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PRVNÍ ETAPA DOKONČENÍ
MODERNIZACE AREÁLU ŠKOLY

ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
v době končících prázdnin přicházíme
s informační Návsí, abychom Vás informovali o aktuálních věcech v obci. Prázdniny
jsou ne vždy k dovolené a odpočinku. Toto
období jsme se snažili využít k tomu, abychom připravili několik novinek ve škole
a jejím okolí. V následujících článcích se
o těchto novinkách dozvíte více. Rádi bychom také připomněli, že dochází k drobným úpravám v jízdních řádech našich
autobusových linek č. 55 a 66.
Přeji Vám příjemný zbytek léta.

Váš starosta
Pavel Karpíšek

Na začátku letošních prázdnin byla zahájena první etapa dokončení modernizace
areálu školy, která zahrnovala rekonstrukci
školní kuchyně a rozšíření jídelny. Ve školní
kuchyni došlo ke kompletní výměně podlah
včetně odpadů, novému obložení stěn, úpravě elektroinstalace, výměně vzduchotechniky a k vybudování nové, od vlastní kuchyně
oddělené, výdejní místnosti obědů.
Kuchyně byla rovněž dovybavena novým
gastro zařízením, které nahradilo již nevyhovující stávající gastro vybavení. Stávající jídelna byla rozšířena o prostory třídy mateřské školky situované hned za jídelnou. Díky
tomuto rozšíření narostla kapacita počtu
strávníků z původních 66 na 96 míst. Toto
rozšíření bylo nutné především z důvodu
nárůstu počtu žáků naší základní školy, která momentálně čítá 420 žáků. Jídelna byla
také vybavena novým nábytkem. Vybudováno bylo i nové sociální zázemí, které odpovídá požadavkům provozu školského jídelního
zařízení, jež bylo přestavěno ze stávajícího
zázemí, uzpůsobeného pro provoz třídy mateřské školky.
„Mateřská třída, která zabezpečovala pouze dopolední výuku, byla přesunuta do prv-

ního patra nového pavilonu mateřské školky,
kde byly stavebně upraveny volné prostory
pro potřeby dopoledního provozu,“ dodává
na závěr místostarostka obce Věra Sihelská.
Fotografie – jak šel čas na straně 2.
OÚ

POZVÁNKA
ZŠ a MŠ Vejprnice a OÚ Vejprnice
Vás všechny srdečně zvou

na slavnostní zahájení
školního roku 2017/2018
Program:
8.00 - Slavnostní zahájení školního roku
8.10 - Slavnostní přivítání nových prvňáčků
následuje
Den otevřených dveří –
prohlídka základní školy a prohlídka
rekonstruované jídelny a kuchyně ZŠ
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STRANA 1

1. ETAPA MODERNIZACE AREÁLU ŠKOLY VE FOTOGRAFII

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 duben – červenec 2017, mimo jiné, níže
uvedené body:
Jednání č. 55 25. 4. 2017
ROV schválila:
• návrh komisí na VŘ – nákup malotraktoru,
opravy sálu Formanka, rekonstrukce tělocvičny a jídelny
ROV vzala na vědomí:
• informace Plzeňské teplárenské a.s. o ukončení provozu skládky odpadů v Chotíkově
s platností od 30. 4. 2017
Jednání č. 56 3. 5. 2017
ROV schválila:
•
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku „Oprava sálu Formanka“ – 853
tis. Kč bez DPH
•
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku „Pořízení komunální techniky –
malotraktoru“ – 916 tis. Kč bez DPH
Jednání č. 57 17. 5. 2017
ROV schválila:
•
vymáhání dluhů za poplatky za odpady
a psy za rok 2016
• návrh dodatku č. 1 na opravu střechy č. p. 95
– posunutí termínu plnění z důvodu konání
pouti
ROV vzala na vědomí:
• harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
od KÚPK
STRANA 2

