




Ze sportu

Okénko z fotbalu
TRIANGL SVĚTLÁ HORA, ŠIROKÁ NIVA, 
KARLOVICE
Již květnu se domluvili tři kluby na vzájemné spolupráci 
v přípravné fázi na novou sezónu mužů. V domluvených 
termínech proběhne v jednotlivých místech vzájemné 
utkání daných mužstev. Stanovený čas byl 2x35min.
První zastávka trianglu proběhla v sobotu 13. 6.           
ve Světlé Hoře. V prvním utkání se utkali domácí Světlá 
Hora s naším mužstvem. Za úmorného vedra se hrál 
oboustranně pohledné a bojovné utkání. V konečném 
zúčtování se obě mužstva rozešla smírně. Mohli nás 
pouze mrzet nevyužité šance během utkání.
K druhému po sobě jdoucím utkání nastoupilo naše 
mužstvo proti Široké Nivě. V tomto utkání se projevila 
únava mužstva po prvním odehraném zápase. O osudu 
utkání již bylo rozhodnuto v první půlce. V konečném 
výsledku si odnesli hráči Široké Nivy pohodlné vítězství   
v poměru 6:0.
V posledním utkání nastoupila Světlá Hora proti Široké 
Nivě. Utkání nakonec vyhráli domácí ze Světlé Hory a 
dostali se do průběžného vedení v této minisérií. 
Hlavním záměrem obou našich utkání bylo najít 
případnou optimální sestavu a stmelení kolektivu.

Výsledky:
Karlovice – Světlá Hora 1:1 (0:0)
Branka: Melichárek J.
Sestava: Pěgřím Aleš – Lanči F., Rohel L., Procházka 
O. – Jošek J., Navrátil T., Melichárek J., Schefer A., 
Trepač J. – Urbaník J., Pradeniák M.
Střídající: Piják D., Procházka B., Procházka L., Šaffa 
Z., Matuška V., Skřivánek M.
Karlovice – Široká Niva 0:6 (0:2)
Sestava: Pěgřím Aleš (Skřivánek M.) – Lanči F., Rohel 
L., Procházka O. – Jošek J., Navrátil T., Schefer A., 
Procházka B., Matuška V. – Piják D., Procházka L.
Střídající: Urbaník J., Pradeniák M., Šaffa Z., Trepač J.
Světlá Hora – Široká Niva 2:1 (0:1)

Průběžné pořadí:
1. Světlá Hora 3:2 4
2. Široká Niva 7:2 3
3. Karlovice 1:6 1
Další zastávkou trianglu proběhne 11. 7. od 13:00 u 
nás v Karlovicích.
Za Sokol Karlovice Marek Vikartovský

Novinky ze Sokolu Karlovice, z. s.
V březnu se konala volební valná hromada klubu Sokol 
Karlovice, z. s. Členy výboru fotbalového klubu byli 
zvoleni: Leoš Gregovský, Marek Vikartovský, Jaroslav 
Vikartovský, David Piják, Michal Skřivánek a Lukáš 
Rohel. Předsedou byl zvolen Leoš Gregovský a 
místopředsedou Miroslav Kostka. Funkci sekretáře 
bude nadále vykonávat Ivan Polách. 
Do soutěžního ročníku 2020/2021 bude obnoveno a 
přihlášeno družstvo mužů, které začne hrát III. třídu sk. 
A, pokud bude možnost svoji soutěž bude hrát i dorost a 
přihlásí se i družstvo starších žáků a starší přípravky. 

Pro jednotlivá mužstva byly určeny dvojice 
vedoucích mužstev a trenérů:
Muži: Vikartovský Jaroslav st., Vikartovský Marek
Dorost: Doležel Adam, Melichárek Jakub
Žáci: Nováček Marian, Butora Stanislav
Přípravka: Vyoral Ivo, Rohel Lukáš

Základní škola informuje

Projektový den "Jako včelička" 
Ve dvou týdnech měsíce června se žáci II., III., IV. a V. 
třídy zúčastnili projektových dnů věnovaných životu a 
chovu včel. Původně plánované aktivity na včelnici u 
včelaře v Karlovicích jsme museli nahradit školním 
úlem, dílnou a třídou. Přesto se žáci pomocí kvízů, 
naučných videí a fotograí seznámili s fungováním 
včelího společenství, nemocemi, které včely trápí a s 
vybavením chovatele včel. V prakticky zaměřené části 
projektového dne se žáci naučili rozpoznávat 
anafylaktický šok a zjistili, jak se zachovat v situaci, 
když se u někoho v jejich blízkosti takováto prudká 
alergická reakce objeví.
Následně jsme se žáky ve školní dílně vyrobili rámeček s 
mezistěnou, který se dává do včelího úlu a do kterého 
včely nosí med. Ze včelího vosku jsme si vyrobili svíce. 
Den jsme zakončili otevřením a prohlídkou našeho 
školního včelího úlu. Žáci tak viděli na vlastní oči 
vývojová stádia včelího plodu, plástve s medem nebo 
rozdíl mezi včelkou – dělnicí a včelím samečkem – 
trubcem.
Projektový den jsme si všichni užili a snad některé 
žáčky časem přivede i k chovu včel.
Jiří Šebele  
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