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ZŠ a MŠ Vejprnice a obec Vejprnice
Vás všechny srdečně zvou

na slavnostní zahájení
školního roku
2018/2019
a otevření
nové tělocvičny ZŠ
v sobotu 1. září 2018 od 14:00 hodin
Vážení spoluobčané,
tato Náves vychází v období končících
prázdnin a dovolených. Přestože letošní
léto bylo abnormálně horké, doufám, že se
Vám podařilo realizovat své letní plány, odpočinout si a zapomenout na běžné starosti. Prázdniny se však netýkaly investičních
akcí, které právě v letních měsících finišovaly. Některé z nich jsou spojeny s areálem
školy, proto je nutné je dokončit do konce
měsíce srpna. S koncem prázdnin však
nekončí aktivity, které jsme připravili. Rád
bych Vás tedy pozval na řadu akcí, které se
uskuteční v naší obci v nadcházejících týdnech. Přeji Vám příjemné prožití sklonku
letošního léta. 
Váš starosta
Pavel Karpíšek

Nová tělocnična základní školy.
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PROGRAM

14:00 – 15:00 S
 lavnostní zahájení
Vystoupení hostů a přivítání prvňáčků
15:00 – 19:00 Zábavný program na hřišti nad školou
Hudební skupiny: OLYMPIC revival a TURBO revival
Účinkující: J
 an Onder a jeho zábavný program pro děti,
autogramiáda
Atrakce pro děti: s kákací hrad, malování na obličej,
hledání pokladu
Exhibiční utkání ve volejbale
Pro prvňáčky a jejich nejbližší bude vyhrazen prostor před
východním pavilonem ZŠ a bude jim umožněn vstup
od obchodu na Křimické ulici.
Občerstvení, včetně posezení, budou k dispozici na hřišti nad školou.
Od 15:00 hodin prohlídky tělocvičny, jídelny a školy.
Od 16:00 hodin proběhne exhibiční utkání ve volejbale v nové tělocvičně.

Nová tělocnična základní školy.
STRANA 1

OPRAVA PRŮTAHU OMEZÍ DOPRAVU

Plzeňská ulice dostane v následujících
týdnech nový kabát. Vlastní realizace opravy povrchu komunikace II-203 částečně
zkomplikuje průjezd obcí a bude nutné sledovat dopravní značení a zvýšit opatrnost.
Dle sdělení starosty Pavla Karpíška se podařilo s krajskou SÚS dohodnout současně

realizaci místa pro přecházení na Plzeňské
ulici tak, aby se pracovalo najednou, pouze
s jedním dopravním omezením. „Realizací
této akce získáme další místo pro bezpečnější přechod chodců na frekventované komunikaci,“ poznamenává starosta.

OÚ

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE VEJPRNICE
Rada obce Vejprnice, ve složení
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská, Ing. Petr Váchal, Ing. Miroslav Doležal
a p. Jiří Valenčat, projednávala na zasedáních konaných v měsících červen – červenec
2018 níže uvedené body.
Jednání č. 84 7. 6. 2018
ROV schválila:
• Knihovní řád Obecní knihovny Vejprnice
• Rozšíření VO o 2 kusy v lokalitě Jižní Svahy
ROV vzala na vědomí:
• Informace od Krajského úřadu PK o dalším
ročníku projektu „Informovaný senior“ –
obec se i v letošním roce zapojí
• Informace od HZS PK KŘ Plzeň k podávání
žádostí o účelové investiční dotace pro jednotky SDH na rok 2019 – obec si požádala
o dotaci na pořízení dopravního automobilu
Jednání č. 85 18. 6. 2018
ROV schválila:
•
Přijetí finanční dotace ve výši 1 mil. Kč
od PK na nákup hasičského auta v rámci
dotačního titulu „2018 Dotace na nákup
CAS obcí Vejprnice“
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště (umělá tráva)“ – 4 602 tis. Kč
bez DPH
• Návrh na vypsání VŘ 1) stavební úpravy
ulic Polní, Politických vězňů a 2) parkoviště
u fotbalového hřiště
STRANA 2