Jednání č. 58 24. 5. 2017
ROV schválila:
•
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku „Rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy školní jídelny v areálu ZŠ a MŠ
Vejprnice“ – 22 567 tis. Kč bez DPH
Jednání č. 59 13. 6. 2017
ROV schválila:
• návrh rozpočtového opatření č. 2
• návrhy smluv na akci „Rekonstrukce tělocvičny a stavební úpravy školní jídelny v areálu ZŠ a MŠ Vejprnice“ – BOZP - 68 tis. Kč;
TDI – 180 tis. Kč bez DPH; autorský dozor
– 64 tis. bez DPH; vybavení jídelny – 113 tis.
bez DPH
• návrh na nákup vybavení sálu Formanka –
188 tis. bez DPH
ROV vzala na vědomí:
• potvrzení finančního vypořádání dotace ze
státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2016 „Nástavba na stávající objekt ZŠ ve Vejprnicích“ od MF ČR
Jednání č. 60 27. 6. 2017
ROV schválila:
• návrh na dokončení opravy komunikace Jakuba Husníka podél ZŠ
• návrh na úpravu prostor pro dopolední výuku v MŠ
Jednání č. 61 11. 7. 2017
ROV schválila:
• smlouvu o poskytování účetního a ekonomického poradenství – 5 500,- Kč čtvrtletně
ROV vzala na vědomí:
• závěrečné vyhodnocení akce „Rekonstrukce
otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ
a MŠ Vejprnice“ od MPO.
OÚ

ULICE JAKUBA
HUSNÍKA V OPRAVĚ

V současné době probíhá oprava
místní komunikace před areálem školy.
Jedná se především o znovuzprovoznění chodníku podél areálu školy,který
by měl sloužit k bezpečnému pohybu
chodců, především dětí. Na druhé straně
vozovky pak vznikne několik nových parkovacích stání. „Chtěli jsme využít období prázdnin k opravě komunikace před
školou, která byla již ve velmi špatném
technickém stavu a především vrátit
funkci chodníku, který by měl zvýšit bezpečnost dětí, zejména ráno, kdy je před
školou velký pohyb vozidel. Věřím,že to
budou řidiči respektovat a na chodník
nebudou najíždět a parkovat na něm“
upřesňuje starosta Karpíšek. Tím by se
měl také zrychlit ranní průjezd, když
budou moci školáci vystupovat po celé
délce areálu a nejen před vstupem. Celá
akce by měla být dokončena v průběhu
měsíce září.
OÚ

NÁVES

DOKONČENÉ INVESTICE V ROCE 2017
V jednotlivých číslech Návsi se, Vážení
spoluobčané, dočítáte o pokračující výstavbě v naší obci. I v tomto čísle bychom Vás
chtěli informovat o dalších akcích, které
se podařilo v první polovině roku dokončit.
Byla dokončena oprava sálu restaurace
Formanka včetně pódia a obložení stěn. Sál
ještě bude dovybaven novými stoly a židlemi a tím bude investice do sálu pro rok 2017
ukončena.
V letních měsících byla také dokončena
výměna střechy na domu č. p. 95 v Tylově
ulici, tzv. „liďáku“, u níž byla zapotřebí obnova z důvodu zatékání do bytů nájemníkům.
I proto bylo nutné tento havarijní stav urychleně vyřešit tak, aby nedocházelo k dalšímu

Opravená Jiráskova ulice.

znehodnocování jak obecního majetku, tak
majetku nájemníků. Byla dokončena druhá
etapa výstavby ulice Jiráskova a na ní navazující ulice Květná.
OÚ

UCTĚNÍ PAMÁTKY
OBĚTÍ HEYDRICHIÁDY

Opravený sál Formanky.

Nová střecha domu v Tylově ulici.

Pietní vzpomínka za popravené české
vlastence se uskutečnila v sobotu 17. 6.
2017 na popravišti v Suchém dole. Akce,
kterou každoročně pořádá místní organizace KSČM, se zúčastnili rovněž zástupci
obce místostarostka Ing. Věra Sihelská
a místostarosta Ing. Petr Váchal. Letos
přijali také pozvání poslanec Parlamentu
ČR PhDr. Ing. Jiří Valenta a Ing. Jaroslav
Bukovský z Českého svazu bojovníků
za svobodu Plzeň. 
KSČM

