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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení spoluobčané,
v tomto již prázdninovém čase k Vám
přicházíme s vydáním dalšího čísla informační Návsi, tak abychom Vás opět
informovali o dění v naší obci. Chceme
Vás seznámit s celou řadu sportovních
úspěchů, kterých na různých soutěžích dosáhli občané Vejprnic. Rovněž
Vám představíme úspěšné studenty
naší obce, kteří získali finanční podporu v rámci projektu „Nadaná mládež“.
Chceme Vás také pozvat na tradiční
vejprnický VEJPfest, který se i tentokráte
uskuteční na hlavním fotbalovém stadionu. Dále bych rád využil této příležitosti, abych Vám popřál pohodové léto,
všem, co se ještě chystají na dovolenou,
příjemný pobyt a především šťastný návrat domů.

Váš starosta Pavel Karpíšek

Změna v údržbě zeleně
V posledních letech se stává pravidlem,
že řadu jarních či letních týdnů doprovází
extrémně vysoké teploty a také dlouhodobější období bez srážek. Proto i ve Vejprnicích, stejně jako v řadě jiných měst
a obcí, dojde ke změně v údržbě zeleně.
Dle informací od starosty obce si Vejprnice nechají zpracovat návrh na údržbu
veřejné zeleně tak, aby co nejvíce zadržovala vlhkost a tím přispívala k zajištění

lepších podmínek při extrémních teplotách ovzduší. „Bude to možná na první
pohled trochu hůře vypadat, ale z důvodu vysokých teplot chceme některé zelené plochy sekat méně často a některé
téměř vůbec“ upřesňuje starosta. Rádi
bychom znali i Váš názor, event. nápad,
které plochy nechat bez údržby a tím zadržet co nejvíce vody v území a zpříjemnit tak podmínky v letních parnech. OÚ

Den v Senátu

Na výroční schůzi SPCCH i zahrádkářů
nás pan starosta překvapil pozváním
do Prahy na prohlídku Senátu s následným kulturním programem ve Valdštejnské zahradě. V neděli 19. 5. odjíždělo autobusem od OÚ celkem 51 účastníků.
Před 9 hodinou jsme dorazili před sídlo
Senátu Parlamentu ČR, kde nás přivítali,
prošli jsme kontrolou a pak si nás převzala paní průvodkyně. Byla trochu zaskočena tak velkým počtem lidí, ale zvládla vše
úžasně.
pokračování na str. 2

OMEZENÍ O PRÁZDNINÁCH
Matrika, evidence obyvatel
zavřeno 8.7. – 21.7. a 5.8. – 11.8.2019
Czech point zavřeno 8.7. – 21.7.2019
Knihovna zavřeno 5.8. – 18.8.2019
Sběrný dvůr zavřeno 10.8.; 12.8.; 14.8.2019
Aktuální změny naleznete rovněž
na web stránkách obce www.vejprnice.cz.
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Z JEDNÁNÍ
RADY OBCE VEJPRNICE
Rada obce Vejprnice, ve složení Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Ing. Věra Sihelská, Ing. Petr Váchal, Ing. Miroslav Doležal
a Mgr. Tomáš Karel, projednávala na zasedáních konaných v měsících duben – květen 2019 níže uvedené body
Jednání č. 9
18. 04. 2019

ROV SCHVÁLILA
• návrh rozpočtového opatření č.2
• nákup odměn pro akci BESIP 3 tis. Kč a nákup
knih pro žáky ZŠ Vejprnice za účast v projektu
„Putovní čtenářský deník“ ve výši 3 tis. Kč

ROV VZALA NA VĚDOMÍ
• zveřejnění oznámení zakázky „Zajištění dopravní
obslužnosti na trase Plzeň – Vejprnice – Tlučná
• informace KÚ PK odb. ŽP o nových dotačních
programech Plzeňského kraje

Jednání č. 10
07. 05. 2019

• návrh smlouvy o dílo na stavební práce Vej• smlouvu o bezúplatném převodu pozemku
prnice intravilánová vstupní brána od Křimic
p. č.1425/2 od Úřadu pro zastupování státu ve vě– podíl obce 169 tis. bez DPH
cech majetkových
• podání žádosti o dotaci na defibrilátor
• informaci od Okresního soudu PS ve věci poskytnutí
• smlouvu o poskytnutí účelové dotace od Plsoučinnosti při výběru kandidátů na výkon funkce
zeňského kraje na osvětlení fotbalového hřiště
přísedících u soudu
s umělým povrchem – 200 tis. Kč