ROV vzala na vědomí:
•
Harmonogram úkolů a lhůt pro volby
do Senátu PČR a do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Jednání č. 86 4. 7. 2018
ROV schválila:
• Žádost o změnu rozsahu hodin na pobočce České pošty Vejprnice – info Náves
3/2018
• Návrh na zpracování PD na akci přechod
a chodník Křimická
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
akce „Parkoviště u fotbalového hřiště“ –
4 649 tis. Kč bez DPH
• Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Stavení úpravy ulic Polní a Politických vězňů“ – 5 495 tis. bez DPH
ROV vzala na vědomí:
• Seznam dětí zapsaných do 1. třídy ZŠ Vejprnice pro školní rok 2018/2019
Jednání č. 87 17. 7. 2018
ROV schválila:
• Návrh smlouvy s RK Pubec s.r.o. na prodej
bytu č. 6 v čp. 367
ROV neschválila:
• Informace společnosti Metroprojekt Praha a.s. o navrhovaném technickém řešení
zrušení úrovňového křížení komunikace
II 2032 s železničním přejezdem (podjezd).

OÚ

ZLEVNĚNÍ JÍZDNÉHO
U LINEK 55 A 66
Rada obce na svém jednání dne 4. 7.
schválila s platností od 1. září 2018 sjednocení slev u autobusových linek č. 55,
66 a noční N55 nejméně na úroveň MHD
města Plzně. Dle informací místostarostky obce Věry Sihelské bude nově upraven
tarif dopravy následovně:
• bezplatná přeprava dětí do 15 let a osob
nad 65 let,
• zlevněné jízdné o minimálně 75% pro děti
od 15 do 18 let a studenty od 18 do 26
let tj. 2 Kč,
•
zlevněné jízdné o 50% pro důchodce-starobní nebo invalidní pro invaliditu 3.
stupně tj. 5 Kč,
•
zvýhodněné předplatné pro osoby
na mateřské či rodičovské dovolené tj.
za 100 Kč/měsíc.
Ostatní zvýhodnění a slevy (ZTP, dárci
krve aj.) zůstávají samozřejmě nadále
v platnosti.
Důležité je rovněž upozornit cestující
na prokazování věku při získávání jednotlivých nárokovaných slev. U dětí do 15 let
není nyní nutno prokazovat věk, přesto dle
slov místostarostky je doporučováno zajistit si pro děti, jejichž vzezření budí dojem
starších tzv. „totoženku“, kterou můžete
získat např. v pokladnách CANu s předložením aktuální fotografie a rodného listu,
tak aby se předešlo případným neshodám.
Cena této totoženky činí 7 Kč. Dále je mož-

no u těchto případů předložit jakýkoli oficiální doklad opatřený fotografií a věkem dítěte (osobní čipová karta ČSAD, občanský
průkaz pro mladistvé, cestovní pas aj.).
Pro zlevněné jízdné o 75% se děti od 15
do 18 let prokazují průkazem vydaným dopravcem, pasem, občanským průkazem,
průkazem ISIC. Žáci a studenti od 18 do 26
let se pak prokazují předložením platného
žákovského průkazu nebo průkazu ISIC.
Veškeré podrobné informace k ceníku
autobusových linek č. 55, 66 a N55, včetně vysvětlivek, jsou k dispozici na webových stránkách obce www.vejprnice.cz
či dopravce ČSAD autobus Plzeň a.s. –
www.csadplzen.cz/vt.
OÚ

NÁVES

NOVÉ AUTO PRO VEJPRNICKÉ HASIČE
Nové hasičské auto vejprničtí hasiči
slavnostně převezmou v sobotu 22. září
od 10:00 hodin před hasičskou zbrojnicí
a k této příležitosti připravila obec Vejprnice ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Vejprnice celodenní doprovodný program, na který jste srdečně
zváni.
Obec Vejprnice má jednotku sboru dobrovolných hasičů v kategorii JPO V, která
je zařazena v plošném pokrytí jako místní
jednotka pro území obce Vejprnice. Přesto je její vytíženost vyšší než odpovídá
zařazení. V posledních 5 letech zasahovala JSDHO Vejprnice u celkem 78 mimořádných událostí a vždy vyjela z místa
působení po vyhlášení požárního popla-