LETNÍ TÁBOR „ČERTŮV MLÝN“
Když se řekne letní tábor, každý si představí zábavné týdny v přírodě plné her, poznávání kamarádů a nových zážitků. Spolek
TREMP se práci s dětmi věnuje již řadu
let. Zkušený kolektiv vedoucích připravuje
pro děti každoročně dvoutýdenní výpravy
do světa fantazie a her. Stejně tomu tak
bylo i letos, kdy v termínu od 9. do 22. července pořádal v Kladrubech u Stříbra přesně takový letní tábor, kterého se zúčastnilo
75 dětí od 1. do 9. třídy.
Areál tábora, s tradičním indiánským
teepee, se nachází v lesích u řeky Úhlavky
a je určen pro holky a kluky, kteří se nebojí
být 14 dnů bez rodičů, chtějí si užít spoustu
zábavy v krásné přírodě, poznat nové kamarády a možná se i něco nového naučit….
Může být také malou „zkouškou dospělosti“
pro šestileté děti, které se chystaly poprvé
na prázdniny bez rodičů. Tábor je koncipován ve velmi přátelském a rodinném duchu,
kde jsou děti ubytovány v klasických stanech s podsadou. Přiměřeně svému věku
se všichni podílejí na chodu tábora, pomáhají vedoucím a instruktorům připravovat
stanoviště, uklízet apod. Vedlejším cílem
tábora je naučit děti zábavnou formou větší
samostatnosti a přivést je blíže k přírodě.
Žádný rok není stejný, a bylo nad slunce
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jasné, že na účastníky letošního tábora
čeká nová a napínavá celotáborová hra.
A jaký byl její program?
Letošní celotáborová hra byla připravena
na motivy knihy Jaroslava Foglara Rychlé
šípy. Jednotlivé plnění „BOBŘÍKŮ“ umožňovalo dětem objevovat nejen kouzla přírody,
ale měly možnost naučit se základům zdravovědy, orientaci nejen na mapě, ale i dalším trampským dovednostem. Mimo jiné se
sportovalo během turnaje v přehazované,
stolním tenisu, košíkové, aj. Aby neměli vedoucí a ani děti, čas se nudit, stihla se v rámci programu i další řada her (Pevnost Boyard,
Safari, Táborová i střelecká olympiáda.....).
Nezapomněli jsme ani na kulturu a historii.
Oddíly se svými vedoucími navštívily místní
kladrubský klášter, kde se dozvěděly něco
málo z jeho historie v oživlé prohlídce.
Sedm desítek dětí tak poznávalo nejen
krásy táboření při zábavných hrách a soutěžích, ale i nové kamarády v rámci různorodého kolektivu. K vrcholu táborového pobytu
patřila již tradičně závěrečná maškarní diskotéka.
Osvědčený tým vedoucích se už teď těší
na další pokračování a pomalu začíná připravovat táborový program na následující rok.
Mgr. Ludmila Jílková
STRANA 3

PŘEDPRÁZDNINOVÉ AKCE PRO DĚTI V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Motivovat dnes děti ke čtení je stále složitější úkol, dnešní způsob
života dětské četbě příliš nepřeje, knihy soupeří s mnoha akčními
lákadly jako televize, internet, počítačové hry. Proto se knihovna pomocí různých besed a programů snaží získávat nové dětské čtenáře.
Daří se to i díky velmi dobré spolupráci se základní školou. A jaké
akce se před prázdninami v knihovně konaly?
Pasování prvňáčků na čtenáře
Prvňáčkové se přišli tradičně do knihovny pochlubit, co se naučili
za svůj první školní rok. Přinesli si z domova oblíbenou knihu, představili ji ostatním a přečetli krátký úryvek. Protože všichni dokázali,
že už jsou opravdoví čtenáři, obdrželi diplom, dárek a poukaz na roční
zápisné do knihovny zdarma.
Seznámení předškoláků s knihovnou
Předškoláci si ještě před nástupem do školy přišli prohlédnout
nové dětské oddělení knihovny. Dozvěděli se, jak se mohou stát čtenářem naší knihovny a jak se správně ke knihám chovat. Povídali
jsme si o klasických pohádkách a večerníčkových postavičkách, které děti bohužel už dnes moc neznají. A na závěr se všichni proměnili
ve Večerníčka a zatančili si.

