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Slovo starosty

Svá životní jubilea
oslavili a oslaví
V dubnu

Vážení spoluobčané,
jsme na konci měsíce července a plánované
investice jsou v plném proudu. Bylo dokon‑
čeno zateplení bytového domu č. p. 326, 327
a v současné době probíhá zateplování pláště
budovy u posledního bytového domu č. p. 328,
329. V plném rozsahu probíhají rovněž práce
na rekonstrukci naší kaple, kde se prolínají
řemeslné práce jak na opravě zvonice a krovu,
tak práce zednické, kamenické a elektroin‑
stalační. Před dokončením je centrální hřiště
v sídlišti a pod bytovým domem č. p. 328, 329.
Zde bych chtěl všechny, co se již otevření hři‑
ště nemohou dočkat, požádat o strpení, pro‑
tože je třeba, aby vysázená tráva, zejména na
vytvarovaných kopečkách, řádně zakořenila
a snáze tak odolávala náporu, kterému bude
při dětských hrách vystavena. Zde je potřeba
rovněž vzít v potaz, že pokračování v zemních

a terénních pracích na jaře bylo zbrzděno jak
dlouhou zimou, tak následným rozbahněním
terénu. Vše je umocněno extrémně suchým
počasím a i přesto, že celá zatravněná plocha
je pravidelně zalévána, náhrada za dešťové
srážky to prostě není. Jedno nepříjemné zjiš‑
tění na konec. Nainstalované odpočinkové
stoly s lavicemi jsou již pomalované nesmyva‑
telnou fixou a po celé zatravněné ploše a v pís‑
kovišti pro děti se vesele prohání psi. Poslední
investiční akcí, která je již také dokončena,
bylo vybudování zpevněné plochy pro využití
volnočasových aktivit občanů s možností par‑
kování vozidel před bytovým domem č. p. 314,
315 v ulici B. Němcové.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál pří‑
jemné prožití zasloužených dovolených a dě‑
tem bezstarostné a veselé prázdniny.
Jiří Kučera, starosta obce

Václav Hodan
Jaroslav Petele
Marie Kaslová
Aloisie Krátká
Jiřina Václavíková (U Keramičky)
Jarmila Videmanová

V květnu

Miroslav Suchý
Josef Markovič
Libuše Majerová
Antonín Kozák
Libuše Mašátová
Amália Navrkalová
Václav Palma
Vlasta Sladká
Květa Přibáňová

V červnu

Helena Hirschová
Blažena Havelková
Miroslav Úbl

82 let
82 let
83 let
84 let
85 let
97 let

80 let
84 let
85 let
86 let
86 let
86 let
87 let
89 let
91 let

83 let
83 let
86 let
…pokračování na str. 2 Ü
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CHLUMČANSKÁ OHLÉDNUTÍ
část 23 – VESNICKÉ SPORTOVÁNÍ

v Chlumčanech plácků a téměř regulérních
hřišť.
A ta jména oddílů, často jen na krátký čas,
no uznejte sami, nezní to až světoběžně?
SK KOLUMBIE, SK OLYMPIE. Dlouho se ustá‑
lilo pojmenování SK SLAVIE CHLUMČANY.
Mimo tradiční fotbal se v Chlumčanech
dařilo především atletickým cvičením,
která pravidelně předváděli členové SO‑
KOLA a DTJ. V roce 1937 například probíhal
naší vesnicí tzv. PROPAGAČNÍ BĚH. Jistě
zajímavé by bylo najít informace ke KLUBU
DĚLNICKÝCH CYKLISTŮ, o kterém jen víme,
že existoval a doložit jej můžeme jen jed‑

Životní jubilea

Û…pokračování ze str. 1

V červenci

Pavla Haškovcová
Václav Stehlík
Josef Kabát
Tomáš Krpejš (Hradčany)
Zdeňka Hodinářová
Jan Haškovec
Jarmila Šlajsová (Hradčany)
Božena Nová
Božena Schillerová

V srpnu

Věra Hodanová
Václav Polívka
Anna Živná
Zdeňka Vatalová
Josef Jindra
Marie Nohavová
Bohumír Beneš
Anna Havlíčková

75 let
75 let
80 let
80 let
83 let
83 let
89 let
91 let
95 let

75 let
75 let
75 let
82 let
83 let
83 let
84 let
90 let

Letní měsíce tradičně svádějí ke sportov‑
ním aktivitám i zatvrzelé nesportovce, na
silnicích se předhánějí vyznavači cyklistiky,
v parcích a sídlištích do pozdních večerů
klapou kolečka skateboardů a koloběžek,
řekami se proplétají barevná háďata vo‑
dáckých oddílů.
A co vlastně naši předci a jejich spor‑
tování? A nalezneme sportovní aktivity
v Chlumčanech například před sto léty? Ale
ano a historie je to velice pestrá a dokonce
by v celé své šíři vystačila hned na několik
článků.
Organizované sportovní aktivity a za‑
ložení většiny tehdejších sportovních od‑

Jubilanti, kteří nejsou ve společenské rub‑
rice uvedeni, nedali souhlas se zveřejněním
osobních údajů.
Srdečně blahopřejeme!

Opustili nás

Vzpomínáme!

V dubnu

Vítězslav Turner
Hannelore Volková

V květnu

Josef Bardoun
Zdeněk Poslední

76 let
89 let

74 let
71 let

Štěpánka Ulrichová, OÚ – evidence obyvatel
Svým blízkým mohou pozůstalí nechat za‑
zvonit poslední hodinku v kapli Panny Marie.
Bližší informace na obecním úřadě nebo na
tel. 721 747 966.

dílů v naší vesnici můžeme datovat do roků
1917–1921. Většina těchto oddílů vznikala na
základě již existujícího a v Chlumčanech fun‑
gujícího SOKOLA. Například DĚLNICKÁ TĚLO‑
VÝCHOVNÁ JEDNOTA je založena v roce 1920
a fotbalový oddíl v roce 1921. Především fot‑
bal v Chlumčanech a jeho historie jsou velice
dobře zmapovány a v bohatě vedených kroni‑
kách se dočítáme řadu zajímavostí. Co jen bylo

nou zatím nalezenou fotografií, která je
i součástí našeho dnešního příspěvku. Na
další fotografii vidíme již zmiňovaný PRO‑
PAGAČNÍ BĚH, organizovaný v roce 1937
obvodní župou DTJ. Běžkyně právě pro‑
bíhají zatáčku před starou školní budo‑
vou (dobře se zorientujete podle „křížku“
v pravé části snímku). Fotbalovou historii
představujeme snímkem ze hřiště u kaple.
Bíle odění sportovci jsou z oddílu TJ SOKOL
CHLUMČANY.
Nutno připomenout, že všechny oddíly
si na svou činnost přivydělávaly četnými
kulturními aktivitami. Běžně pořádaly ně‑
kolik amatérských divadelních vystoupení
v roce. Oblíbená byla vystoupení pěveckých
sborů. V Chlumčanech dokonce řadu let půso‑
bil mužský pěvecký sbor. V zimních měsících
byly pořádány bály s bohatou tombolou, v let‑
ních pak společné výletní dny.
Ladislav Bechyňský

Omluva redakce

V Chlumčanském občasníku č. 54
z dubna 2018, došlo redakční chybou k tomu,
že ve „Společenské rubrice“ nebylo uveřej‑
něno srdečné blahopřání paní Janě Štolbové,
která v prosinci oslavila své 75. narozeniny
a panu Zdeňku Pětivlasovi, který rovněž 75.
narozeniny oslavil v měsíci listopadu. Oběma
jubilantům se touto cestou omlouváme a pře‑
jeme do dalších let hodně štěstí a zdraví.