chu. V současné době disponuje jednotka cisternovým autem roku výroby 1988,
které pomalu dosluhuje. Dle informací
starosty Pavla Karpíška hledala obec
řešení k získání cisternového auta, které
by nejen nyní, ale i do budoucna zajistilo
odpovídající akceschopnost JSDHO Vejprnice. Na začátku roku 2018 se naskytla
možnost zakoupit cisternové auto značky
TATRA rok výroby 2006 od města Kdyně
za 3 mil. Kč. Návrh na nákup byl předložen na březnovém jednání ZO, které nákup odsouhlasilo. Dle slov starosty obce
Pavla Karpíška si obec zároveň zažádala
o dotaci na nákup CAS z Plzeňského kraje
a získala na její nákup finanční příspěvek
ve výši 1 mil. Kč.
OÚ

POZVÁNKA PRO SENIORY
NA SETKÁNÍ SE STAROSTOU
Obec Vejprnice Vás zve na tradiční setkání vejprnických seniorů
se starostou obce Pavlem Karpíškem, které se bude konat v úterý
25. září 2018 od 16:00 hodin v sále restaurace Formanka. Povídání
o obci, o jejím rozvoji a mnohém dalším zpestří tentokráte svým vystoupením legendární duo Eva a Vašek. Volné vstupenky si mohou
vejprničtí senioři vyzvednout v knihovně popř. na matrice OÚ.
OÚ
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POČÍTAČOVÝ KURZ
PRO SENIORY
I v letošním roce se obec Vejprnice zapojí do informačně bezpečnostního projektu Plzeňského kraje „INFORMOVANÝ SENIOR VII“,
který navazuje na úspěšné projekty předchozích pěti let. Opět jsme
pro naše seniory vybrali bezplatný třídenní cyklus počítačového kurzu, který se uskuteční na OÚ ve Vejprnicích. Počítačový kurz bude
zaměřen na ovládání PC techniky a rozšíření potřebných znalostí
s prací na počítači. Konkrétní náplň se vždy odvíjí na základě znalostí a dovedností účastníků kurzu. Kurz se bude konat v pátek 5. 10.,
v úterý 9. 10. A ve čtvrtek 11. 10., vždy od 9:00 do 11:00 hodin.
Kurz se uskuteční s využitím mobilní počítačové učebny a může
se jej zúčastnit omezený počet seniorů důchodového věku. Přihlášku
a bližší informace ke kurzu získají zájemci na Obecním úřadě, případně je možno kontaktovat na tel.: 377 826 202 nebo e-mailu: sekretariat@vejprnice.cz. Uzavírka přihlášek do kurzu je ve čtvrtek 27. 9.
2018.
OÚ
SRPEN 2018

STRANA 3

OPRAVY ČÁSTI HORNICKÉ ULICE FINIŠUJÍ
Oprava části komunikace Hornická se blíží
ke konci. V několika předchozích letech prošel areál ZŠ zásadní proměnou. Pohyb dětí,
rodičů a především aut ukázal, že je nutné
vybudovat s ohledem na bezpečnost chodník v jihozápadní části areálu školy. Proto

byl zpracován projekt, který zároveň umožnil
rozšíření parkovacích stání, ale především
řešil úpravu komunikace tak, aby splňovala
platné předpisy. Stavební úpravy by pak měly
minimalizovat kolizní situace. „Jsem rád, že
zajistíme bezpečný přístup chodců a přede-

vším školáků k areálu ZŠ ze všech stran,“ vysvětluje starosta Karpíšek a dodává „Mrzí mě,
že jsme pro tuto stavbu museli porazit osm
stromů, z toho tři zcela zdravé. Proto jsme se
rozhodli, že v průběhu podzimu v této lokalitě
vysadíme 30 stromů nových“.
OÚ

„UMĚLKA“ SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Zásadní proměnou prochází areál fotbalového stadionu. V přechozích letech došlo
za přispění obce k úpravě areálu TJ Sokolovna vstupu do areálu od restaurace. V současné době se realizuje výstavba umělého

STRANA 4

trávníku na bývalém škvárovém hřišti. Fotbalový stadion využívaný SK Slavií Vejprnice,
tak získává kvalitní plochu jak pro soutěžní
utkání, tak samozřejmě pro trénink především v zimních měsících. „Zároveň s úpravou

herní plochy dojde také k úpravě parkoviště,
výstavbě chodníku podél hřiště, který výrazně zvýší bezpečnost chodců pohybujících se
v tomto místě,“ upřesnil starosta.