Beseda na téma „Umíte se správně chovat?“
Pro žáky druhých tříd byla připravena beseda o zásadách správného chování mezi lidmi, ve společnosti, ve škole, v dopravních
prostředcích. Povídali jsme si o ohleduplnosti a respektu k druhým
a snaze pomoci.
Pozvání do školy
Dva dny před vysvědčením pozvali prvňáčkové paní knihovnici
do školy - do svých tříd, kde si připravili krásný program plný čtení,
písniček, básniček, tancování a krásných obrázků. Této spolupráce si
velmi vážím a žáčci mi udělali obrovskou radost.

Dana Černá - knihovnice

VYŘAZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÉHO
ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Svoji povinnou školní docházku zakončili žáci devátého ročníku
naší základní školy tradičním slavnostním vyřazováním. Letos se ho
zúčastnilo 37 žáků ze dvou devátých tříd, kteří si pod vedením paní
učitelky Jany Šaškové připravili pro návštěvníky bohatý program.
Akce se konala 27. června v sále restaurace Formanka a nesla se
ve velmi 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 přišlo loučení s třídními
učitelkami. Tady došlo i na slzičky dojetí na obou stranách. Určitě
bude na co vzpomínat. Tak šťastnou cestu do dalšího života.
Mgr. L. Jílková

UPOZORNĚNÍ NA ÚPRAVU
JÍZDNÍHO ŘÁDU LINEK 55 A 66
Upozorňujeme občany využívající pravidelné autobusové linky
č. 55 a 66 na změny v Jízdním řádu s platností od 3. září,
které se týkají pouze brzkých ranních spojů. Ve změnách byly
zohledněny především přestupy na navazující spoje v Plzni. Aktuální Jízdní řád bude k dispozici na webových stránkách obce. OÚ

STRANA 4

NÁVES

ŠKOLU NAVŠTÍVILA NEJSTARŠÍ
OBČANKA NAŠÍ OBCE
Jak bylo slíbeno, tak se uskutečnilo. Přání
stoleté paní Boženy Ulčové navštívit a prohlédnout si naši novou nástavbu základní
školy se vyplnilo v předposledním červnovém týdnu. Ve škole paní Ulčovou přivítal
starosta obce Ing. Mgr. Pavel Karpíšek spolu
se zástupkyní ředitelky Mgr. Ludmilou Jílko-

vou, která paní Ulčovou provedla jednotlivými novými učebnami a zázemím pro školní
družinu. Překvapení v podobě několika písní
v podání dětí z II. A pod vedením Mgr. Jarmily Levé bylo příjemnou tečkou celé návštěvy,
kdy paní Ulčová neskrývala dojetí nad šikovností dětí.
OÚ

OBEC VEJPRNICE
ve spolupráci s kampaní JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT
pořádá ku příležitosti Světového dne srdce vzdělávací den

Zachraňme své srdce

Úterý 26. 9. 2017
v sále restaurace FORMANKA od 16:00 hodin
Určeno pro laickou veřejnost, seniory, studenty
Odborný program:
1. Rozpoznání příznaků akutního infarktu myokardu
2. Nutnost rychlého jednání
3. Přivolání zdravotnické záchranné služby vytočením čísla tísňové linky 155
4. Základní neodkladná resuscitace
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POČÍTAČOVÝ KURZ
PRO SENIORY

V letošním roce byl ve Vejprnicích opět
uspořádán počítačový kurz pro seniory
v rámci projektu „Senioři komunikují“ Nadace manželů Livie a Václava Klausových.
Cílem těchto kurzů je především motivovat
seniory k používání moderních technologií
a pomoci jim zjistit, že se „nemají čeho bát“.
Kurz se konal v týdnu od 10. 7. do 14. 7.,
kdy se senioři scházeli každé odpoledne
na Obecním úřadě a osvojovali si počítačové
znalosti a dovednosti. Kromě toho absolvovali také krátkou lekci o využívání platebních
karet, kterou zajistila Česká spořitelna. Lektorsky byl kurz zajištěn českobudějovickou
společností Attavena o.p.s. Každý účastník
měl k dispozici notebook, na kterém mohl
pracovat, a obdržel také učebnici k následnému domácímu samostudiu. Výuku absolvovalo celkem 12 účastníků. Z kurzu byli
všichni velice nadšení a pochvalovali si skvělý přístup lektorky.
OÚ