U paní Gertrudy Šilingové chybělo uve‑
dení bydliště „U Keramičky“ a pan Vlastimil
Stehlík nás neopustil v 83 letech, nýbrž ve
věku 85 let. Všem zmiňovaným se ještě jed‑
nou omlouváme a děkujeme za pochopení.

Redakce
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Den otevřených dveří

V sobotu 2. června se dveře naší školy otevřely
široké veřejnosti. Návštěvníci mohli od 9.00
hod. do 12.00 hod. procházet prostory celé
školy. Všichni měli příležitost nahlédnout do
jednotlivých tříd 1. a 2. stupně, do družiny, do
tělocvičny nebo do kuchyně. V jídelně bylo
připravené malé pohoštění. Velký zájem byl
i o odborné učebny – např. třída určena k po‑
čítačové výuce nebo odborná učebna fyziky
a chemie s ukázkami zajímavých pokusů. Po‑
zornosti neunikla ani jazyková učebna s vy‑
stoupením v anglickém jazyce.
V průběhu celého dopoledne probíhalo kul‑
turní vystoupení žáků v jednotlivých třídách.
Pestrý kulturní program se opakoval třikrát
během dopoledne dle stanoveného harmo‑
nogramu. Představení tvořilo nejen pěvecké
a taneční vystoupení žáků zpestřené hrou
na flétnu, ale i hraná pohádka O Budulínkovi

a loutkové divadélko Malovaná pohádka. Mezi
návštěvníky v zaplněných třídách se navodila
uvolněná atmosféra plná radosti a pohody.
Na chodbě byly vystaveny práce našich žáků
a alba s fotografiemi z let minulých, nad kte‑
rými mnoho lidí zavzpomínalo na svá školní
léta.

Velmi nás potěšil zájem rodičů a přátel školy.
Všem návštěvníkům děkujeme za účast a tě‑
šíme se na další setkání.
Mgr. Helena Voráčková

Altán ve školní zahradě
Vážení spoluobčané,
v tomto svém příspěvku, bych se chtěl se
žádostí o preventivní pomoc obrátit na vás,
vážení spoluobčané, kteří jste rodiči dospíva‑
jících potomků. K tomuto kroku mne vede ne‑
milé zjištění, že několik jedinců z řad mládeže
volí pro své podvečerní a večerní schůzky čím
dál tím častěji prostor pod dřevěným altánem
v areálu místní základní školy. Že se v tomto
případě bez diskuzí jedná o nedovolené vnik‑
nutí na cizí pozemek, si nějak dlouze vysvět‑
lovat nemusíme. Dalším přestupkem v této
souvislosti je rušení nočního klidu a úplně nej‑
horší na tom je ta skutečnost, že při této své

„zábavě“ navíc ještě páchají škody na vnitřním
vybavení altánu. Řeknu to asi takto. Myslím, že
jsem hodně tolerantní k výstřelkům a vůbec
k chování dnešní mládeže. Dokážu pochopit
klackovité chování i jejich sebevědomí, přesto,
že mnohdy by více pokory nebylo určitě na
škodu. Také jsme byli mladí, a že se nám moc
nechtělo učit, poslouchat rady starších, nebo
dělat domácí práce, k tomu věku patřilo. Ale
nikdy jsme, alespoň v okruhu mých kama‑
rádů, nic neničili. Proč má dnešní mládež po‑
třebu ničit cizí majetek, nevím. Doma je tomu,
předpokládám, nikdo neučí, škola už vůbec
ne. Naopak ve škole získali zdarma základní

vzdělání a tímto se jí tedy odměňují? Nemohu
si pomoci, ale zde mé pochopení končí. Jelikož
obec je zřizovatelem školy a tudíž se v pod‑
statě jedná o ničení obecního majetku, budou
podniknuty kroky, aby se toto dále neopako‑
valo. Prostor altánu bude po uzavření školy
monitorován a případní provinilci mohou být
v příkazním řízení za přestupek proti veřej‑
nému pořádku potrestáni vysokou pokutou.
U nezletilců hrozí oznámeni na sociální odbor.
Děkuji vám za pochopení.
Jiří Šebek, místostarosta obce

Zpráva o činnosti KPOZ za 1. pololetí 2018
1. 1. 2018 KPOZ uspořádala 8. ročník Novoroč‑
ního pochodu. K novému roku jsme si tradičně
popřáli u rybníku Šavlice.
4. 3. 2018 přijelo na naše pozvání do Chlum‑
čan Divadlo Dráček a přichystalo v hostinci
U Bílé Růže pro děti i dospělé velmi hezké
představení O neposlušných čertech.
20. 3. 2018 jsme se v základní škole, při
společném malování kraslic různými techni‑
kami, připravovali na nadcházející velikonoční
svátky.
7. 4. 2018 jsme v základní škole přivítali nové
občánky naší obce.

13. 4. 2018 se uskutečnilo v hostinci U Bílé
Růže tradiční setkání seniorů.
22. 4. 2018 jsme opět pozvali Divadlo Dráček
a tentokrát jsme shlédli pohádku Jak se chtěl
vodník ženit.
28. 4. 2018 jsme vyjeli na celodenní zájezd
do Kostnice a Kutné Hory.
30. 4. 2018 proběhl na hřišti u základní školy
nohejbalový turnaj.
1. 5. 2018 jsme si vyšlápli na 7. ročník Prvo‑
májového pochodu, opět jsme zamířili k ryb‑
níku Šavlice.
9. 6. 2018 jsme uspořádali na parketu míst‑

ního sportovního areálu pouťovou zábavu.
K tanci i poslechu hrála skupina Ágnes.
10. 6. 2018 se na parketu, déšť nedéšť, opět
tancovalo. Tentokrát hrála Malá muzika Nauše
Pepíka.
30. 6. 2018 jsme na místním fotbalovém hři‑
šti uspořádali tradiční fotbalový turnaj.
Všechny výše uvedené akce se těšily hojné
účasti spoluobčanů.
Za KPOZ Mgr. Jaroslava Kaderová
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SDH Chlumčany
Začátkem nového roku jsme uskutečnili valnou hromadu, kde jsme si shr‑
nuli činnost za rok 2017 a částečně si naplánovali činnost pro rok 2018.
20. 1. Jsme uspořádali hasičský ples. Pro letošní rok jsme vybrali sál v Pří‑
chovicích, který je kapacitou vetší než sál ve Vstiši. K tanci a poslechu za‑
hrála kapela Skalanka, nechyběla tombola ani půlnoční překvapení.