Jednání č. 11
21. 05. 2019

• podání žádosti o dotaci pro SDH Vejprnice
na nákup dopravního automobilu
• kupní smlouvu se Státním statkem Jeneč,
státním podnikem v likvidaci dle usnesení ZO
29/2019

• protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě Krajským úřadem PK na dotaci na nákup CAS –
bez nedostatků

Dětský den aneb den plný zábavy
Den dětí se ve Vejprnicích oslavoval v neděli 16. června v parku
u obecního úřadu. Nachystána
byla celá řada atrakcí a nechyběl
ani bohatý doprovodný program.
Děti si mohly zaskákat na obří
skluzavce, navštívit balónkovou
dílnu a prostory pro virtuální realitu, podívat se na vystoupení
kouzelníka nebo si nechat namalovat obličej. Ale především si
přišli všichni zazávodit na in-line
dráze. Ti nejmenší si vyzkoušeli
závodní okruh na odrážedlech nebo koloběžkách. Soutěžilo se také na razorech a závodili i dospělí. K vidění byla ukázka výcviku psů, zásah malých vejprnických hasičů,
bike trial show Pepi Bigi Bigas a navštívila nás i Policie ČR a zástupci vězeňské služby
s technikou. Na závěr vystoupila skupina Lucie Revival. Velké poděkování patří především našim hasičům z SDH Vejprnice, kteří se již tradičně podíleli na organizaci
dětského dne.
OÚ

PŘIVÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ
Obec Vejprnice slavnostně přivítala svých 22
nových občánků a to 14. května na prvním
vítání v letošním roce v obřadní síni obecního úřadu. Rodiče 12 děvčat a 10 chlapců se
podepsali do pamětní knihy obce a občánci získali upomínkové dárky. Slavnostní den
zpříjemnilo krásné vystoupení žáků základní
školy pod vedením paní učitelek Mgr. Flajšmanové a Mgr. Hrubé.
OÚ
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OÚ

Den v Senátu

pokračování ze str. 2

Ukázala nám interiéry paláce, přiblížila jeho historii i samotného zakladatele
Albrechta z Valdštejna. Nakonec jsme
zasedli v Jednacím sále v místě určeném
pro veřejnost. Tam nám pan senátor musel předvést, kde je jeho místo /focení/.
Překvapilo nás, že jednání se v Senátu
ještě pořád stenografují.
Po prohlídce jsme přešli do zahrady, kde
se od 10 do 18 hodin konal již 5. ročník
Valdštejnských slavností. Po hodině se
zde střídaly folklorní soubory, dechový orchestr, lidová a cimbálová muzika.
Od 11 hodin pod patronací senátora
P. Karpíška vystoupil úspěšný soubor
Úsměv z Horní Břízy a mládežnický soubor z Chrástu. Prohlédli jsme si také krásně upravenou zahradu, sochy, krápníkovou stěnu, obrovské stromy. Přitom nás
doprovázel bílý páv.
Počasí bylo pěkné, den se vydařil. Touto
cestou ještě jednou děkujeme našemu
starostovi za zajímavý a poučný výlet.

Výbor SPCCH

Práce na rekonstrukci kostela pokračují
Tři týdny zdobilo západní část kostela
sv. Vojtěcha lešení, které bylo neklamným znakem dalších prací na opravách
pláště vejprnické dominanty. V letošním
roce se vyměňuje střešní krytina na severní straně a opravuje se střešní plášť
věže. V něm bylo objeveno hned několik
děr, které musí být opraveny včetně hromosvodu.
Ze špice věže byl v pondělí 3. června sejmut kříž a makovice. V té byla nalezena
schránka, pravděpodobně z roku 1991,
s tehdejším dobovým obsahem. V tuto
dobu je již vše zpět na svém místě včetně
pozlaceného kříže a makovice. Bylo rozhodnuto ponechat schránku uzavřenou
a do makovice byla přidána nová schránka s aktuálním dobovým obsahem. Dožilá tašková krytina do malty na mezipatrové římse byla vyměněna za novou a stávající
díl v napojení tubusu věže byl oplechován měděným plechem a olovem. Tím je výčet
prací a rozpočet na necelý jeden milion korun, poskytnutý MK ČR, vyčerpán.

Dědictví předků

PŘEDNÁŠKY NA TÉMA
PRVNÍ POMOC

Hned dvě přednášky s touto tématikou jste mohli v měsíci květnu navštívit v prostorách sálu restaurace Formanka. Jedna byla věnována tématu
první pomoci u dětí a druhá první
pomoci u seniorů. Děkujeme panu
MUDr. Romanu Svitákovi, Ph.D., který
se obou přednášek zhostil a poděkování patří rovněž všem zúčastněným.