OÚ

NÁVES

ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU VE ZNAMENÍ PESTRÉ PŘEHLÍDKY AKCÍ
Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Děti si stále užívají volna, ale ve škole a v jejím okolí se stále pracuje. Některé
třídy jsou nově vymalované, finišuje výstavba nové sportovní haly, kvůli bezpečnosti dětí v provozu se upravují chodníky a příjezdové komunikace. Tyto úpravy by nebyly možné bez vstřícnosti a nadstandardní spolupráce s naším zřizovatelem, obcí Vejprnice.
Ještě než se ozve první zvonění, které zahájí nový školní rok, vrátíme se ve zkratce na závěr toho starého.
Podobně jako jinde, i na naší škole, byl červen ve znamení opakování učiva, školních exkurzí a výletů, ozdravných pobytů
a ukončení dlouhodobých akcí a projektů. Ty nejsou jen jakousi tečkou za zdárným ukončením roku, slouží také k získávání nových poznatků, poučení a v neposlední řadě také k relaxaci. V posledních týdnech školního roku se uskutečnila řada celoškolních
i třídních akcí a za všechny zmiňme alespoň několik následujících.

OZDRAVNÝ POBYT V BULHARSKU
Počasí se nám vydařilo. Měli jsme každý den nádherně. Moře bylo
azurové, teplé a plné mořských živočichů. Kromě opalování a koupání v moři, jsme také dováděli v hotelovém bazénu. Byla to zábava.
Kolem poledne, kdy byly vysoké teploty, jsme museli dodržovat
polední klid. Jinak to ani nešlo. Teplo opravdu utahá. Večer jsme
chodili do centra městečka Kiten na palačinky, výborné zmrzliny

Tak jako loni, tak i letos, se uskutečnil letní ozdravný pobyt pro děti
z naší školy. Můžeme klidně říci, že je to už taková červnová tradice.
A přeci byl letošní rok v něčem premiérový. K moři do bulharského
Kitenu totiž žáci naší školy odletěli. Ubytováni byli v krásném hotelu
s balkóny a službou all inclusive.

a procházeli si obchůdky. Také jsme sportovali na hřišti, které bylo
vedle našeho hotelu. Tam jsme hráli různé míčové hry a kochali se
zapadajícím sluncem. Všichni jsme si ozdravný pobyt náramně užili.
Ohlasy byly pozitivní, někteří si rezervovali místa už i na příští rok. Co
říci závěrem? Hurá za rok opět k moři!

Mgr. Ludmila Jílková

PO OSMI LETECH OPĚT NA MÍSTĚ ČINU
Po osmi letech opět žáci ZŠ Vejprnice zavítali do chorvatského
města Medulin. Počasí se vydařilo na jedničku a moře bylo na konec června opravdu teplé. Celé dny jsme trávili u moře a na výběr
žáci měli písečné i oblázkové - skalnaté pláže. Na jídlo jsme chodili do nedaleké restaurace a za zábavou jsme večer jsme vyráželi
na promenádu. Pobyt jsme si zpestřili dvěma výlety. Navštívili jsme
Pulu, prošli se kolem tamního kolosea a historickým centrem města. Výlet jsme zakončili prohlídkou úžasného podmořského akvária.
Druhý výlet jsme strávili na lodi. Pluli jsme na ostrov, skákali z lodě,
chytali ryby, šnorchlovali u ostrova. Že se letní ozdravný pobyt opravdu vydařil, dokazovalo 45 spokojených tváří vystupujících z autobusu
při příjezdu ke škole.
Mgr. Tomáš Karel