NAŠI JUBILANTI
ČERVENEC
Zíková Milada
Kubicová Drahomila
Zeidlerová Jaroslava
Vrátná Vlasta
Bečváříková Anna

81 let
86 let
88 let
88 let
95 let

SRPEN
Šmolík Karel
Lavičková Marie
Strnadová Božena
Javorská Drahoslava
Lavičková Jiřina
Pojarová Věra
Muchková Marie
Langová Jarmila

80 let
81 let
83 let
87 let
87 let
88 let
89 let
89 let

ZÁŘÍ
Průcha Matěj
Krausová Maruška
Lavička Václav
Zeithamlová Zděnka
Kodl Jiří
Waldhäuslová Božena
Hajšman František
Horník Josef

81 let
82 let
83 let
84 let
86 let
87 let
87 let
89 let

STRANA 5

OZDRAVNÝ POBYT V ITÁLII
Již tradičně na konci školního roku jezdí naše škola na ozdravný pobyt k moři.
Je to pro žáky možnost, jak si užít sluníčka, koupání v moři se spoustou zábavy se
svými spolužáky a kamarády. I pro letošní
pobyt jsme (již podruhé) zvolili letovisko
v Cesenaticu. Přihlášeno bylo celkem 45
účastníků a všichni jsme se moc těšili. Byli
jsme ubytováni v hotelu Majestic, asi 150 m
od písečné pláže. Stravovali jsme se v residenci formou plné penze a nutno říct, že
italská kuchyně účastníkům ozdravného
pobytu chutnala.

Počasí nám přálo, a není divu, že se většina z nás vrátila pěkně opálená. Protože šlo
o ozdravný pobyt, trávili jsme nejvíce času
u moře na pláži. Většinu zlákalo také hřiště,
kde jsme měli možnost si zahrát různé míčové hry. Při procházkách jsme objevovali
okolí, nakupovali suvenýry a ochutnávali výbornou italskou zmrzlinu. Velmi se nám také
líbil výlet do přístavu.
Info ZŠ

DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
Oslavu mezinárodního dne dětí, který
každoročně připadá na první červnový den,
uspořádala obec Vejprnice v sobotu 3. června DĚTSKÝ DEN na fotbalovém hřišti SK
SLAVIA pro vejprnické děti. Pro děti byla
připravena stezka s pěti stanovišti, na kterých musely plnit nejen vědomostní úkoly,
ale rovněž prokazovaly svoji šikovnost a dovednosti. Za vynaložené úsilí a snahu na ně
čekala odměna v podobě drobného dárku
a sladkosti.
Na dětském dni rovněž nechyběly tradiční atrakce, jakými jsou skákací hrad, obří
skluzavka nebo dětský ráj. Dále si mohly
děti vyzkoušet svoji zručnost v balónkové

NEJZDATNĚJŠÍ
ŽÁK NAŠÍ ŠKOLY
V samém závěru uplynulého školního
roku konala v tělocvičně ZŠ soutěž o Nejzdatnějšího žáka naší školy, v níž soutěžili
žáci osmých a devátých tříd. Oddíl silového trojboje, který soutěž pravidelně organizuje, připravil pro závodníky čtyři disciplíny – tlak na lavici, kde závodník zvedal
50% své váhy, shyby, sedy-lehy a trojskok
z místa.
Mezi deseti účastníky se na bronzové
pozici umístil Lukáš Sochor 108,5 bodu,
stříbro bral Jan Krs za výkon ohodnocený
116,5 bodem a nejzdatnějším žákem se
stal Filip Straka, jehož výkony byly ohodnoceny 128 body.
Fr. Horník

Účastníci soutěže o nejzdatnějšího žáka školy.
Vpředu zleva stříbrný Jan Krs, vítěz Filip Straka a třetí Lukáš Sochor.