11. 5. Velké hasičské manévry se rozeběhly v areálu v Chlumčanech
na Plzeňsku v časných ranních hodinách. Operační středisko vyhlásilo
pohotovost jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům.
Nad ránem zasahovaly jednotky PS Přeštice, SDH Dobřany a SDH Chlum‑
čany u požáru lisu na výrobu dlaždic v areálu firmy Lasselsberger Chlum‑
čany. Požár se rozšířil na vysokozdvižný vozík a na rozvaděč elektrické ener‑
gie. Hasiči po uhašení požáru provedli odvětrání objektu.
26. 5. Okrsková soutěž v Mantově, muži obsadili 3. místo

24. 2. Masopustní průvod obcí
3. 3. Jsme připravili maškarní bál. Odpoledne patřilo dětem a večer do‑
spělým, kterým zahrála kapela Agnes Rock.
19. 3. První „Výjezd“ v tomhle roce. On to ale nebyl moc výjezd, spíše
takový výšlap, protože nehoda se stala na křižovatce před hasičskou zbroj‑
nicí. Žena nezvládla řízení a projela zdí stodoly. Profesionální hasiči z Přeštic
a dobrovolní hasiči pomohli stabilizovat budovu pomocí výdřev.

31. 5. Nábor mladých hasičů. Děti se mohly přijít podívat do hasičské
zbrojnice a zkusit si co všechno musí takový mladý hasič umět.
8. 6. Den otevřených dveří pro mateřskou školku
23. 6. Memoriál Václava Soukupa ve Dnešicích. Ženy vybojovaly 1. místo
a muži 2.místo

24. 3. Turnaj v Prší
30. 4. Tradiční stavění májky
2. 5. Nás navštívili váleční veteráni pan George Tompson a další. Spo‑
lečně jsme položili kytici k památníku padlých.

5. 5. Tradiční májové posezení. K tanci a poslechu zahráli Domažličanka,
Ticket, Kabát revival WEST a Ponorka Band

24. 6. Proběhla dětská soutěž ve Dnešicích, naši mladí hasiči se zúčastnili
mimo soutěž, vedli si ale velice dobře. Hned po prázdninách na děti čeká
závod požární všestrannosti.
24. 6. Proběhlo také kraj‑
ské kolo dorostu ve kterém
se zúčastnila za jednotlivce
Barbora Svitáková, která
vybojovala krásné 3. místo
a Daniel Štáhl, který vybo‑
joval 6. místo. Oběma moc
gratulujume.
30. 6. Memoriál Josefa Hr‑
donky, Černotín. Ženy obsa‑
dily 1. místo a muži 4. místo
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USNESENÍ Č. 18
ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany, konaného
dne 21. června 2018 od 19.00 hodin ve vinárně u Bílé růže
Zastupitelstvo obce Chlumčany:
Schvaluje:
Program jednání zastupitelstva ze dne 21. 6. 2018.
Zprávu z mezidobí od 28. 3. 2018 do 21. 6. 2018.
Zprávu starosty.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 – Požární řád obce.
Smlouvu o dílo s firmou Bekrostav, s. r. o. na opravu cest na místním hřbitově za cenu 1 759 417 Kč bez DPH.
Navýšení příspěvku pro TJ Keramika Chlumčany o 410 tisíc korun na realizaci umělého zavlažování pro fotbalové hřiště.
Účetní závěrku obce za rok 2017.
Celoroční hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad, ověřené nezávislým auditorem.
Mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle § 85, písm. b, zák. č. 128/2000 v platném znění ve výši 50 tisíc korun každému za práce ve prospěch
obce nad rámec zákonných povinností vyplývajících z jejich funkcí.
10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce na pozemky obce p. č. 108/1, p. č. 1070/53,
p. č. 1021/18, p. č. 102/4, p. č. 102/3, p. č. 102/2, p. č. 98/16, p. č. 98/15 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy vzdušného a zemního kabe‑
lového vedení NN pro pozemek p. č. 98/3.
11. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce na pozemku p. č. 115/2,
p. č. 1391/2, p. č. 1070/51 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy vedení NN pro pozemek p. č. 132/16.
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B) Bere na vědomí:
1. Zprávu Finančního výboru o hospodaření obce k 30. 5. 2018.
2. Zprávu Komise pro občanské záležitosti za první polovinu roku 2018.
C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních informovat na příštím zasedání.
Z 15 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro: 14
proti: 1
(J. Šebek)
Usnesení schváleno.

zdrželo:

0
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Něco pro zasmání
Vážené a milé dámy a dívky.
Plavková sezóna je již v plném proudu a možná
některé z vás ještě na poslední chvíli zatoužily
se s nějakým tím přebytečným „kilíčkem“ roz‑
loučit. Že to není nic snadného, je všeobecně
známo, přičemž bez
pevné vůle a té
„správné“ diety, je
to věc zhola ne‑

5. týden
Paráda. Díky své
dietě jsem zhubla za
týden již půl kila. Cítím se lehká
jako pírko. Večer jsem plná sebe‑
vědomí oblékla sexy prádélko
a snažila se svést muže na svou
novou sexy postavu. Vyzývavě
jsem se v prádélku promená‑
dovala před televizí a čekala
jeho nekontrolovatelný, pudy
hnaný sexuální útok. NIC. Sa‑
mozřejmě, že jsem se rozbre‑
čela a v depresi „vyžrala“ celou

PÁTEK 17. 8. 2018

17.30–20.30 hod.
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
20.30 hod.
ORIENTÁLKY Z CHLUMČAN
21.00–23.00 hod.
GLADLY S. W.

