možné realizaci.

Podle informace starosty naší obce
Pavla Karpíška projednávání s několika
desítkami zúčastněných stran je velice
časově náročné. „Nyní čekáme ještě na
vyjádření asi 4 vlastníků pozemků, abychom mohli doplnit žádost o vydání
územního rozhodnutí, které je nezbytné pro pokračování přípravy vlastní realizace. Rádi bychom Vás po prázdninách
seznámili již s konkrétní podobou akce“,
uzavírá starosta.
OÚ

Zdravotní středisko v novém
Obec Vejprnice byla opět úspěšná se
svojí žádostí o dotaci do Operačního
programu životního prostředí a získá
prostředky na zateplení víceúčelového objektu čp. 21, tedy zdravotního
střediska. Součástí tohoto projektu

je nejen zateplení pláště této budovy, ale také výměna v řadě případů
nefunkčních oken a střešní krytiny.
Jak upřesnil starosta obce Pavel Karpíšek, obec využila svých zkušeností
s podobnými projekty.
Po vlastní realizaci tak získáme nejen další hezkou budovu, ale očekáváme též úsporu
nákladů na vytápění. „Rádi
bychom znali Váš názor na
budoucí podobu tohoto
objektu. Proto Vás žádáme
o Váš návrh barevného řešení. Se stejnou žádostí jsme
se obrátili též na žáky naší
ZŠ. Mezi návrhy doručenými na OÚ do 15. 7. bude
jeden vybrán a následně
realizován“, upřesňuje starosta.
OÚ

Změny v Jízdním řádu linky č. 55
Na základě požadavků cestujících
z Vejprnic a Tlučné (dle Dotazníku
z 12. 4. Den s ČSAD ve Vejprnicích)
upravuje ČSAD s platností od neděle 15. června Jízdní řádv pracovních
dnech takto:
* – nový spoj č. 107 v 9:40 z Plzně
do Tlučné – konečná *– nový spoj
č. 108 v 10:08 z Tlučné – konečná Plzeň *– spoj č. 35 veden z Plzně 20:40
pouze do zastávky Vejprnice – konečná * – spoj č. 36 veden ve 20:55

Vítali jsme
novou generaci
vejprnických dětí
Ve čtvrtek 15. května proběhlo v obřadní síni OÚ první letošní vítání občánků. Se svými rodiči, mnohdy i s babičkou a dědou dorazilo 32 oslavenců. Nové generaci vejprnických dítek a jejich rodičům popřál do života
zdraví a spokojenost starosta obce
Mgr. Pavel Karpíšek, svým blokem
básniček a písniček se přidali žáci ZŠ
pod vedením paní učitelky Mouleové
a Špirkové.
Tradičním zápisem do Pamětní knihy
obce se kluci a holčičky definitivně stali
vejprnickými rodáky. Z rukou starosty
pak rodiče převzali upomínkové dárky,
které budou jejich dětem připomínat
tento první životní a slavnostní akt.
Pořizované fotografie na CD záznamu
z vítání jsou k dispozici rodičům na
OÚ u paní Skalové.
OÚ

ze zastávky Vejprnice – konečná Plzeň * – nový spoj č. 119 ve 21:40
z Plzně do Tlučné – konečná *–
nový spoj č. 120 ve 22:05 z Tlučné
– konečná Plzeň a o víkendech takto:
* – spoj č. 45 opožděn o 10 minut, veden
z Plzně 20:40 až do Tlučné – konečná *
– spoj č. 46 veden již ze zastávky Tlučná – konečná 21:05 do Plzně.
Ke změnám dochází dnem 15. června a platí, že si musíme ten svůj spoj
překontrolovat!!!!!
OÚ