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ
Neodvratný odchod těch nejstarších ze základky je předznamenáním konce každého školního roku. Po hektických přípravách, kterými byly výroba pozvánek, sepsání závěrečného projevu, objednávání
květin, příprava tabla a prezentace, nastal den D, čtvrtek 28. června
- chvíle loučení.
Slavnostní vyřazení se konalo v nově zrekonstruovaném sálu restaurace Formanka. Učitelé, rodiče, prarodiče a kamarádi přišli, náSRPEN 2018

lada byla slavnostní, kapesníky v pohotovosti. Děvčata se proměnila
v půvabné slečny, kluci v mladé muže, projev se vydařil, květiny byly
předány, slzy oschly a úsměvy zůstaly.
Co dodat? Další děti odrostly, přirostly nám k srdci a odcházejí.
Do dalšího života jim všichni učitelé přejeme jen to nejlepší. Ať se jim
daří v životě i ve studiu. Snad se jim někdy zasteskne a vzpomenou si
na svoji „základku“.
STRANA 5

TAKÉ LETOŠNÍ PRVŇÁČKOVÉ
BYLI PASOVÁNI NA ČTENÁŘE
Pochlubit se, co se za svůj první školní
rok všechno naučili, přišli poslední týden
před prázdninami do vejprnické knihovny
naši prvňáčkové. Každý si přinesl z domova svou oblíbenou knihu a předvedl paní
knihovnici, jak umí číst. Na žáčky čekal
ještě další úkol, kdy museli písemně odpo-

vědět na otázky z pohádky „Zuzanka a písmenka“, kterou jim paní knihovnice přečetla. Všichni dokázali, že už jsou opravdoví
čtenáři a obdrželi proto diplom, malý dárek a poukaz na roční zápisné do knihovny
zdarma.
Dana Černá, knihovnice

LETNÍ TÁBOR ČERTŮV MLÝN
V dnešní moderní a uspěchané době se
my i naše děti jen opravdu těžko dostaneme
do přírody - tedy skutečně tak, abychom ji
vnímali a cítili. V létě jezdíme k moři, v zimě
do hor, ale čas trávíme v hotelu nebo nějakou
činností (lyžování, plavání, slunění) a často si
ani nevšimneme, že vedle nás je krásný les
či řeka nebo potůček. Chceme-li se k přírodě
přiblížit, je nutné se trochu vzdálit od civilizace a jejích vymožeností. Jedna z možností,
jak to pro naše děti zařídit, je letní dětský tábor. Podívejte se s námi na jeden osvědčený
- Čertův mlýn v Kladrubech u Stříbra. Spolek
Tremp, který jej již mnoho let pořádá, letos
na začátku července do přírody vyvezl 70
dětí. Tábořiště je totiž obklopeno lesy, stranou od lidí a bez elektrického proudu. Louku,
na které stojí stany, obtéká řeka Úhlavka.
Kde jinde probouzet v dětech dobrý vztah
k přírodě, k živým tvorům a ke všemu, co je
obklopuje?
O děti se stará parta zkušených vedoucích, instruktorů a zdravotník. Táborníci jsou
rozděleni do oddílů. Počet vedoucích je stanoven tak, aby vytvářel možnost věnovat
se všem dětem stejnou měrou (cca 10 dětí
v oddíle). Děti spí ve stanech s podsadou,
ve spacáku, strava je 5x denně - kdo má
hlad, dostane v kuchyni porci navíc.

STRANA 6

Každý den začíná budíčkem a rozcvičkou.
Hlavní náplní dne jsou hry v přírodě, sporty
nebo výroba různých předmětů. Samozřejmě nechybí táborová hra a výuka základních
tábornických dovedností – jako jsou šifry
nebo vázání uzlů.
Mimo to jsme si také při oživlé prohlídce
prohlédli místní klášter, v horkých dnech
dováděli v bazénu a pro ty odvážné byla
připravena noční hra nebo stezka odvahy.
Nechyběla ani maškarní diskotéka, která se
táborníkům každoročně moc líbí. Musím říci,

že jsme si celých 14 dnů opravdu užili, nejen
díky bohatému programu, ale i výborné atmosféře, která zde panovala.