SOBOTA 18. 8. 2018

10.00 hod.
zahájení akce moderátorem
10.00–12.30 hod.
BEZEVŠEHO
12.30–13.30 hod.
BBAND MANIACS
13.00–14.30 hod.
SOUTĚŽ HOD VEJCEM
14.00–15.30 hod.
STRAŠICKÁ POHODOVKA
15.30–16.30 hod.
ORIENTÁLKY Z CHLUMČAN
VYHODNOCENÍ HOD VEJCEM
PŘÍPITEK CHLUMČANSKÉ VLAJCE
16.30–18.00 hod.
SIFON
18.00 a 18.15 hod.
VERONIKA LÁLOVÁ A ANDRÉ
(samba show)
18.30–20.00 hod.
ŠTREKA
19.15 hod.
V. T. A. Victoria Talent Academy
(Orientálky z Chlumčan)
20.30–22.00 hod.
Jiří Schelinger MEMORY
22.00 hod.
Ohňostroj
22.30–24.00 hod.
ARRA BAND

možná. Různých
zaručených diet je samo‑
zřejmě ohromná spousta a zdá
se, že jediným problémem je najít tu,
která by nám nejvíce vyhovovala. Nahlédněte
tedy spolu s námi do deníčku začínající die‑
tářky, ale předem upozorňujeme, že vám ne‑
předkládáme žádný návod na zhubnutí, nýbrž
jak již sám název napovídá, něco pro zasmání.
I kdyby tento článek nebyl jen úsměvným pro‑
středkem pro uvolnění, bylo by na tak dlou‑
hou dietu stejně již pozdě, protože za 11 týdnů
budete již málokterá plavky ještě nosit. A po‑
tom. Nám, vašim manželům a chlapcům se
přece nejvíce líbíte takové, jaké jste.

11 týdnů z deníčku
začínající dietářky…
1. týden
Věra od nás z práce zhubla za měsíc dvacet
kilo. Vypadá výborně. Já chci také vypadat
výborně. Rozhodla jsem se, že do toho půjdu
také. Nejde jen o to, abych se líbila svému
muži, ale abych měla sebevědomí.
2. týden
Minulý týden jsem se k tomu nedostala, ale
teď už to fakt propukne. Odteďka budu hub‑
nout jako o život. Dívala jsem se na internet
a dneska je fakt spousta typů diet. Jakou si
vybrat? Začnu patrně mléčnou dietou. Mléčné
výrobky, mléko, zelenina, vejce, libové maso.
To zní dobře. To je přesně dieta pro mě.
3. týden
Mléčná dieta je peklo. Nejenom, že má sto‑
lice je řídká a bílá, takže si připadám jako ho‑
lub, ale taktéž mi začíná na břiše rašit malé
vemínko. Ještě tak měsíc a bude ze mě řádná
dojnice. Na mléčnou dietu kašlu. Zkusím něco
jiného. Krabičková dieta zní zajímavě.
4. týden
Krabičková dieta je nic moc. Drahé je to jako
prase a porce jsou tak malé, že jsem to musela
„žrát“ i s těmi plastovými krabičkami, abych se
najedla. Tudy cesta nevede. Půjdu na to intui‑
tivně. Budu jíst málo, budu jíst zeleninu a ob‑
čas si spařím na páře kuřecí maso. Lahůdka.
Nebudu solit.

ledničku.
6. týden
Přibrala jsem tři kila. Tak takhle teda ne. Chce
to přitvrdit. Každý den jednu mrkev. To by bylo,
aby nebylo.
7. týden
Mrkvová dieta je v plném proudu. Už týden
jsem nebyla na velké. Začíná to vypadat slibně.
Věra z práce zhubla dalších pět kilo a vypadá
famózně. To mně motivuje. Mám oranžové
bělmo.
8. týden
Už dva týdny jsem nebyla na velké. Nejsem si
jistá, že je to dobře. Manžel mi zavolal sanitku.
Já se ale zlomit nenechám. To by si přál. Mám
pocit, že hubnu, ale váha ukazuje, že ne. Chce
to novou váhu. Musím zhubnout. Jak bych pak
vypadala před Věrou z práce? Mám oranžové
už i dlaně. Asi vysadím mrkev.
9. týden
Týden piju jenom koktejly. Je mi blbě, točí se
mi hlava a v břiše mi neustále kručí. Normálně
bych řekla, že je to žaludek, ale mám pocit, že
ten ze mě před pár dny vyšel přirozenou ces‑
tou. Takže fakt nevím, co to tam může kručet.
Věra v práci zhubla další tři kila. Je to k… Ať už
jde do p…
10. týden
Mám za sebou deset týdnů diet. Zhubla jsem
čtvrt kila, utratila všechny peníze, co jsme měli
s mužem na dovolenou za koktejly a podobné
„kraviny“ a mám zničené zažívání. Pálí mě žáha,
bolí mě břicho, slezly mi nehty a padají vlasy.
Hlavně, že Věra zase zhubla. Jsem nešťastná.
11. týden
Kašlu na diety. V práci se Věra chlubila, že zase
zhubla, tak jsem jí rozbila hubu a propíchala jí
pneumatiky u auta. Konečně jsem spokojená
a šťastná. Našla jsem své ztracené sebevědomí.

redakce
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Den dětí – CK Kramolín

2. ročník Dětského cyklistického závodu
v Chlumčanech

Kalendář akcí
ČERVENEC

7. 7.

TJ Keramika – Oddíl kopané –
Chlumčanské léto – TELEFON ROCK.
Parket v areálu fotbalového hřiště.

7. 7.

KPOZ – IV. ročník turnaje v kopané
na místním fotbalovém hřišti.

14. 7. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hod. v hasič‑
ské zbrojnici SDH Chlumčany.
28. 7. TJ Keramika – Oddíl kopané – Chlumčanské léto – ZVLÁŠTNÝ ŠKOLA.
Parket v areálu fotbalového hřiště.

SRPEN

4. 8. TJ Keramika – Oddíl kopané –
Memoriál JOSEFA ŠKRÁBKA.
Areál fotbalového hřiště.
11. 8. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hod. v hasič‑
ské zbrojnici SDH Chlumčany.
11. 8. TJ Keramika – Oddíl kopané –
Chlumčanské léto – SIFON.
Parket v areálu fotbalového hřiště.
17. 8. DEN CHLUMČAN, nám. B. Kašpara
17.30–22.00 hod.
18. 8. DEN CHLUMČAN, nám. B. Kašpara
10.00–24.00 hod.
18. 8. RC oHRÁTka – Účast na Dnu Chlum‑
čan od 13.00 hod.