OÚ

Slavnostní vyřazení deváťáků
9.A

ZAČALA SÉRIE ZÁPASŮ
K OSLAVÁM 90 LET
SK SLAVIA
9.B

Zápasem starší přípravky s týmem SBG
Bruckköbel (SRN) začaly oslavy devadesáti let klubu SK Slavia Vejprnice. Starší
přípravka na své vrstevníky sice nestačila
a prohrála vysoko 0 : 21, ale zápas byl pro
kluky nesmírně cennou zkušeností a poznáním, že už v tomto věku je potřeba
brát fotbal vážně.
pokračování na str. 7

Dalších 32 žáků zakončilo na naší škole svou povinnou školní docházku. Slavnostní
vyřazení se konalo, jako již tradičně, v sále restaurace Formanka. Podvečer se nesl
v příjemné atmosféře, kterou vytvořili nejen sami žáci, ale i pedagogický sbor s vedením školy a také rodiče, prarodiče a kamarádi. Nejdojemnější část přišla v závěru,
kdy došlo na loučení s třídními učitelkami. Nechyběly slzičky dojetí na obou stranách.
Určitě bude na co vzpomínat. Milí deváťáci, do dalšího života tou pravou nohou…
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VEJPRNICKÁ ZÁKLADN
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠ A MŠ VEJPRNICE
Poslední měsíce školního roku jsou už
neodmyslitelně spojeny se školními
výlety, školami v přírodě či nejrůznějšími sportovními akcemi. Jinak tomu
během května a června nebylo ani
v naší škole.

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
Svůj poslední rok ve školce předškoláci zakončili na zahradní slavnosti. Se
všemi budoucími prvňáčky se slavnostním předáním šerpy rozloučili nejen jejich paní učitelky, ale i kamarádi
ze školky, rodiče a příbuzní. Na školním hřišti byl připraven i zábavný program a občerstvení. Na přípravě všech
dobrot a pochoutek se podílela i celá
řada rodičů a my jim touto cestou ještě jednou děkujeme za spolupráci.
Hned následující den si předškoláci mohli vyzkoušet, jaké to bude, až
opravdu usednou do školních lavic.
Paní učitelky ze základní školy si pro
ně připravily tzv. Školu nanečisto, při
které se z našich dětí na jednu hodinu
stali žáci první třídy. Děti si vyzkoušely interaktivní tabuli, seznámily se se
svou budoucí paní učitelkou, s prostředím školy i třídy, zazpívaly si a ukázaly, co všechno se ve školce naučily.

CESTY ZA POZNÁNÍM A DOBRODRUŽSTVÍM

Děti ze zelené a modré třídy se
vypravily do Újezdu nade Mží,
kde na ně čekal program nazvaný Od zrníčka po pecen chleba.
Naši žáčci si tak na vlastní kůži
vyzkoušeli, jakou cestou se musí
projít, než se mohou zakousnout do voňavého krajíce. Prošli
si i prostory statku a seznámili se
s domácími zvířaty, dozvěděli se
význam jejich chovu, užitečnost
a další zajímavosti navazující
na to, co už se naučili ve školce.
Oranžová třída se společně s růžovou vypravila do ZOO parku v Plasích. Tady na ně
čekal pirát, který je zábavnou formou provedl areálem. Děti tak navštívily Egypt,
Řecko, období dinosaurů a mnoho dalších míst. Při každém zastavení se dozvěděly
něco zajímavého z dané oblasti.
Fialová, bílá a červená třída se vypravila do období princů a princezen na zámek
Klenová. Kromě zámku si děti prohlédly také hrad a dokonce hladomornu. Celé
dopoledne potom završilo divadelní představení O medvědech.
Na zámek do Bezdružic se pak vydala Žlutá třída společně se svými kamarády
z 1.A. Společně se seznámili s historií objektu, se životem v dobách dávno minulých a prošli se mezi tuzemskými i exotickými zvířaty.