Proběhla valná hromada VaK
4. června proběhla řádná valná hromada akciové společnosti Vodárenská
a kanalizační. Valná hromada projednala a schválila zprávu představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku za rok 2013,
výroční zprávu za rok 2013, řádnou
účetní závěrku k 31. 12. 2013, návrh
představenstva na rozdělení zisku
společnosti za rok 2013.
V roce 2013 získala společnost
4 x 100 tisíc Kč na zpracování projektových dokumentací čtyř významných akcí v okrese. Odhadované náklady na tyto investiční akce jsou cca
85 mil. Kč. Společnost po zdanění dosáhla zisku 3 032 tisíc Kč, který slouží
jako rezerva na investiční výstavbu.
V roce 2013 realizovala společnost
investiční akce v objemu 33,5 mil. Kč.
Z deseti velkých akcí lze jmenovat sku-

pinový vodovod ve Zbůchu (9,4 mil.),
výstavbu věžového vodojemu ve
Zruči (7, 3 mil.) nebo vodovod v Horní Bříze (2,8 mil.). Dále bylo realizováno mnoho drobnějších akcí v celkovém nákladu 5,5 mil. Kč.
Valná hromada (VH) rozhodla
o změně stanov společnosti, kde
se společnost podřizuje zákonu
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku, změně systému vnitřní struktury společnosti
v režimu monistického systému (statutární ředitel a dozorčí rada). VH
rovněž schválila změnu ve způsobu svolávání VH, kde pozvánka na
jednání VH bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti
a současně zaslána akcionářům nejpozději 30 před konáním VH.
J. Valenčat

vzpomínkové akce
V Žamberku si občané 7. června připomněli 70. výročí výsadku paraskupiny Barium z Anglie. Na slavnostním
aktu předal místostarosta Jiří Valenčat
Městskému muzeu relief Josefa Žižky,
který byl členem výsadku a naším rodákem.

NA CESTĚ
PO VELKÉ BRITÁNII
Všechno to začalo v neděli v noci
z 11. na 12. května, kdy jsme se autobusem od školy vydali na cestu.
Nejprve jsme měli zastávky v Belgii. Viděli jsme Atomium v Bruselu,
navštívili malebné město Bruggy
a přespali ve Francii, v přístavu Calais. Ráno nás čekala plavba trajektem přes kanál La Manche a naše
pouť po Anglii mohla začít.
Za těch pár dní jsme toho stihli vidět tolik, že ani všechno nepopíšeme. Viděli jsme např. megalitickou památku Stonehenge,
fotbalový stadion Chelsea, město
Winchester a pak samozřejmě Londýn s mnoha historickými památkami, a další úžasné věci. Naštěstí nám
na všechny tyto prohlídky vyšlo počasí. Nesmíme zapomenout, že jsme
byli ubytováni u milých rodin v městečku Guildford. S těmito rodinami
jsme strávili dvě noci, a právě oni
měli za úkol nám připravit večeře,
snídaně a jídlo na další den.

Finále soutěží technických dovedností
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje realizuje od 1. 3. 2012 do
31. 8. 2014 projekt „Podpora technických
dovedností žáků Plzeňského kraje“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií,
Evropským sociálním fondem a Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Hlavním cílem projektu je zvýšení
zájmu mladé generace o studium technicky zaměřených studijních a učebních
oborů a posílení prestiže řemeslných profesí. Klíčovými aktivitami jsou ukázkové
dny technických oborů a řemesel na zapojených SŠ a SOU. Po dobu realizace
projektu se do nich zapojilo 2151 žáků
a soutěže technických dovedností s elektronickou stavebnicí se zúčastnilo celkem
1536 soutěžících. Z téměř 800 žáků, kteří
absolvovali druhý cyklus základních kol
soutěží, byli nejlepší řešitelé nominováni
jako zástupci svých škol na celokrajské
finále. ZŠ a MŠ Vejprnice zastupovali
Jan Mulač, Josef Sčuka, Monika Bláhová
a Michaela Steinbrückerová.
Velké finále soutěží technických dovedností proběhlo 3. 6. 2014 na SOUE Plzeň. 72 nejlepších žáků ze 17 základních
škol Plzeňského kraje mělo možnost poměřit své znalosti a dovednosti z oblasti
fyziky a elektrotechniky. Celkem zapojo-