Cyklistický klub CK Kramolín se okolí Chlum‑
čanského fotbalového hřiště 2. ročník dět‑
ského závodu. Závod byl rozdělen do jednot‑
livých kategorií od 1 roku do 15 let. V letošním
roce se velmi vydařilo počasí, ještě před ote‑
vřením kanceláře závodu čekal na přihlášení
u startu velký hrozen dětí. Velký zájem o star‑
tovní číslo byl ve všech kategoriích, mimo
kategorie 13–15 let. V této věkové kategorii
se bohužel nepřihlásil nikdo, tyto děti již mají
zřejmě jiné zájmy než sport, což je velká škoda!
Okamžitě po otevření kanceláře závodu ob‑
drželi všichni startující od pořadatelů občer‑
stvení. Na start se v jednotlivých kategoriích
postavilo celkem 42 závodníků a závodnic. Ve
všech rozjížďkách probíhaly velké boje, děti
si na trati nic nedarovaly. Byla radost pohle‑
dět na závodní nasazení nejmenších, kteří po
trati letěli velkou rychlostí na odrážedlech! Ve
všech kategoriích bylo vyhlášeno nejlepších
5 závodníků a závodnic, kteří byli odměněni
příslušnými medailemi, diplomy a věcnými
cenami. Všichni vyhlášení byli na svůj výkon
velmi hrdí!
Za bezchybnou pořadatelskou činnost, za‑
jištění velkého množství cen, přípravu tratě
a přípravu občerstvení pro děti, patří velké
díky všem pořadatelům z Cyklistického klubu
CK Kramolín. Velké díky patří též za pomoc

po trati Zdence Bártové z chlumčanského
badmintonového klubu a též TJ Keramika
Chlumčany za zapůjčení prostor pro vytyčení
závodní tratě na místním fotbalovém hřišti.
Již se všichni těšíme na příští rok na 3. ročník
Dětského závodu, protože zájem dětí v letoš‑
ním roce velice stoupl a všichni očekáváme
i v příštím roce velký nárůst startujících. Roz‑
zářené dětské oči na stupních vítězů jsou nej‑
větší odměnou všem pořadatelům.
Výsledky v kategoriích
Kategorie 0–5 let
1. místo – Pavel Tauš, 2. místo – Václav Král,
3. místo – Simona Krsová
Kategorie 6–7 let
1. místo – Ema Soukupová, 2. místo – Adriana
Majerová, 3. místo – Dan Weber
Kategorie 8–9 let
1. místo – Kateřina Kureková, 2. místo – Matyáš
Tirsey, 3. místo – Simona Drncová
Kategotie 10–12 let
1. místo – Max Schlehover, 2. místo – Filip Líscy,
3. místo – Vanda Schlehoverová

18. 8. Klub biatlonu – Den otevřených
dveří na střelnici.
25. 8. TJ Keramika – Oddíl kopané –
Chlumčanské léto – ELEGIE + VEJCE.
Parket v areálu fotbalového hřiště.

ZÁŘÍ

1. 9. TJ Keramika – Oddíl kopané –
Chlumčanské léto – BRUTUS.
Parket v areálu fotbalového hřiště.
8. 9. Chovatelé papoušků – BURZA
PTACTVA 8.00–10.00 hod. v hasič‑
ské zbrojnici SDH Chlumčany.
27. 9. ŠSK ZŠ Chlumčany – uspořádání
okresního přeboru v přespolním
běhu 3.–9. ročník ZŠ. Areál myslivny
na Vrchu. Termín bude upřesněn.
28. 9. SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL –
TATRA na náměstí B. Kašpara.
29. 9. RC oHRÁTka – Svatý Václav – his‑
torické odpoledne od 14.00 hod.
ZŠ Chlumčany – Letní koncert
CHDS Rarášci a Tamtamy.
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Školní sportovní klub ZŠ Clumčany

Ve školním roce 2017/2018 uspořádal, nebo se
zúčastnil náš sportovní klub celkem 43 spor‑
tovních soutěží v atletice, gymnastice, plavání,
lyžování, tenisu, cyklistice, florbalu, kopané,
basketbalu, volejbalu, vybíjené a softbalu.
Soutěžilo 120 žáků a žákyň naší školy, tj. 60
procent, dalších 14 sportovců nám pomáhalo
na hostování. V příštím školním roce oslavíme
20. výročí založení našeho klubu.
Organizace soutěží, celostátní a regionální
projekty, spolupráce s organizacemi a spolky.
V areálu myslivny a na Vrchu jsme v září
uspořádali již tradičně okresní kolo soutěže
v přespolním běhu jednotlivců a družstev. Zá‑
vodilo 230 běžců z 11 škol našeho okresu.
V dubnu jsme na našem víceúčelovém škol‑
ním hřišti zorganizovali okresní finále ve vybí‑
jené dívek 1. stupně ZŠ. Zúčastnilo se 5 škol.
Ve stejný den se na fotbalovém hřišti TJ Kera‑
mika konalo okrskové kolo McDonaldsCupu,
soutěže malých fotbalistů. Hrálo 13 družstev
ze 7 škol. Další soutěží, kterou jsme úspěšně
uspořádali, byla Okresní liga malého florbalu.
V červnu se v naší tělocvičně utkalo 14 druž‑
stev. Organizačně jsme druhou nejaktivnější
školou okresu po škole z Přeštic.
Pravidelně se účastníme některých celostát‑
ních a regionálních projektů. Pohár rozhlasu
atletických družstev, Sazka olympijský víceboj,
Štafetový pohár atletického svazu, Zátopkův
týden běhání, Pohár hejtmana Plzeňského
kraje ve florbalu, Pohár FbU ve florbalu, Bohe‑
mialiga a Chlumčanská florbalová liga, McDo‑
nalds Cup v minikopané, AND1 Cup v basket‑
balu, letos rozšířil projekt Kopaná do škol.
Velmi dobrá je spolupráce s OÚ Chlumčany,
který spolufinancuje naše sportovní aktivity,
hlavně dopravu na soutěže a sportovní vy‑

bavení. V obci spolupracujeme též s myslivci,
dobrovolnými hasiči a TJ Keramika, oddíly
kopané a tenisu. Dobře se rozvíjí spolupráce
s Florbalovou školou Kerio Plzeň a ZŠ Merklín.

Největší sportovní úspěchy ve
školním roce 2017/2018
Starší žactvo (7.–9. ročník ZŠ)
1. místo
· Florbalové družstvo dívek v soutěži AŠSK,
okresní a krajské kolo
· Volejbalové družstvo dívek, okresní kolo
2. místo
· Florbalové družstvo dívek v kvalifikaci na
MČR
· Družstvo dívek v přespolním běhu, okresní
kolo
3. místo
· Družstvo chlapců v atletickém čtyřboji,
okresní kolo
· Florbalové družstvo chlapců, okresní kolo
soutěže AŠSK
· Florbalové družstvo chlapců v regionální
soutěži Bohemialiga malého florbalu
· Družstvo chlapců v basketbalu, okresní
kolo
· Atletické družstvo chlapců v Poháru roz‑
hlasu atl. družstev, okresní kolo
· Družstvo dívek v atletickém čtyřboji,
okresní kolo
Mladší žactvo (6.–7. ročník ZŠ)
1. místo
· Florbalové družstvo dívek v soutěži AŠSK,
okresní kolo (4. místo krajské kolo)