HURÁ VLÁČKEM SE ŠKOLÁKY DO TLUČNÉ
Spolupráce tříd MŠ a ZŠ funguje i mimo areál školy. Jelikož se Bílé třídě MŠ osvědčila kooperace s kamarády ze 3. A, B ZŠ, rozhodly se paní učitelky zpestřit dětem poslední květnový den opět se staršími kamarády. 31. 5. 2019 děti z Bílé třídy a třeťáky paní učitelky Mouleové a Flajšmanové čekalo společné dobrodružství – jízda
vlakem. Ve stanici Tlučná zamávaly děti panu průvodčímu a panu strojvůdci, který
jim i zahoukal na rozloučenou a cesta lesem směrem na Draganec mohla začít.
V lese určitě žijí různé pohádkové bytosti, nejenom zvířátka a tak pro ně děti stavěly ve skupinkách domečky. Používaly klacíky, mech, kůru, šišky, listy. Plnily i různé
úkoly - házení šiškou na cíl nebo poznávání a pojmenovávání lesních stromů. Děti
statečně šlapaly i v nerovném terénu a vnímaly, jak voní les. Slyšely i zpívat lesní
ptáčky, ale živá zvířátka se jim neukázala, takže je poznávaly jen podle obrázků.
Pochopitelně nechyběly ani písničky o zvířatech žijících v lese.
Na závěr byla pro všechny zúčastněné připravená odměna. Velké poděkování patří oběma paním učitelkám ze ZŠ i dětem 3. tříd za spolupráci a rozhodně tato akce
se školáky nebude jediná.

SLADKÉ OCHLAZENÍ V HORKÝCH DNECH
Horké červnové dny byly příležitostí k vycházkám na zmrzlinu, k využití vodních
prvků na zahradě a dalším akcím a programům, které si děti maximálně užívaly.
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NÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

DEN DĚTÍ – DĚTI DĚTEM
Den dětí oslavili žáci 1. stupně se svými třídními učiteli mimo školní lavice.
Hřiště nad školou se proměnilo v barevný rej. Na 14 stanovištích provázeli
žáci pátých tříd své mladší spolužáky.
O trochu mladší, čtvrťáci, se starali
o svá barevná družstva se vší důvěrou a zodpovědností. Každý si přišel
na své. Legrace, skákání, vody, dobrot
i trpělivosti si každý užil do sytosti.
Odměnou byl nejen úsměv na tváři
a radost z pondělního dopoledne, ale
také jako každý rok, zmrzlina pana
Purkarta – děkujeme.

Ani předškoláci nezůstali zkrátka.
Svůj svátek oslavili na dětském dnu
na Nové Hospodě. Na několika stanovištích si zde děti vyzkoušely své
znalosti, ale také dovednosti, z oblasti
sportu a pohybových her. Nechybělo
ani malování na obličej či dětská diskotéka. Za splnění všech úkolů si každý odnášel odměnu ve formě hračky,
ale i dobrý pocit z příjemně stráveného dopoledne.

DRUHÁCI NA RADYNI
Cílem jednoho z výletů byla zřícenina
hradu Radyně, kam se se svými paními učitelkami vypravili naši druháci.
Díky komentované a zábavné prohlídce se o nejbližší zřícenině dozvěděli
mnoho zajímavostí.

NADANÁ MLÁDEŽ
Od letošního školního roku funguje v naší obci program na podporu nadané mládeže. Za svoje úspěchy mohou vejprničtí školáci získat od obce finanční odměnu.
Tady jsou ti, kterým patří naše uznání: Sofie Housarová – 3. místo v celostátní výtvarné soutěži Správy národního parku komorní hře na akordeon Podyjí– Příroda kolem nás; Daniel Štika – 1. místo v krajském kole soutěže žáků ZUŠ ČR v komorní hře na akordeon, 2. místo v krajském kole soutěž žáků ZUŠ ČR v sólové hře
na akordeon; Natálie Sihelská – 3. místo v okresním kole matematické olympiády;
Karel Altman – 2. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan v kategorii BENJAMIN, 2. místo v okresním kole Pythagoriády; Jana Kňourková – 1. místo
v okresním kole Fyzikální olympiády; Václav Machek – 3. místo v okresním kole
Pythagoriády.
ÚSPĚCH NAŠICH PARTNERŮ TĚŠÍ I NÁS

