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SPONZOŘI ODDÍLU : 

ROBSTAV STAVBY s.r.o.  - generální sponzor  •  adidas ČR s.r.o.  •  PLZEŇSKÝ KRAJ 
NADACE SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE  •  INBYT •  OPTIKSTUDIO ŠVARC •  MAURICE WARD GROUP 

ÚMO PLZEŇ 6  •  HENKEL  •  VÁCLAV DUCHEK ZÁMEČNICTVÍ  •  JAN ŠPILAR RYBY DRŮBEŽ 
REMVIKO s.r.o.   •  ÚMO PLZEŇ 3  •  NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ •  NAXOS •  DYBS Plzeň  

 

VYBAVENÍ NA POZEMNÍ HOKEJ, ODDÍLOVÉ VYBAVENÍ – hokejky, míčky, pouzdra, rukavice, trička –  

TOMÁŠ LEVÝ, JARDA VRKOČ, MONIKA KORYŤÁKOVÁ 
 

 

V sobotu 3.10. sehráli benjamínci turnaj na domácím hřišti v Liticích. Hráli, hráli a hráli, soutěžili a nakonec 

jedli. Překvapením pro děti byla metrová pizza:-) 

Hráli: Burkart M.,KLement, Strejc O., Strejcová, Purkart T.,Purkart K.,Neumeier, Kokoška, Valešová, Čechová, 

Reichlová,Vociante, Stuchlová,Konopíková, Jiříkovičová, Vaňkátová,Stelzer,Kroupová a Houdek 

Podzimní přechod Šumavy (Venca, Tom a Petr) 

1.část – 3dny, Nová Pec – Lenora, celkem 49km, nastoupáno 1390m, sklesáno 1325m  
 

pá 30.10. 17km, 14:00-18:00, +620m -322m  
z Plzně vlakem do Nové Pece – za deště dlouhý strmý výstup potokem na Smrčinu (1325m) - po hranici přes 
Hraničník – spaní v sedle Klaffer  
 

+ prázdná Šumava, lesy, zvěř, vydrželi jsme to, hřebíky a provázek vždy sebou  
- déšť až do rána, z mokrého do mokrého  
 

so 31.10. 18km, 9:30 - 16:00, +540 m -662m  
sedlo Klaffer - východním hankem na Plechý – stále po hranici přes Trojmezí na Třístoličník - klesání do Nového 
Údolí – spaní na okraji býv. Krásné hory  
 

+ Plechý od východu, lockdownová sekačka a piva u Uve Amplera, hraniční hřeben, tři kluci v opačném směru, 
maringotky v Novém Údolí, duch míst zaniklých vesnic, pohledy na protilehlé vesnice, večerní alpy a oheň  
- podvodné Trojmezí  



 
ne 1.11. 14km, 9:30 - 13:00, +230m -341m  
býv. Krásná hora - býv. Mlaka - krajinou Cazovska - stoupání do sedla pod Radvanický vrch - sestup do Lenory - 
vlakem zpět do Plzně  
 

+ pašerácký kraj J.Hasila, krajina Českých Žlebů, užívání, shoda na pokračování  
- hypermarket Strakonická benzínka  
 

2.část - 3dny, Lenora - Kvilda, celkem 53km, nastoupáno 1234m, sklesáno 953m  
 

pá 13.11. 14km, 13:00 - 16:00, +220m -102m  
z Plzně autem do Vimperka a pak vlakem do Lenory - přes ženijní mostík do apokalyptického Strážného - stará 
známá červená, spaní u býv. Horní Světlé Hory  
 

+ chlapík s koněm po hranici ČR, kalíšek pro pocestné, duch míst zaniklých vesnic, večer s ohněm, uf... 24 piv 
mínus  
- Ho Či Minovo mauzoleum ve Strážném  
 

so 14.11. 23km, 10:00 - 16:30, +737m -301m  
Krásnou krajinou z Horní Světlé Hory na Žďárek – kostel Furík - únava u býv. Chaloupek – začátek stoupání – 
Bučina – Stráž – spaní pod Luzným  
 

+ vaječná snídaně, 200 let po škole, voda na Bučině, mrazivý večer plný hvězd, hvězdné hodiny  
- náročná cesta, nic zadarmo, pouze 3 vteřiny na usnutí, plašení hvězd  
 

ne 15.11. 16 km, 9:00 - 13:00, +277 m -550 m  
ještě za tmy výstup na obležený vrchol Luzného – všesměrové výhledy včetně blízkých alp – po snídani zpět, 
úbočím Černé hory – promenádou do Kvildy – taxi do Vimperka autem co nejdelší cestou do Plzně  
 

+ pozitivní nadšení, komunikace s mládím, chuť na další pokračování směr Ruda  
- panoptikum na Luzném a kolem Kvildy 
 
 

 



 
 

 
 

Přátelské zápasy 

V sobotu 12.prosince sehráli muži přátelské utkání s litickými fotbalisty. Utkání proběhlo v opravdu přátelském  

duchu /dokonce se hrálo bez rozhodčích/a skončilo 4:0 pro hosty. Bylo to opravdové zpestření po dlouhotrvající 

pauze způsobené koronavirem. 

 

Ve středu 16.prosince jsme se utkali s florbalisty Slavie Plzeň. Nejprve naši dorostenci porazili v kopané své 

soupeře 4:3 a pak naši muži porazili hosty 2:1. Souboje se všem líbily, a tak se očekává lednová odveta. 

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC 2020 A ÚSPÉŠNÝ ROK 2021 
PŘEJÍ VŠEM HRÁČŮM I PŘÍZNIVCŮM. POZEMKÁŘI… 