3. místo
· Družstvo dívek v přespolním běhu, okresní
kolo
· Basketbalové družstvo chlapců v AND1 Cup,
okresní kolo
· Florbalové družstvo v regionální soutěži
Bohemialiga malého florbalu
Nejmladší žactvo (1. stupeň ZŠ)
1. místo
· Florbalové družstvo dívek v ČEPS Cup,
okresní kolo
2. místo
· Florbalová družstva chlapců, dívek a elévů
v Okresní lize malého florbalu
3. místo
· Florbalové družstvo chlapců v ČEPS Cup,
okresní kolo
· Florbalové družstvo dívek v ČEPS Cup, kraj‑
ské kolo

Nejlepší sportovci školy
Anežka Matoušková, K. Šteffelová, K. Kaslová,
A. Horká, E. Nechutná, K. Žigmundová, A. Vei‑
tová, D. Vokračková, A. Nechutná, J. Nykolju‑
ková, S. Drncová, V. Krýsmanová, M. Štichová,
T. Žigmundová, K. Kureková, A. Dvořáková,
J. Šubrt, D. Tomíšek, R. Šubrt, M. Nykoljuk,
T. Procházka, A. Dvořák, A. Vrba, S. Lang,
M. Potočník, D. Zápotocký, F. Losch, T. Tobr‑
man, J. Potočník, J. Fink, V. Vokračka, M. Prusík
a J. Volf.

Chlumčanský občasník
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TJ KERAMIKA

CHLUMČANY

Oddíl tenisu

TENISOVÉ AKTUALITY
V dnešním občasníku chceme čtenáře infor‑
movat o 4 zásadních akcích, které se odehrály
v jarních měsících, tj. od dubna do června. Kon‑
cem dubna jsme absolvovali další výjezd na
semifinále FedCupu do Stuttgartu, v květnu
odstartoval další ročník oblíbeného Davis

Cupu, koncem téhož měsíce pak následoval
další výlet za tenisem do Paříže a 23. června se
uskutečnil již 20. ročník tenisového turnaje pro
děti ZŠ. O naše zážitky z těchto akcí se s Vámi
pokusíme podělit.

ZÁJEZD DO STUTTGARTU
(FED CUP NĚMECKO–ČR)

Pohár hejtmana

Plzeňského kraje ve florbalu
Ve čtvrtek 14. června 2018 se naše
florbalové družstvo zúčastnilo
5. ročníku Poháru hejtmana Plzeň‑
ského kraje. Turnaj byl vyhlášen
pro 10 nejlepších družstev hráčů
a hráček ročníků 2007 a mladších. Hrálo se
v Městské sportovní hale v Plzni na Slovanech.
Naše družstvo hrálo ve složení: A. Vrba,
A. Dvořák, M. Potočník, S. Drncová, M. Prusík,
V. Muška, T. Žigmundová, V. Vokračka a K. Ku‑
reková, trenéři J. Zahálka a P. Elsnic.
V základní části jsme postupně porazili čtyři
základní školy z Plzně. Ve čtvrtfinále jsme vyřa‑
dili družstvo ZŠ Strážov 3:0, v semifinále 4. ZŠ
Plzeň 3:2. Vítězné tažení turnajem a historický
úspěch jsme završili výhrou 2:0 s 22. ZŠ Plzeň.

AUTO PLUS – VEIT PAVEL
Boční 46, Chlumčany, 334 42
• OPRAVY vozů všech značek
a prodej náhradních dílů
• KLIMATIZACE plnění, opravy, desinfekce
• DIAGNOSTIKA a servisní prohlídky
všech vozidel
• PNEUSERVIS kompletní služby,
prodej pneu za internetové ceny
• PŘÍPRAVA a zajištění STK + EMISE
• VYŘÍZENÍ pojistných událostí včetně
autoskel a zapůjčení náhradního vozidla
• POJIŠTĚNÍ vozidel
(příklad: Fabia 1.4 za 1 220 Kč,
Octavia diesel 1.9 za 1 550 Kč)

P. Kvitová ztratila v Německu jen 9 gamů

Výprava z Chlumčan už se těší na finále

možnost kalkulace a uzavření na
WWW.AAPP.CZ
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

• čištění interiéru automobilu
+ čištění koberců a čalouněného nábytku,
kvalitním strojem Kärcher
(mokré strojové čištění).
Možnost zakoupení dárkové poukázky
Kontakt: 777 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz

• zabezpečení objektů a vozidel
Tradiční vítězné kolečko českého týmu
Po domácí výhře našich tenistek proti Švýcar‑
sku odcestovala pětice fanoušků z Chlumčan
(K. Hodinář, I. Regner, J. Vaněček, I. Milotová a K. Kašparová-Květoňová) i na semifinále FedCupu do německého Stuttgartu,
které se uskutečnilo 21.–22. 4. 2018 na an‑
tukovém povrchu místní kryté Porsche Arény
s kapacitou 4 500 diváků. Členové oddílu se
mohli radovat z dalšího skvělého týmového
výkonu českých žen v čele s Petrou Kvitovou
a Karolínou Plíškovou, které přehrály domácí

Porsche Boxster – výhra Karolíny Plíškové
hvězdy Kerberovou a Goergesovou a po‑
stupu do dalšího finále výsledkem. Kromě
FedCupu zbyl čas i na podporu dalších čes‑
kých žen hrajících na vedlejších kurtech arény
kvalifikační zápasy o účast v hlavní soutěži
turnaje WTA Porsche Tennis Grand Prix, který
začínal v následujícím týdnu (vítězkou této
akce a majitelkou nového vozu Porsche Bo‑
xster se o týden později stala právě Karolína
Plíšková).

– bezplatná konzultace a cenová nabídka
Záruka na práci 5 let
od certifikované montážní firmy,
daňový doklad, včetně DPH.
Systém je plně modulární,
nabídku na požádání rád zpracuji.
Doprava po Plzni a okolí je zdarma.
Kontakt: 608 066 366
app@volny.cz
www.AAPP.cz
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OKRESNÍ DAVIS CUP 2018 – ZÁCHRANA A POSTUP
V květnu a červnu 2018 se představilo v Davis Cupu družstev neregistrovaných tenistů
v okrese Plzeň‑jih celkem 10 týmů ve 2 vý‑
konnostních divizích, z toho 2 družstva našeho tenisového oddílu. A nevedla si vůbec
špatně – v příštím roce se totiž spolu setkají
v I. divizi, což je bezesporu velký úspěch. Cel‑
kovým vítězem okresního Davis Cupu se letos
stal tým SK DOLI Starý Plzenec před TJ Sokol
Přeštice „A“ a TK Pohoda Letkov.
A‑tým Chlumčan nastupoval v I. divizi
v sestavě Michal Marák, Jiří Koláček, Miloslav
Kozel a Pavel Svoboda s jediným cílem – udr‑
žet účast v elitní skupině i pro rok 2019. To se
nakonec našim tenistům podařilo, když v po‑
sledním zápase o 4. místo porazili Novou Ves
a poslali ji tak na poslední – sestupové místo.
B‑tým Chlumčan startující ve II. divizi,
v němž se představili Miroslav Švátora, Petr
Černý, Robert Kott st. a Tomáš Duda, překva‑
pil a po 3 výhrách a jediné porážce postoupil
z 1. místa do I. divize na úkor Nepomuku díky
těsné výhře ve vzájemném utkání.