Mgr. Ludmila Jílková
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POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
CENTRA KULÍČEK

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v Kulíčku
16. září 2018 od 14:00 do 17:00 hodin
od 16:00 Divadlo pro děti-Majdalenka ze mlýna
Rodinné centrum Kulíček, z.s., Staročeská náves 3, Vejprnice
kontakt: koordinátorka RC Kulíček: Petra Štefánková +420737484557,
email: stefankova.petra@seznam.cz,
A co pro Vás a Vaše děti rodinné centrum KULÍČEK
na školní rok 2018/2019 přichystalo:

CVIČENÍ S KOJENCI A BATOLATY NOVÉ KURZY OD ZÁŘÍ 2018
• Pohybové lekce rodičů s kojenci a batolaty od 3 měsíců až do 3 let
• Nácvik správné manipulace s miminky
• Pohybové hry pro správný psychomotorický vývoj dítěte
• Spousta her, říkanek a písníček pro větší radost ze cvičení
• Pestré hodiny s řadou sportovních pomůcek – míče, overbally, bosu, padák
• Lekce probíhají pod vedením vyškolené lektorky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ I PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Pro školní rok 2018/2019 bude nabídka kurzů a zápis zahájen 10.září 2018.
Nabídku kurzů naleznete na internetových stránkách RC Kulíček,

KLUBÍK KULÍČEK:

• jednorázové i pravidelné hlídání dětí od 2 let • individuální přístup ke každému dítěti
• hlídání v prostorách RC Kulíček, Vejprnice • výtvarné, pohybové a hudební činnosti pro
děti • malá skupinka, maximálně 6 dětí • dopolední hlídání od 7:30 do 11:30 hodin (po,čt)

KURZY PRO DOSPĚLÉ

• taneční lekce Zumby • kurzy břišního tance
• posilovací lekce Bosu strenght • Power jóga

www.rc-kulicek.webnode.cz

BÝT V KONDICI,
ZBAVIT SE
BOLESTÍ ZAD,
CÍTIT SE FIT =
CVIČIT
V SOKOLE
TJ SOKOL VEJPRNICE – oddíl Základní
tělesné výchovy už dlouhou řadu let nabízí
cvičení všem věkovým skupinám naší obce.
Také v letošním cvičebním roce 2018/2019
se připravují hodiny pro rodiče a děti (nově
netradiční náčiní a pomůcky pro naše nejmenší!), pestré lekce pro mladší a starší
žactvo (základy gymnastiky, atletiky, aerobiku, jumping junior, hry všeho druhu). Vše pod
vedením zkušených cvičitelů.
Lákavou nabídku máme pro juniorky
a ženy, které mohou navštívit hodiny aerobiku, pilates, bodyformingu, body balance,
port de bras a společně s muži velmi moderní kruhový trénink. Nezapomínáme ale
ani na naše seniory, kterým nabízíme hodiny
zdravotní tělesné výchovy. Tradičně kromě
cvičení pořádáme Kateřinskou zábavu, Mikulášskou besídku pro děti, Maškarní bál, Lehkoatletické zápolení, Víkendové cvičení pro
ženy. Letos nově připravujeme další akce
pro naše děti – Podzimní prázdniny se Sokolem, výlety a další. Novinky, rozvrh hodin
a podrobnější informace sledujte již brzy na
www.cvicenivejprnice.cz.

TJ SOKOL

INZERCE
Rodina z Vejprnic hledá muže - klidně
vitálního důchodce s kladným vztahem
ke zvířatům, na pomoc s údržbou domu
a zahrady na cca dvě hodiny denně. Plat
150,-Kč / hod. Telefon 608 306 142,
p. Staněk.
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USPĚŠNÍ VEJPRNIČTÍ SPORTOVCI
Sport je pro mnohé z nás důležitou součástí zdravého životního stylu, když se mu
však chcete věnovat na profi úrovni stojí to
sportovce nejen hodně sil a dřiny, ale také
času. Pokud se vše dobře načasuje a celoroční práce se zúročí, je pocit vítězství takovým zadostiučiněním, že to za to stálo.
I naše obec má několik takových sportovců,
a tak se pojďme všichni společně podělit
o úspěchy několika z nich. Mezi těmi, kterých jsme se zeptali a o jejichž úspěších Vás
chceme tentokráte informovat je jedna žena,
závodnice ve fitness sportu Lenka Janoušková a dva muži, atlet Jiří Kubeš a motokrosař Petr Langer.