vali dva projekty, prvním byl elektronický
hudební nástroj „Theremin“ ovládaný
bezdotykově pohybem ruky a druhým
„Přerušovač výstražných světel“. Vedle
praktické části proběhl i teoretický test
z fyziky. Dle funkčnosti a rychlosti zapojení obou projektů a výsledků z teoretické
části se na 15. místě umístil Jan s Josefem,
Monika s Michaelou skončili na 33. místě.
Souběžně s finálovými koly se konala závěrečná konference, kde si hosté vyslechli veškeré výstupy projektu, zpětné vazby vystupujících ze ZŠ i SŠ a SOU a další
možnosti spolupráce mezi vzdělávacími
institucemi, Regionální hospodářskou
komorou a podnikatelskými subjekty.

Závěr školního roku je bohatý na akce

Cestovali jsme autobusem společně se základní školou z Velkých Přílepů a velmi jsme se spřátelili. Byl to
skvělý výlet a myslíme si, že nám dal
příležitost zjistit, jak jsme na tom
s angličtinou a poznat některá zajímavá místa Velké Británie. Snad se
za rok někteří z nás opět vydají za
poznáváním do Anglie.
ZŠMŠ

Blížící se konec školního roku je náročný pro žáky, ale hlavně pro vyučující. Od
vejprnické pouti následuje jedna akce za
druhou. Naše škola se stává, již tradičně,
spoluorganizátorem různých soutěží.
25. 4. Okresní soutěž hlídek mladých
zdravotníků – soutěžní hlídka II. stupně
ve složení: Kristýna Hájková, Jan Mulač,
Karolina Szilliová, Klaudie Ščamborová
a Michaela Tupá obsadila – 1. místo
24. 5. Krajská soutěž hlídek mladých
zdravotníků - soutěžní hlídka ve stejném
složení skončila v kraji na 2. místě!!!
16. 5. Okresní soutěž BESIP – tým zastupující naši školu skončil na 4. místě
10. 6. 5. ročník krajské soutěže Malý záchranář v Plzni – zde nás reprezentovala
vítězná hlídka oblastního kola ve složení: Klára Hajská, Kamila Kinštová, Aneta
Morávková, Jan Pendyk a Anna Pendyková. V kraji skončili na 14. místě
* Naši žáci se zúčastňovali i různých matematických soutěží a olympiád. Největšího úspěchu dosáhla Kateřina Sůsová
v okresní soutěži matematické olympiády kategorie Z 7, umístila se na 1. místě!!!
* S blížícím se koncem školního roku vy-

jíždějí naši žáci se svými třídními učitelkami na ozdravné pobyty jak po České republice, tak do zahraničí. Máme úspěšně
za sebou tuzemské výjezdy. Od 11. 4. do
16. 4. pobývala I. A a II. B na šumavském
Belvederu. Od 15. 5. do 19. 5. byla na
adaptačním pobytu na Moravě VI. A. Na
Orlíku našli azyl v době od 18. 5. do 23.
5. I. B a II. A. Ve stejném čase pak v Chříči
pobývali žáci III. B a IV. B.
* Od 11. 5. do 16. 5. vyjela skupina našich
žáků na jazykový pobyt do Anglie, v červnu čeká přihlášené žáky v čase od 6. 6. do
14. 6. ozdravný pobyt u moře v Itálii a od
13. 6. do 22. 6. v Chorvatsku. Třídní učitelé mimo to připravují pro své žáky ještě
jednodenní i vícedenní školní výlety…
* Za zmínku stojí i akce pro veřejnost.
6. května proběhla na školní zahradě
zahradní slavnost ke Dni matek. Žáci
1. – 3. tříd se svými učitelkami připravili
pro maminky (ale i tatínky) pásmo písniček, básní a tanečních vystoupení. Rozloučení s našimi odcházejícími deváťáky
se připravuje na čtvrtek 26. 6. Ve Formance. A pak…? Pak už jen „Huráááá na
prázdniny“.
ZŠMŠ