Česká škola KUBIK v německém Frankfurtu je partnerem naší školy celý školní rok. Projekt spolupráce je určen pro
žáky mladšího školního věku, především pro žáky 1. stupně a je zaměřen
zejména na komunikaci a poznávání
sousedících zemí. Dvacátý květen byl
pro žáky z KUBIKu velkým dnem. V Poslanecké sněmovně parlamentu ČR se
zúčastnili slavnostního předávání cen
5. ročníku projektu Srdce s láskou darované. Žáci 1. a 3. třídy se do soutěže zapojili se svým obrazem krásného srdce s českou trikolorou, dětmi, rodiči a lipovými
květy, který vytvořili pod odborným vedením paní učitelky Miloslavy Schwebel.
Děti toto srdce věnovaly IB Bildungszentrum Langen, které škole KUBIK poskytuje krásné prostory. Za toto dílo obdrželi Zvláštní
cenu za šíření myšlenky projektu. Děti, které se
do sněmovny dostavily, byly ohromeny krásným
a vznešeným prostředím, si při převzetí cen z rukou nejen hlavních iniciátorů akce, ale také přímo
od předsedy PS PČR pana Radka Vondráčka uvědomily, jak je krásné udělat ostatním radost. Hrdě
si pak odnášely medaile, skleněné přívěšky ve tvaru srdce, poukazy na knihy, ale i dřevěný certifikát
pro celou školu. Pro malé žáky, ale i jejich lektory
to rozhodně bylo nezapomenutelné, ale i náročné
odpoledne. Na zpáteční cestě domů do Německa
již přemýšleli o tom, komu opět udělat radost a věnovat další srdce.
Týden pod krétským nebem
Po celoročním úsilí naše škola každoročně svým žákům nabízí letní ozdravný pobyt u moře. Tentokráte téměř dvě desítky
dětí spolu s dospělým doprovodem letecky zamířily na řecký ostrov Kréta. Počasí
všem zúčastněným přálo, a tak si všichni
mohli do sytosti užít moře nebo hotelového bazénu. Jediného podmračeného
dne celá skupina využila k návštěvě nedalekého města Rethymno, kde se nachází
velké množství nádherných historických
památek, z nichž většina pochází z období benátské a osmanské nadvlády.
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VEJPRNICKÁ NÁVŠTĚVA V BAYERN – PARKU

Horské dráhy, let
na orlích křídlech,
několik vodních drah
– prostě adrenalin až
do konečků prstů.
A to je jen malý výčet atrakcí, které si
mohli užít žáci 7. A,
8. B a devátých tříd
na školním výletě
v bavorském Bayern
– Parku. Více jak
dvouhodinová jízda
autobusem byla odměněna celým dnem zábavy. Vzhledem k slunnému a velmi teplému počasí, byly
jedněmi z nejnavštěvovanějších atrakcí ty, které návštěvníky zmáčely od hlavy až
k patě ;-)

ATLETICKÝ DEN
Na dva dny se školní hřiště proměnilo
v atletický stadion. Žáci 1. stupně totiž
letošní rok zakončili sportem. Každý si
tak mohl vyzkoušet všechny atletické
disciplíny. Za asistence žáků osmých
a pátých tříd si družstva prošla připravenými stanovišti. Vyhrál každý, kdo
se nebál a s chutí sportovat.

VEJPRNIČTÍ INDIÁNI NA ŠUMAVĚ
„My pobýt celý týden na prérii zvané Belveder v Železné Rudě, kde učit se být správnými indiány, kteří pomáhat zachraňovat
Liščí Lence její sestry ze spárů Posedlého Petra. Kmeny 1. A - Liščí tlupa, 2. B - Chytří netopýři a 3. C - Liščí kmen účastnit se
různých her, tím zdokonalovat svoji fyzičku a připravovat svoji mysl na velké úkoly. Počasí přát nám a my splnit všechny úkoly
a užít si školu v přírodě plnými doušky.“ Toliko pozdrav tří vejprnických tříd z indiánské školy v přírodě.

O suchu, krajině v okolí Vejprnic a veřejném prostoru
Chci navázat na svůj text o územním plánu
(Z. Weiss, Náves č.1, 2019, str. 7) a zároveň se přitom dívat spíš dopředu, abychom zase za pár let
nebo desetiletí nemuseli řešit, co se tehdy, kolem
roku 2020, stalo špatně, případně co se nestalo
vůbec, ačkoli se stát mělo. Bylo by dobré zamyslet
se, jaké Vejprnice chceme v budoucnu mít a co je
pro to třeba udělat. Jak velké mají nakonec Vejprnice být, kolik mají mít obyvatel? Má tady snad
jednou být souvisle zastavěné území od Plzně
až do Nýřan? Nebo chceme být příjemnou příměstskou zónou, „dobrou adresou“ pro bydlení?
A i místem s nějakým společenským životem,
s kvalitními možnostmi vzdělání a s dobrými mezilidskými vztahy?
Vysychání krajiny a hospodaření s přírodními
zdroji se už nějakou dobu skloňuje ze všech stran.
Pojďme se podívat, jak jsme na tom v tomhle směru ve Vejprnicích. S vodou v krajině to u nás moc
slavné není. Vejprnice leží ve srážkovém stínu a patří na Plzeňsku spíš k sušším místům. Na našem
katastru nám z celé údolní nivy kolem potoka zů-
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stala už jenom plocha zahrádkářské kolonie a novodobý Pekelný rybník s okolím. Dál až ke Skvrňanům bylo údolí už za vlády komunistů přeměněno
na velkoplošnou skládku odpadu a posléze na té
skládce vyrostly různé komerční objekty, jak je vidět ze silnice. I nad Vejprnicemi směrem k Tlučné
je mezi potokem a silnicí plošná skládka odpadu,
která zvyšuje terén, takže představa potoka přirozeně meandrujícího v lukách je už bohužel jenom
z říše sci- fi. Ale dál na západ, už na tlučenském
katastru, se kus víceméně přírodní krajiny ještě zachoval. Docela bych si dovedl představit nějakou
formu ochrany této oblasti do budoucna, zároveň
s lesem Dragancem. To by ale museli chtít i Tlučenští, tedy pokud by u nás taková myšlenka vůbec
získala podporu. Vypadá to, že Draganec nakonec
zůstane jediným větším souvislým lesním celkem,
který nám tu (snad) zůstane, protože mezi Novou
Hospodou, Vejprnicemi a dálničním přivaděčem
má vést vysokorychlostní železnice, které padne
za oběť široký pás lesů východně a jižně od obce.
Ale ještě k té vodě: část mokřin na konci Línské ces-