J. Koláček – jednička daviscupového A-týmu

P. Černý a R. Kott – neporaženýdebl B-týmu

Výsledky týmů Chlumčan v DC 2018:
A‑tým (I. divize DC):
Chlumčany „A“ × Starý Plzenec 2:3
Chlumčany „A“ × Přeštice „A“ 1:4
Letkov × Chlumčany „A“ 5:0
Nová Ves × Chlumčany „A“ 1:3

B‑tým (II. divize DC):
Blovice „D“ × Chlumčany „B“ 1:4
Chlumčany „B“ × Dobřany 2:3
Přeštice „B“ × Chlumčany „B“ 2:3
Chlumčany „B“ × Nepomuk 3:2

ZÁJEZD NA ROLAND GARROS
29. 5.–2. 6. 2018

Koncem května se opět po
Další tři dny, kdy nás čekal
3 letech vydala minivýprava
tenis, měly obdobný prů‑
z Chlumčan do Paříže, která
běh. Ranní nákup něčeho
bývá v tomto období mek‑
sladkého k snídani a nákup
kou světového tenisu na an‑
čerstvých baget v pekař‑
tuce. Zájezdu se zúčastnili
ství, jež byly základem naší
3 stálí tenisoví cestovatelé –
stravy při celodenním po‑
Karel Hodinář, Ivo Regbytu v tenisovém areálu.
ner a Jiří Vaněček, které
Potom příprava jídla na celý
doplnil Miloslav Kozel. Cí‑
den a cesta metrem lin‑
lem naší cesty byly dvorce
kou č. 9 ze stanice Croix de
v areálu Rolanda Garrose –
Chevaux do stanice Michel
dějiště grandslamového
‑Ange‑Molitor. Ve středu
turnaje French Open.
30. 5. 2018 se naše mini‑
Účastníci zájezdu před bustou S. Lenglenové
Rafael Nadal nedá ani míček zadarmo
Hned po zahájení prodeje
výprava ještě rozdělila do 2
jsme přes internet rezer‑
skupin – Miloš jako nováček
vovali a zaplatili celodenní
v Paříži spolu s „průvodcem“
vstupenky na 3 hrací dny
Karlem putovali celý den po
v úvodním týdnu turnaje
pařížských památkách (na‑
a na 4 noci také apartmán
chodili přitom 15 kilometrů),
pro 5 osob v pařížské čtvrti
zatímco já s Jirkou jsme měli
Vincennes, odkud je to ke
méně náročný program –
kurtům linkou metra č. 9
celý den na tenisu. Poté, co
slabou hodinku. Karel jako
jsme úspěšně prošli bezpeč‑
hlavní organizátor zájezdu
nostními kontrolami, jsme
nezapomněl ani na mimo‑
se před začátkem programu
tenisový program, když ob‑
(od 11.00 hod.) v areálu
staral i další vstupenky – na
rychle zorientovali a zjistili
vyhlídku z Eiffelovy věže,
denní program zápasů na
Vítězky deblu B. Krejčíková a K. Siniaková
Selfíčko J. Vaněčka s Martinou Navrátilovou
Vítězného oblouku či Mont‑
jednotlivých kurtech. Podle
parnasské věže.
něj jsme pak vybrali zápasy
První den jsme zvládli náročnou cestu au‑
metrů. V podvečer jsme se ještě přemístili do
s českou účastí, případně další zápasy na kur‑
tem z Chlumčan do Paříže dlouhou téměř
turisty vyhledávané oblasti – Montmartru, kde
tech č. 3 – 18 bez číslovaných sedadel, kde platí
1 000 km asi po 10 hodinách jízdy. Po ubyto‑
jsme si prohlédli interiér baziliky Sacré Coeur
pravidlo „kdo dřív přijde, tak si sedne“. Během
vání v apartmánu, který svou velikostí sotva
a prošli se po náměstí Place du Tertre s mnoha
dne jsme stačili vychutnat výhru Báry Strýcové
odpovídal požadavkům 4 nocležníků, jsme
umělci malujícími portréty turistů. Ve večer‑
proti Rusce Makarovové i Kateřiny Siniakové
hned vyrazili na prohlídku čtvrti La Défense,
ních hodinách jsme v apartmánu připravili
proti Ukrajince Kozlovové, část deblu Šafá‑
kde jsme vyjeli proskleným výtahem na vy‑
z dovezených konzerv teplou večeři, spláchli
řová, Kuzněcovová – Vondroušová, Bencicová
hlídkovou plošinu Grande Arche (Velká archa)
špínu z cest a uložili se ke spánku, abychom
i nerovný boj sester Williamsových proti malič‑
s nádherným výhledem na Paříž z výšky 110
byli druhý den ráno fit.
kým Japonkám. V podvečer zmoženi vedrem
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jsme obsadili uvolněná lehátka na Náměstí
mušketýrů a na velké obrazovce sledovali další
program na větších kurtech. Večer jsme kromě
další teplé večeře načali francouzský koňak
(k oslavě mých šedesátin) a k dodržení pitného
režimu přispěla vydatnou měrou i dovezená
česká piva Prazdroj a Gambrinus.
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme se po snídani
opět přepravili metrem (s živým vystoupením
kytaristy přímo v našem vagónu) k teniso‑
vému areálu – tentokrát už v plné sestavě, což
uvítali i z předchozího dne náležitě znavení
Karel s Milošem. Po celý den bylo opět velmi
teplo, a tak jsme uvítali možnost naplnění
lahví pitnou vodou přímo v areálu. Nejprve
jsme obsadili kurt č. 18, kde jsme sledovali
zápas Fognini–Ymer, poté dohrávku Thiema
a Tsitsipase z předchozího dne a po ní očeká‑
vané české derby mezi Karolínou Plíškovou
a Lucií Šafářovou. Pak jsme se postupně vystří‑
dali nakurtu Suzanne Lenglenové s kapacitou
10 tisíc diváků, kde právě řádil Rafa Nadal proti
Argentinci Pellovi. Opravdu krásný zážitek!
Následoval další přesun a radost z výhry de‑
blu Strýcová, Hlaváčková – Sestini proti ukra‑
jinským soupeřkám. Další program jsme už