dílně, nebo si nechaly malovat na obličej
nejrůznější motivy, díky kterým se mohly
alespoň na chvilku proměnit i v pohádkovou bytost. A protože i počasí všem přálo,
tak to bylo nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče, příjemně strávené sobotní odpoledne
s „kupou“ zábavy.
OÚ
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ZASLOUŽENÉ OCENĚNÍ
PRÁCE FRANTIŠKA HORNÍKA
Nejen svojí prací živ jest člověk. František Horník v uplynulých minimálně pětačtyřiceti létech mnohokrát dokázal, že i v tak „okrajovém“ sportovním odvětví jakým je silový trojboj a kulturistika, lze
dosáhnout světových výkonů a úspěchů. Jako trenér stále dokazuje
připravit své svěřence na vrcholné soutěže doma, v Evropě i ve světě.
Medailovými úspěchy by si mohl přikrýt střechu na pergole v zahradě a ve svém věku určitě neřekl své poslední slovo.
Na valné hromadě OSS ČUS našeho okresu, která se konala 21.
června ve Zruči, byl František Horník u příležitosti svých sedmdesátých narozenin oceněn tělovýchovným vyznamenáním - medailí Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy
a sportu. Ocenění mu předal předseda krajské organizace ČUS pan
Jan Müller. Kdo Františka zná, určitě podotkne, že v tomto případě je
ocenění v těch správných rukou.
TJ SOKOL

ČESKO – SLOVENSKÝ
SILOVÝ TROJBOJ

Ten se uskutečnil v polovině června ve Zbýšově u Brna. V kategoriích dorostenců a juniorů v něm startovalo 115 závodníků a dva
naši zástupci TJ Sokol Vejprnice se tady rozhodně neztratili.
Matyáš Janda se v dorostenecké kategorii do 66 kg umístil na celkovém 5. místě a získal 2. VT (čtvrtý v pozvedu - 155 kg, třetí v tlaku
- 95 kg, šestý v dřepu - 122,5 kg). V kategorii do 74 kg obsadil Juriy
Markovets 13. místo za výkon 335 kg a získal 3. VT.
Fr. Horník

PROSTORY SK SLAVIA
POSTUPNĚ MĚNÍ TVÁŘ
František Horník byl u příležitosti sedmdesátých narozenin přijat starostou
obce Mgr. Pavlem Karpíškem.

Loňské
přívalové deště způsobily
v areálu SK Slavia
zborcení opěrné stěny a záchytného plotu. Byly varováním,
že pokud se klub a TJ
Sokol nezačne o svůj
majetek starat, bude
ještě hůř. A tak se začalo tam, kde došlo k varování. Svah se upravil a zabezpečil proti posunu a na řadu přišla budova s kabinami. Během jara se kompletně
vyměnily okapy, izolovaly se základy budovy na severní straně.
Uvnitř budovy prošla rekonstrukcí kabina béčka a jen málo se zlepšil interiér kabiny hostů, protože tady se musí izolovat celá jižní strana budovy do hloubky 1,5 metru. Současně bude zhotovena podesta
k hlavnímu vchodu a do šatny minižáků. V létě prošla úpravou šatna
A mužstva dospělých a s úpravami dalších šaten se počítá po skončení podzimu a před zahájením jarní části soutěží. 
J. Valenčat
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O UKONČENÉ SEZÓNĚ A TENISOVÉM KEMPU
Vejprničtí tenisté úspěšně ukončili jarní
soutěž smíšených družstev vypsanou ČTS
pro rok 2017. MINI tenisté (šestiletí), kteří se
zúčastnili soutěžního klání poprvé, bojovali
ze všech sil a obsadili stejně jako BABY tenisté „B“ (osmiletí) krásné páté místo v kraji.
Družstvo BABY tenisu „A“ bojovalo o první
příčku v krajské soutěži, ale družstvo Slávie Plzeň nám tuto radost překazilo. Ostatní
soupeři - TK Lokomotiva Plzeň, TK Škoda