ty podél dálnice byla nedávno (a nelegálně) rovněž zavezena odpadem. Původní Pekelný rybník,
na jih od trati hned za nádražím ve směru na Plzeň, byl zavezen v devadesátých letech. Jezírko
na místě dnešního sběrného dvora také zmizelo
a rybník na návsi zlikvidovali už kdysi komunisté.
Zbyly nám ale rybníky Sádka a Pekelný, rybníček
u lesa za lakovnou Jantar a rybník U Fulínů vedle
dálnice. A také se zmíním o poměrně vydatném
vrtu v majetku obce, pod Jižními svahy, který představuje určitou rezervu v hospodaření s vodou.
Pokud jde o zemědělskou půdu, současný model
chemicko-průmyslového „hospodaření“ na polích kolem obce vysychání krajiny jenom zhoršuje.
A z hlediska ochrany volně žijících živočichů a ekologie vůbec, se všemi těmi herbicidy, pesticidy
a umělými hnojivy, se bohužel nedá označit jinak
než jako katastrofální. Tolik k té inventuře.

Zdeněk Weiss, 10.6.2019

člen Zastupitelstva obce Vejprnice
(Článek pokračuje: podle sdělení redakce bude
jeho druhá polovina otištěna v příštím čísle Návsi.)

Ani v Evropě se neztratili

ZAČALA SÉRIE ZÁPASŮ…

Starší dorost SK Slavia se ve dnech 30. 5.
– 2. 6. zúčastnil mezinárodního fotbalového turnaje organizace ESR „Basinus
Trophy“ v Darmstadtu (SRN). V kategorii
U 19 bylo celkem 10
mužstev rozděleno
do dvou skupin. Soupeřem Slavii ve skupině byli JOV LILLE
(BE), MSV 19 (NL), SV
Ottenssen (DE) a Niftrik (NL). V zápasech
neztratili dorostenci ani bod a skupinu vyhráli s celkovým skórem 8 : 0. V zápase o postup do finále narazila SK Slavia na domácí tým FSG Bensheim. Utkání se odehrávalo
v naší režii, ale bohužel bez branek. O postupu musely rozhodnout pokutové kopy.
Právě ty posunuly dorostence do finále turnaje. V penaltovém rozstřelu skvěle zachytal brankář J. Vacín, který zneškodnil tři penalty. Posledním zápasem bylo finále turnaje. V něm nastoupili dorostenci proti holandskému týmu CSV Vios Vaassen, který
po zásluze borci SK Slavia vyhráli 2 : 0.
SK Slavia po celý turnaj předváděla velice pohledný fotbal plný nasazení a krásných
kombinací, který ohodnotili kladně i trenéři ostatních týmů. Branky v průběhu turnaje vstřelili: Marek Hájek 3, Tomáš Kotva 3, Pavel Davídek 2, Michal Šmídl 1, Robert
Vomáčka 1. Poděkování patří celému týmu, který dobře reprezentoval náš oddíl SK
Slavia, rodičům a trenéru B. Hrubému za organizaci, zajištění turnaje a dobrou tréninkovou přípravu.
Výsledek je o to cennější, že přišel společně s postupem dorostenců do divize republikových soutěží. A za to patří všem jedno velké uznání. 

SK Slavia Vejprnice

pokračování ze str. 3
Určitá převaha skončila u pozápasového
posezení s grilováním, kde kluci obou
týmů našli společnou řeč a čtyři další hodiny jim k dostatečnému poznání ani nestačily. Došlo tedy na domluvu, že si vše
zopakují na hřišti svého soupeře poblíž
Hanau (region Darmstadt).