vzdali a vrátili se zpět do místa našeho pobytu,
abychom nabrali další síly.
Pátek 1. 6. 2018 – poslední den na tenisu
byl určitě nejzajímavější. Po klidné ranní jízdě
metrem jsme jako obvykle vystoupili ve stanici
poblíž stadionu Roland Garros. Vrácení mé pe‑
něženky, která mi vypadla z kapsy při výstupu
z metra, mě velmi potěšilo, stejně jako o chvíli
později Miloše nález batohu se vstupenkami,
který jej po vypití sklenky vína zapomněl
u stolečku na chodníku. Nic dalšího už se nám
naštěstí nepřihodilo, a tak jsme byli zklamáni
až příliš snadnou porážkou Šafářové s Kuzně‑
covovou v souboji proti rumunsko-španělské
dvojici. Po přesunu na kurt č. 7 jsme si vychut‑
nali další české derby Strýcová–Siniaková, při
němž se Karlovi podařilo v hledišti dokonce
usnout. Pak už se kurt zcela naplnil v očeká‑
vání dalšího duelu sester Williamsových proti
dvojici Flipkensová, Erraniová. Američanky
sice i přes špatný úvod a mírný déšť zápas
vyhrály, ale bylo to zároveň jejich poslední
vystoupení na turnaji, neboť Serena hned
další den účast v turnaji vzdala pro zranění.
V podvečer došlo i k přerušení programu kvůli
dešti, což jsme využili k dřívějšímu odchodu.

Na chodníku před vstupem do areálu pak ještě
Jirka zaregistroval Martinu Navrátilovou, která
se na Roland Garros účastnila turnaje legend.
Stačila slušná prosba a Jirka se mohl na samý
závěr tenisových zážitků pochlubit selfíčkem
s devítinásobnou wimbledonskou vítězkou.
V sobotu 2. 6. 2018 jsme po snídani umyli
nádobí, poklidili apartmán, zabalili zavazadla
a naskládali je do kufru auta. Pak nás navigace
dovedla k podzemním garážím ve čtvrti Montparnasse, kde jsme díky brzkému příjezdu
rychle vyjeli výtahem na vyhlídkovou věž mra‑
kodrapu. Po vychutnání si nádherné vyhlídky
jsme ještě zakoupili pár suvenýrů a pak už
jsme zamířili zpět do Čech. Cestou nechyběla
obvyklá zastávka v obchodním centru Auchan
u Mét, kde jsme nakoupili kvalitní francouzská
vína, sýry, uzeniny, paštiky a další pochutiny.
Naše cesta domů sice nebyla tak rychlá jako
v případě několika projíždějících vlaků TGV, ale
domů jsme oproti očekávání dorazili už kolem
22. hodiny večerní.
Letošní zájezd za tenisem do Paříže se
opravdu vydařil – na naše zážitky z cest bu‑
deme určitě všichni dlouho vzpomínat.

PNEUSERVIS

TENISOVÝ TURNAJ DĚTÍ
ZŠ CHLUMČANY 23. 6. 2018
V sobotu 23. 6. 2018 se odehrál jubilejní
20. ročník tenisového turnaje dětí, uspořá‑
daný tenisovým oddílem ve spolupráci se ZŠ
v Chlumčanech. Z důvodu nepříznivého po‑
časí (citelné chladno) i dalších akcí pořádaných
ve stejném termínu se tentokrát dostavila jen

pětice tenistů, z toho 4 dívky, s nimiž si zahrál
také šesťák Tomáš Prošek. Vítězkou se stala
nečekaně, ale zaslouženě Adriana Veitová,
která porazila ve finále i obhájkyni loňského
prvenství Stelu Šambergrovou.

ROMAN VACHL
Komenského 506, CHLUMČANY
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Děvčata společně před zahájením turnaje

Adriana Veitová – první účast, první výhra
Směr Plzeň k benzince

Ing. Ivo Regner
předseda tenisového oddílu
spolku TJ Keramika Chlumčany
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Oddíl badmintonu

Zprávy z odd. badmintonu květen–červen 2018

Po skončení mistrovské
soutěže našich tří dr. dospě‑
lých, se do konce jarní části
sezony, hrály již jen turnaje!
Z úspěšných vybíráme
např. turnaj ml. žáků 12. 5.
v K. Varech, kde se opravdu
dařilo naší A. Dvořákové,
která vyhrála jak dvou‑
hru, tak i čtyřhru! Ve čtyř‑
hře se umístil na 3. místě
ještě náš F. Rataj, oběma
gratulujeme!
19. 5. 2018 pak uspořádal
náš oddíl v Dobřanech, v te‑
nis. hale, turnaj GP „D“ pro
dospělé. Organizaci si vzal na starost J. Dob‑
rovolný + další hráči a mohli tak přivítat na 25
hráčů a hráček nejen z naší oblasti!
Našim zástupcům se vcelku dařilo, nejvíce
pak R. Takáčovi! Ten byl druhý v mixu a třetí ve
dvouhře i čtyřhře! L. Zacharová získala 2. místo

ve dvouhře, třetí ve čtyř‑
hře, Z. Krausová 2. místo
v mixu a třetí ve čtyřhře,
P. Kovařík pak 3. místo
v mixu a J. Dobrovolný
a R. Takáč získali ještě
3. místo ve dvouhře! Cel‑
kovým vítězem dv. mužů
se stal T. Knopp (Jupiter
Pl.) a S. Konigsmarková (B. Hora Pl.)!
Všem je třeba poděkovat za před‑
vedené výkony i za pořadatelství ce‑
lého turnaje!
3. 6. 2018 pak vyrazila skupina
7 žáků s trénerkou Z. Krausovou na
závěrečný díl Junior Cupu do Rado‑
nic u Prahy. A konečně jsme se dočkali i prv‑
ního místa v jedné z kategorií, když zvítězila
a 1. místo získala naše A. Dvořáková, která
se tímto dostala po osmi kolech na konečné
druhé místo celk. pořadí! Je to obrovský
úspěch, třetí místo získala pak ještě mladá

S. Mašková, která si totéž zopakovala i na tur‑
naji v Praze dne 16. 6.!
Za všechny úspěchy a snahu dobře repre‑
zentovat náš oddíl, TJ a naši obec, je třeba po‑
děkovat nejen všem hráčům, ale i trénérům +
sponzorům!
Nyní bude chvilka klidu, ale již 23. 7. začíná
naše jubilejní 30. soustředění odd. badmintonu na Šumavě! Na týden relaxu pod stany
a pohybu po krásném okolí se všichni již opět
těší, ale o tom a dalším až zas příště!
Za oddíl badmintonu sepsal př. J. Vaněček

TYPOGRAFIK CENTR – VÁCLAV FENCL
Jiráskovo nám. 24, 326 00 Plzeň
tel.: 377 240 360, e-mail: dtp@typograﬁ k.cz
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