Lenka Janoušková je závodnicí ve fitness sportu a letošní jarní sezona pro ni byla
opravdu úspěšná. Na mistrovství Slovenska
SK – MMSR Prievidza 2018 obsadila 2. místo
a stala se tak vicemistryní Slovenska 2018.
Na mistrovství ČR – MČR Litoměřice 2018

obsadila 1. místo a je mistryní Čech 2018.
Velký úspěch zaznamenala na Mistrovství
Evropy v Itálii, v Rimini, kde obsadila 2. místo a je vicemistryní Evropy 2018. Jak sama
však říká nepopsatelným zážitkem a pomyslnou tečkou za jarní sezónou byla účast
na mistrovství světa ICN Univers v Thajsku,
kde získala Lenka Janoušková titul mistryně
světa Miss Univers 2018 a porazila tak závodnice z celého světa.

a bylo z toho 3. místo. Ve druhém závodě
na 200 m šlo rovněž o hodně, a to nejen o boj
o medaile, ale také o postup na Mistrovství
Evropy, který si Jiří Kubeš zajistil bronzovou medailí a třetím nejlepším časem své
kariéry 21,26 s. Poslední disciplínu na MČR
v Kladně, 4x400 m, dotáhl společně s Jakubem Režem, Lukášem Větrovským a Danielem Maruštíkem opět na stupně vítězů
s bronzovou medailí.

Jiří Kubeš si jako svůj sport vybral atletiku a určitě udělal dobře. Důkazem toho
je hned několik získaných medailí na Mistrovství ČR v Kladně 2018, odkud si odvezl
celkem 3 bronzové medaile – na 110m překážek, 200m a nakonec štafetě 4x400 m.
Jak sám říká „Překážky jsou opravdu nevyzpytatelná disciplína a na medaili si může
dosáhnout každý z osmičlenného finále“.
Dle jeho slov první závod odstartoval výborně a na první překážku nabíhal z první pozice, bohužel hned druhou trefil a propadl se
až na poslední místo. Boj o medaile nevzdal

Petr Langer se věnuje především motokrosu a jako spolujezdec závodí rovněž
v silničních sidecarech. Má za sebou několik úspěchů a jedním z těch posledních bylo
první místo a tedy získání zlatého poháru
ve Stříbře na Západočeském poháru v motokrosu. Kromě motokrosu vede Petr Langer
v sokolovně Vejprnice tzv. „kruhové cvičení“
a předává své zkušenosti mnohým dalším
nadějným sportovců, jež ho spíše než pod
jeho vlastním jménem znají pod přezdívkou
„Kyslík“.

OÚ

I FOTO SE SPORTOVCI POTĚŠÍ

SLAVIA JE ZASE O NĚCO MLADŠÍ

Náš spoluobčan Jiří Kraus (uprostřed) ve společnosti dávných hvězd
Československého hokeje – Vladimírem Martincem (vlevo) a Bohuslavem Šťastným (vpravo).

Letní přestávka byla krátká, nicméně dost se v ní událo. Především
z A týmu odešli hned čtyři hráči, kteří patřili do osy týmu. Tomáš
Kristl a Tomáš Lhotka zamířili do divizních celků - Přeštic resp. Berouna. Petr Ženíšek následoval „svého“ trenéra M. Dejmka do Rokycan, které budou s Petřínem usilovat o návrat do divizních soutěží.
Kryštof Kýček „zahodil všechny předsudky“ a odešel za kopečky –
do Spolkové republiky. Příležitost tak dostala další mladá krev a je
jen na ní, jak si v novém ročníku povede. Trenér Jiří Šámal ve svém
třetím roce u áčka hodnotí šance celku velice střízlivě. „Není to rozhodně o útoku na špičku přeboru. Vyhnout se existenčním starostem
a udržet kádr pohromadě bude náš hlavní cíl.“
Mládež bude po další dva roky pod ostrou kontrolou fotbalového svazu, protože získala na dva roky statut Sportovního střediska
mládeže. Příležitost pro klub, vedení a zejména trenéry dokázat, že
to ve Vejprnicích není o náhodě. Viditelné i neviditelné změny (a že
jich je dost) potřebují čas a trpělivost. „Všechno se v klubu děje, se
seběhlo do jednoho velice krátkého časového období a momentálně
probíhá uprostřed zejména stavebních prací v areálu. Doufám, že to
je ku prospěchu vejprnického fotbalu, který za rok oslaví devadesát
let trvání klubu,“ říká předseda klubu Jiří Valenčat.
SK SLAVIA
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