V této souvislosti, oslav devadesáti let
od založení SK SLAVIA, se na Vás, bývalé
hráče, rodinné příslušníky, pamětníky či
kamarády žijících hráčů mimo Vejprnice,
obrací vedení SK Slavia s prosbou o případné kontakty na všechny, co kdy měli
něco společného s klubem. Rádi bychom
všechny pozvali na slavnostní schůzi,
která se uskuteční v pátek 23. srpna a zejména pak na celý blok zápasů družstev
SK Slavia v sobotu 24. srpna. Oslavy vyvrcholí zápasem staré gardy s týmem
Real top tým Praha. Případné kontakty
posílejte na na email info@skvejprnice.cz
nebo volejte 603 475 447.  J. Valenčat

Ohlédnutí za letošní volejbalovou sezónou
Na jaře byly ukončeny všechny soutěže
a přebory, kde naše volejbalistky hrají.
A jak se děvčatům letos dařilo?
Tým kadetek i juniorek si stále drží výbornou formu a v krajských přeborech

šestičlenných družstev získal stříbrné
medaile. Tým mladších žákyň se v městském přeboru šestičlenných družstev
umístil na 3. místě, tříčlenná družstva získala 8. a 19. místo. Ti nejmenší se propinkali na 9. a 11. místo. Na školním turnaji
v Plasích mladší žačky zvítězily a postoupily do krajského kola v Rokycanech, kde
obsadili krásné 5. místo. Teď už se vo-

lejbalistky těší a připravují na pravidelné letní soustředění, které se uskuteční
koncem srpna ve sportovním středisku
v Nečtinech. Pravidelné tréninky začnou
opět v září v nové tělocvičně základní
školy. Trenéři Ing. Jindřich Vaněk, Jaroslav Tesař, Karel Černý a Michal Kazecký
by rádi přivítali další nové hráčky.
 TJ Sokol Vejprnice – oddíl volejbalu

17.–25. 8. 2019
všední dny 13.00–20.00, víkendy 10.00–20.00
•
•
•

Amfiteátr a park
za OC Plzeň Plaza
Vstup ZDARMA

Soutěž o medaile pro děti , doprovodný program, workshopy a autogramiády
Každé 3 dny nové stanoviště, Speciální dny s městskými obvody
Sportmanie Plzeňského kraje – 21. 6. Rokycany, 24. 6. Klatovy, 25. 6. Domažlice, 26. 6. Tachov

sport.plzen.eu
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Jiří Kubeš v Japonsku

Atlet Jiří Kubeš se díky loňské vydařené
sezóně dostal do nominace pro Mistrovství světa ve štafetách v japonské Jokohamě. Šampionátu předcházela několika
měsíční společná příprava v různých destinacích. Nejdelší část přípravy strávila
štafeta na Kanárských ostrovech, odkud
již pětice sprinterů, konkrétně Jan Veleba, Zdeněk Stromšík, Jan Jirka, Dominik
Záleský a Jiří Kubeš, přelétala do japonského střediska Kochi na desetidenní aklimatizační kemp. Tady se k nim připojila
i štafeta na 4x400m. Společně pak obě
štafety zamířili do Jokohami na samotný šampionát, který zároveň sloužil jako
kvalifikace pro podzimní Mistrovství svě-

ta v katarském Doha. Štafetu 4x400m
čekalo dvoukolové zápolení. V rozbězích
jim o jedinou příčku unikla přímá kvalifikace na MS. Nicméně druhý den štafeta
zabojovala a ve finále "B" si pro postup
úspěšně doběhla. Krátká štafeta, tedy
4x100m, měla rovnou finálový závod.
Zde v novém českém rekordu obsadila
12. příčku, která bohužel nezajištuje přímý postup na MS. Stále je tu však šance
se kvalifikovat v průběhu sezóny.
Od nové sezóny již Jirka nehájí barvy
AK Škody Plzeň, jak tomu bylo posledních sedm let. Měl několik nabídek jak
posunout svojí dosavadní práci na další úroveň a nevybral si nic menšího než
nejslavnější český klub Duklu Praha,
kde se připojil k tréninkové skupině Jiřího Kmínka. Od přechodu pod nového
trenéra si slibuje zejména další posun
svých výkonů a celkovou profesionalizaci svého úsilí. Jirka zahájil sezónu v již
zmiňované Jokohamě. Dále pokračuje
převážně na českém území s vrcholem
na Mistrovství České republiky v Brně
s následným bojem o místo v sestavě pro
Mistrovství světa v katarském Doha. OÚ

Úspěch v zemi vycházejícího slunce

Mistrovství světa v tlaku na lavici se konalo ve dnech 17. – 25. května v japonském
Tokiu. Před letní olympiádou se tu sešla
tisícovka dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek, žen a mužů z celého světa.
V týmu České republiky se 3x představil
v kategorii nad 120 kg v dresu a bez dresu
Jaroslav Šoukal (TJ Sokol Vejprnice).