František Alexandr Maxa očima své neteře
Můj strýc, František Alexandr Maxa,
se narodil 7. června 1896 ve Vejprnicích jako třetí z osmi dětí Václava Maxy
a Markéty Maxové roz. Lukešové. Matčiným bratrancem byl ředitel příbramského gymnasia PhDr. Josef Lukeš (profesor
latiny a řečtiny), jenž se stal literární předlohou povídky Jana Drdy „Vyšší princip“
(ve stejnojmenném filmu
hrál profesora František
Smolík). PhDr. Josef Lukeš
byl popraven nacisty za heydrichiády v červnu 1942.
Strýc byl studentem reálky v Plzni a členem vejprnického Sokola. Po vypuknutí první světové války - stejně jako jeho vrstevníci – musel narukovat.
Jako jednoroční dobrovolník se dostává k sedmému
c.k. zemskému pěšímu pluku do Plzně.
V květnu 1915 jsou vojáci přesunuti do
Rumburka, kde absolvují výcvikový kurs.
Poslední výcvikovou školou před odjezdem na frontu procházejí v Jablonci, odkud se strýček spolu s dalšími „jednoročáky“ nechává dobrovolně přeložit zpět do
Rumburka. Z Rumburka odjíždí s transportem přes rusko-haličské hranice do Krasnika.
V září 1915 píše poprvé z ruského
zajetí ve městě Jílci v orlovské gubernii.
V té době se už mezi českými pluky vědělo o existenci České družiny, která roz-

hazovala do rakouských zákopů letáky
a rozšiřovala své řady právě o zajatce,
takže se dá předpokládat, že větší počet vojáků do zajetí zběhl dobrovolně.
V zajetí přechází strýček spolu s dalšími
na pravoslavnou víru, při křtu přijímá
jméno Alexandr. Přestup na pravoslavnou víru byl častým jevem, který měl
pomoci vojákům získat větší
důvěru ruských obyvatel.
15. června 1916 vstupuje
strýček do československého
vojska na Rusi bojujícího proti Rakousko–Uhersku. Díky
přílivu nových dobrovolníků
do České družiny z ní mohl
v únoru 1916 vzniknout Československý střelecký pluk
a v dubnu 1916 Československá střelecká brigáda o dvou
plucích, z nichž každý měl dva
prapory o čtyřech rotách. V rotě podporučíka Jana Syrového byl i strýček. Za
svou statečnost byl vyznamenán Georgijevským křížem. (Georgijevský kříž
= řád sv. Jiří byl nejvyšším řádem v ruské
armádě.)
Československá střelecká brigáda,
v jejíchž řadách strýček bojoval, nastoupila v červenci 1917 k boji v úseku u Zborova. Bitva u Zborova 2. července 1917
si vyžádala mnoho obětí, mezi nimiž byl
i František A. Maxa. In memoriam byl
povýšen na nadporučíka.
Ludmila Sladká, neteř F. A. Maxy

Iniciativa vhodná následování
Rád Vám představím spontánně
vzniklou iniciativu jednoho našeho nového občana, která nezůstala
bez odezvy. Reagovalo na ni několik
podnikatelů a také jsem zaznamenal zájem z řad občanů. Sám zakladatel iniciativu nazval ,,Za Vejprnice
čistější“. Navazuje na již probíhající
realizaci umísťování odpadkových
a sběrných košů na psí výkaly, kterou
provádí OÚ Vejprnice. Byl jsem požádán, abych tuto iniciativu zveřejnil
s tím, že je možno se připojit dle svých
možností a požadavků každému, jak
podnikateli, tak soukromé osobě
s objednáním výroby odpadkových
košů pro naši obec. Na přání lze zvolit jak počet, tak i barevné provedení,
popřípadě umístit na koš logo objednavatele či jiný vhodný motiv.
Chci požádat naše podnikatele,
živnostníky v obci a osoby, kterým ne-

ní čistota obce lhostejná, aby se
k iniciativě ,,Za Vejprnice čistější“
také připojili. Ale především apeluji na všechny občany, aby využívali
umístěných odpadkových a především sběrných košů na psí výkaly
a touto ohleduplností umožnili lepší prostředí především pro maminky
a malé děti hrající si i na místech,
kde se rádi procházejí naši chovatelé
psích miláčků.
Domnívám se, že to přispěje i k lepšímu občanskému soužití a sníží se
stížnosti na znečišťování veřejných
a soukromých prostorů u bytovek
a okolí rodinných domů. Zároveň to
zavazuje naše středisko údržby k dodržování pravidelného výsypu těchto košů. Výrobu odpadkových košů
můžete objednat na OÚ Vejprnice.
S díky starosta Pavel Karpíšek