Plzeň, SK Roudná, Dioss Nýřany a TK Dýšiná neměli šanci. Mladší žáci zaznamenali
také úspěšnou sezonu, vyhráli v Karlových
Varech, v Chebu, ale opět nás zastavila plzeňská Slávie.
Tenisovým turnajem čtyřher, který se hrál
na hřišti u Sokolovny dne 17. června, jsme
oslavili 115. výročí TJ Sokol Vejprnice. Turnaj
byl motivační pro nejmenší tenisty. Dvojice
byly sestavené tak, že vždy hrál mladší žák
nebo žákyně s MINI tenistou – velký úspěch.
Další velkou akcí pro naše tenisty byl Tenisový kemp, který se uskutečnil od 24. do 28.
července na dvorcích TK Vodní stavby, vždy
od 09:00 do 17:00 hodin. Pod vedením trenérů probíhala výuka tenisových, ale i jiných
pohybových a koordinačních dovedností.

Děti byly rozděleny do skupin podle věku
a hráčské vyspělosti.
Velký úspěch měl výlet ve středu do Prahy na tenisový ITF turnaj Cars Prague Open
2017. Účastníci kempu mohli ve skutečnosti
vidět v Praze na Štvanici špičkový světový
tenis. Některým se poštěstilo a mohli se
setkat s našimi předními tenisty, např. s dříve narozenými Helenou Sukovou, Janem
Kodešem, ale i s našimi současnými tenisty,

kteří se ještě pohybují na předních místech
v žebříčku ATP - s Lucií Hradeckou, Markétou Vondroušovou, Adamem Pavláskem, Lukášem Rosolem a Tomášem Zíbem. Našim
mladým tenistům se podařilo ulovit i pár
podpisů na obří tenisáky.
Kemp nebyl jen o tenisu, ale s pomocí golfového hráče, který trpělivě vysvětlil držení
a odpaly golfovou holí, měly děti možnost
si i tuto disciplínu vyzkoušet. Na závěr byl
vyhlášen tenisový turnaj o ceny dle daných
kategorií a nechybělo odměnění vítězů. Ti
na prvním až třetím místě obdrželi poháry
a všichni ostatní medaile. Od firmy Babolat
CZ obdržel každý účastník tričko a klíčenku. Myslím, že tenisová sezona byla pestrá
a úspěšná.
M. Červený

OSLAVY 115. VÝROČÍ
TJ SOKOL

Oslavy, které se konaly 17. června
v areálu Sokolovny, byly v mezidobí připomenutím poslání sportu a tělovýchovy pro společnost. Přilákaly především
mnoho sportující mládeže a s nimi pochopitelně dorazila i potřebná kulisa rodičů,
prarodičů a diváků.
V celém areálu probíhaly fotbalové, volejbalové a tenisové turnaje žáků a žaček,
v tělocvičně Sokolovny turnaje stolních
tenistů. Pro nejmenší účastníky připravily
ženy z oddílu ASPV zábavnou hru „Cesta
kolem světa a zpět do Vejprnic“, kdy se
děti pomocí různých sportovních soutěží vždy přiblížily určitému kontinentu
a procestovaly tak celý svět. Pro sportovce i ostatní návštěvníky bylo připraveno
i bohaté občerstvení. A protože akci přálo
i počasí, neměly si „Sokolové“ na co stěžovat.
TJ SOKOL

VOLEJBALOVÉ ŽAČKY
ČEKAJÍ NA NOVÉ HRÁČKY
Předposlední prázdninový týden volejbalistky každoročně tráví
na soustředění v Železné Rudě, kde zahájí přípravu na další sezónu.
A jak se oddílu volejbalu dařilo v uplynulé sezóně? Tým kadetek, který byl letos nováčkem v krajském přeboru šestičlenných družstev,
zde obsadil 7. místo. Starší žákyně v městském přeboru skončily
v polovině tabulky na 15. místě.
Družstva mladších žákyň obsadila 7. a 8. příčku v tabulce. Největší úspěch se družstvu starších žákyň podařil v přátelském turnaji
v Městě Touškově, kde žačky vyhrály zlaté medaile. Nábor nových
členů do oddílu volejbalu bude probíhat od září.
Vaněk, Černý
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