Ve váze nad 120 kg / Masters 1 nad 40 let
v dresu se právě Jaroslav Šoukal stal výkonem 325 kg mistrem světa. V jeho bohaté kariéře je to již osmý titul světového
šampiona – a to je úctyhodné. Ve stejné
váhové kategorii, tentokráte bez dresu,
obsadil J. Šoukal výkonem 217,5 kg třetí
místo. Ve svém posledním vystoupení
ve váze nad 120 kg, v dresu, mezi soutěžícími do 39 let se J. Šoukal dělil o 3. – 4.
místo, když „dal“ 360 kg.
Svoji účast obohatil novými dvěma českými rekordy v soutěžích do 39 a nad 40
let, když přidal celých 5 kg v každé kategorii. V této věkové kategorii jde u nás
o ojedinělý výkon. V současnosti se Jaroslav Šoukal připravuje na mistrovství
Evropy v silovém trojboji, které se uskuteční v červenci v Rumunsku.

Fr. Horník

VERONIKA KUBECOVÁ
NADĚJNÁ SPORTOVKYNĚ
V GYMNASTICKÉM
AEROBIKU
Veronika Kubecová,
12-ti letá studentka
osmiletého sportovního gymnázia
v Plzni, která žije
ve Vejprnicích, se
od 5-ti let věnuje
gymnastickému
aerobiku. V současné době má
za sebou již celou řadu úspěchů, které
určitě nejsou zadarmo. Za vším stojí
nespočet hodin tréninků, velká píle
a snaha být stále lepší. Úspěchy slavila Veronika nejen v loňské sezóně,
ale také v té letošní 2019. V kategorii
jednotlivkyně ženy 12-14 let patřila
mezi TOP 5. Z celkového počtu 44 závodnic se nominovala z 2. místa mezi
15 nejúspěšnějších na MČR pořádané
Českou gymnastickou federací v Černošicích, odkud si přivezla 3. místo.
V hodnocení „Artistick“ byla hodnocena na 1. místě. Jako singlistka získala
na nominačních závodech jedenkráte
1.místo a dvakrát 2.místo a 5.místo.
Veronika nesoutěží pouze jako singlistka, ale rovněž závodí v soutěžních týmech. Na nominačním závodě v Kutné Hoře se jí podařilo získat
neuvěřitelný „ZLATÝ HATTRICK“, když
získala ve všech svých sestavách – jednotlivkyně kat. C, TRIO kat. C a týmy
kat. C - 1. místo. Soutěžní tým, který
reprezentuje, byl v letošní sezóně
2019 neporazitelný. Ze všech závodů
děvčata vybojovala 1. místo, a to dokonce i z toho nejdůležitějšího, z MČR
ČGF. Právem tak získala 1. místo a titul
MISTRYNĚ ČR. Přejeme Veronice, ať se
jí ve sportu i nadále daří.	
OÚ

OSTRAVA K NÁM BYLA PŘÍVĚTIVÁ
15. mistrovství ČR v tlaku na lavici se
uskutečnilo 2. března v Ostravě. Soutěže
se účastnilo 30 družstev a 80 závodníků
z celé republiky. Naši zástupci se v soutěžích rozhodně neztratili. V kategorii dorostu do 74 kg obsadil R. Sporka 2. místo
výkonem 117,5 kg. Stejnou pozici vybojoval D. Cibulka ve váze do 105 kg, když
zvedl 150 kg a získal 2. VT.
V juniorech, ve váze do 74 kg, skončil V.
Soukup na 2. místě - výkon 112,5 kg (3.
VT). Ve váze do 83 kg se E. Bóna umístil
na 4. místě – 122,5 kg a zisk 3. VT. V mu-

žích - Masters 1, kategorie do 74 kg, zvítězil a titul přeborníka ČR získal M. Dolejš
– 142,5 kg a 2. VT. V kategorii nad 120 kg
se A. Coufal umístil na 2. místě – výkon
242,5 kg. Ve třídě ELITE, muži Masters 3,
váha do 120 kg, byl úspěšný a mistrem ČR
se stal J. Duna – výkon 150 kg a 1. VT.
Úspěch zástupců naší TJ Sokol podtrhly
výsledky družstev. D mužstvo dorostu
svoji věkovou kategorii vyhrálo a společenství dorost, junioři, muži obsadilo konečné druhé místo za dvě zlaté a tři stříbrné medaile.
Fr. Horník
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