Pocta padlému
legionáři
Letos si připomínáme osmdesáté
výročí uctění památky F. A. Maxy.
15. července 1934
ve
Vejprnicích
u Plzně odhalili
legionáři za účasti vojska a mnoha korporací pamětní desku na rodném domě
praporčíka (poručíka) ruské legie
Františka Maxy, který padl v bitvě
u Zborova 2. července 1917. Pamětní
deska je dílem škpt. Vrtišky z Plzně.
K této slavnosti, jež se stala významnou
událostí celého kraje, dostavil se také
nejvyšší vojenský hodnostář naší armády, armádní generál Jan Syrový, který
kdysi jako velitel sedmé roty prvního
pluku byl Maxovým představeným
a který tak nyní ukázal, jak si vážil statečnosti svého mladého důstojníka.
Vybráno z časopisu LEGIE, č. 27-28,
12. července 1934.

NAŠI JUBILANTI
Sluníčko a teplo. Dvě věci, které
ke skupině oslavenců bytostně patří. A pak zahrádka, která nabývá
v květnu krásného vzhledu, aby
v červnu ještě víc rozzářila krásnými, kvetoucími a voňavými růžemi. Dne pořád přibývá a radosti
neubývá. Krásné narozeniny ve
společnosti Vašich nejbližších, hodně zdraví a osobní pohody přeje
Obecní úřad.
Květen
Zadražilová Alena
Burda Vlastislav
Stodůlka Vladimír
Brüchová Jarmila
Moláčková Marta
Šantorová Marta
RieszováMarie
Plívová Dagmar
Čiháková Miluška

80
81
84
84
88
90
90
92
93

ČERVEN
Stuchlová Milada
Vejvodová Jiřina
Slancová Věra
Hofmannová Marie
Korčáková Věra
Vrzalová Milada

2014
83 let
84 let
88 let
89 let
90 let
91 let

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Utrpení a hrůzy
válek jsou stále
aktuální
Když byl ve středu 27. května 1942
spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Reinhardta Heydricha, nikdo netušil, jak nedozírné budou následky jedné z nejvýznamnějších akcí protinacistického odboje
u nás. Nelze zapomenout na tragické
události, které následovaly a jsou trvalým mementem v dějinách lidstva – vyvraždění Lidic, Ležáků, popravy na
Kobyliské střelnici a dalších místech
protektorátu, popravy v Mauthausenu a dalších koncentračních táborech. To vše demonstruje hrůzy
2. světové války, které si musíme
stále připomínat.
Naše obec se do této části dějin
domácího odboje zapsala díky tzv.
Suchému dolu, ležícímu severně
nad obcí. Tady se nachází jedno ze
smutných míst tragického období „heydrichiády“. Bývalý pískový
lom byl v průběhu měsíců června
a července 1942 opakovaně svědkem poprav takřka dvou desítek
českých vlastenců.
Jejich životní osudy a postoje si
každoročně připomínáme pietní
vzpomínkou na místě, kde položili
své životy. Letos se pietní akt za popravené české vlastence uskuteční
v sobotu 21. června od 10.00 hodin
pod patronací místní organizace
KSČM. Sraz účastníků je na místě
bývalého popraviště.
Fr. Filip, P. Pleska

Trampové se opět
sejdou na sádce
Utekl další rok. V paměti mají mnozí
ještě ten loňský, ale před námi je
v pořadí šesté setkání trampů jedenácti
vejprnických
trampských
osad. Víkendová sobota 21. června
bude patřit především jim a jejich
kamarádům, kteří se na sádce, pod
kaštany, pravidelně scházejí.
Při posezení s přáteli nikdy nezůstanete jen o povídání, vzpomínání.
Vždycky dojde na zpívání nádherných
písniček. Přímí účastníci se mohou těšit
na tradiční skupinu FOUS BEND Plzeň.
Organizátoři, spojené trampské
osady a OÚ Vejprnice, zvou příznivce
trampské hudby i občany k účasti
a posezení, které začíná úderem sedmé hodiny podvečer.
FrHo

Vyhlášený Sušický chléb se prodává
„U POŠTY“

8. března 2014 byla ve Vejprnicích
otevřena nová prodejna, Pekárna
– cukrárna U POŠTY.
Provozovatelka a majitelka v jedné
osobě, paní Marta Volevecká, nám
odpověděla na několik otázek.
Odkud se vzal nápad prodávat Sušický chléb ve Vejprnicích?
Vyhlášený kulatý chléb a ostatní tradiční produkty známé Rendlovy Sušické pekárny se daly v Plzni koupit
jenom na Farmářských trzích. Napadlo
nás tedy pokusit se tento sortiment
nabízet denně čerstvý a pokud možno
za stejných podmínek jako se prodává
v Sušické pekárně. Nakonec se vše za
přísného dohledu pana pekaře Rendla
povedlo zrealizovat.
Co všechno kromě Sušického chleba
nabízíte?
Nabízíme téměř celý sortiment Sušické
pekárny. Bílé a celozrnné pečivo, šu-

mavské koláčky, několik druhů kobližek včetně tradiční výborné Pohorské
koblihy, výrobky z listového těsta a samozřejmě vyhlášené sušické tyčinky
a preclíky s označením Originální produkt Šumava, dorty, zákusky, lahůdky
(chlebíčky, saláty, obložené bagety
a jiné). K tomu všemu nabízíme výbornou kávu a 7 druhů kopečkové zmrzliny. Přijímáme také objednávky na celé
dorty, svatby a jiné oslavy.
Kde mohou zákazníci o vás získat bližší informace?
Samozřejmě je nejlépe nás navštívit
osobně v prodejně, vše ochutnat a vidět na vlastní oči. Jinak máme vlastní
webové stránky www.pekarnavejprnice.cz, kde je uvedena provozní doba,
kontakty a fotogalerie některých našich produktů. My už jen děkujeme za
rozhovor a přejeme hodně spokojených zákazníků.
Probec

KIA podpořila mladší žáky SK Slávie Vejprnice
Společnost KIA Motor Czech i v letošním roce pokračuje v charitativním projektu KIA – DRES ZA STO a
podpoří 30 družstev mladších žáků
po celé ČR. Vybraná družstva obdrží
od společnosti KIA Motor Czech dvě
kompletní sady dresů v červené a bílé
barvě za symbolickou „stokorunu“ za
kus. Vybraná částka bude věnována
nadaci Naše dítě. A protože s logem
KIA nastupuje již téměř celá stovka
družstev,na účet nadace tak přibyde
dalších potřebných 100 tisíc korun.
Do tohoto projektu se letos mělo
možnost zařadit i družstvo mladších
žáků SK Slávie Vejprnice, které patří
k úspěšným fotbalovým líhním na Plzeňsku. Obě sady dresů Kia předal hráčům v úterý 3. června pan Miloslav Bureš, zástupce společnosti AUTOBOND
GROUP a.s., která je autorizovaným
dealerem vozů KIA v Plzni a držitelem
ocenění nejlepší dealer Kia za rok 2013.
Obě sady dresů přišly mladým borcům z Vejprnic více než vhod a hned
se těšili, jak se v nových dresech KIA
budou prezentovat na blížícím se me-

zinárodním fotbalovém turnaji v německém Moosburgu. Při prvním pózování jim to moc slušelo a zároveň
na nich bylo vidět, jak si považují, že
mohou na svém dresu nosit logo tak
významné společnosti, jakým KIA je.
KIA je oficiálním partnerem UEFA
i FIFA a od tohoto týdne se s logem
KIA budeme pravidelně setkávat v reklamách při přenosech z mistrovství
světa ve fotbale v Brazílii.
Trenér mladých vejprnických slávistů nešetřil slovy chvály na adresu
zmiňovaného projektu.„Je to paráda
a jsme moc rádi, že se náš klub měl

Další mistrovské skalpy
V městské části Northumberland, anglického města Coventry, se ve dnech 16. – 19. dubna, uskutečnilo mistrovství
světa v tlaku na rovné lavici.
Mezi 220 závodníky ze 22 států
světa byla v soutěži také výprava České republiky. Jejím členem
byl Jaroslav Šoukal z naší TJ Sokol. Jakkoliv byli soupeři fyzicky
zdatnější, na výkony našeho reprezentanta nestačili.
Svůj nejlepší úspěch Jaroslav Šoukal potvrdil výkonem
310 kg. Překonal tak o pět kg
platný český rekord. Za ním zůstal Joea Diberta (USA), který zvedl
295 kg. Třetí v pořadí, Robert Blom
ze Švédska, byl ještě o 10 kg horší.
V pořadí národů se česká výprava dělila
s Norskem o 3. – 4. místo.
Masters silového trojboje proběhlo jako Mistrovství ČR v Praze – Řepích
3. května. V kategorii žen do 63 kg byla
nejúspěšnější závodnicí naše Marcela Zazvonilová. Vytvořila ve všech kategoriích
nové české rekordy (dřep - 137,5 kg, tlak
- 75 kg, pozved - 142,5 kg, celkově 355
kg). V soutěži bez rozdílu vah skončila
druhá za Evou Bánovskou ze Zlína.

V kategorii mužů nad 120 kg trvá
nadvláda Jaroslava Šoukala, který podobně jako jeho oddílová kolegyně
vytvořil čtyři české rekordy a stal se po
zásluze mistrem ČR pro rok 2014.
V dřepu „dal“ Jaroslav 332,5 kg,
v tlaku - 300 kg, v pozvedu - 280 kg,
celkově 912,5 kg. Kategorii bez rozdílu
vah ovládl Jaroslav Šoukal před třeboňským J. Pincem. Vítězství zajistilo oběma členům TJ Sokol Vejprnice účast na
Mistrovství Evropy, které se uskuteční
9. – 13. července v Parkhotelu v Plzni.
HoFr

možnost do projektu zapojit a získané finanční prostředky poputují na
podporu nadace Naše dítě. Zkrátka
klobouk dolů a velký dík společnostemKIA Motor Czech a AUTOBOND
GROUP, že celou akci zprostředkovali a dotáhli do úspěšného konce“,
pochvalně se připojil trenér Bohuslav
Hrubý.
A kdo si nové dresy KIA ve Vejprnicích obléká? Gólmani Žďárský a Davídek a hráči Hájek, Bayer, Černý, Krs,
Formánek, Sochor, Kubíček, Vomáčka, Darchenko, Šteffel, Benedikt, Buben, Dvořák, Laitl, Kotva.
SK Slávia

Vejprnické Sokolky
na Šumavě
Oddíl ASPV TJ Sokol Vejprnice
uspořádal ve dnech 16. – 18. května
pro své cvičenky další ročník víkendového cvičení. Sportovně relaxačního pobytu v hotelu Belveder
v Železné Rudě se zúčastnilo 36 cvičenek různých věkových kategorií.
Připravený program byl jako vždy
velmi bohatý a nabídl všem zúčastněným ženám různé druhy cvičení.
Na pořadu byly Pilates, Jumping,
Aerobic, Body forming a také, pro
někoho úplně nové formy cvičení,
Body balance nebo Port de Bras.
Akci moc nepřálo počasí, o to víc
všechny rády využily hotelový wellness a zbyl čas i na návštěvu oblíbené železnorudské cukrárny.
D. Černá
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