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Vážení spoluobčané,
když jsem v minulém čísle naší Návsi
připomínal velice studené deštivé jaro
s přáním lepšího počasí o prázdninách,
tak asi nikdo nečekal, jak horké léto
nás čeká.
Věřím, že jste tyto extrémní výkyvy
počasí přečkali bez úhony. Rádi bychom Vás informovali o některých
akcích, které v obci probíhají nebo se
připravují. Chtěl bych Vám také připomenout, že jsme nechali zpracovat
krátký film o naší obci, který je možné
shlédnout na www.vejprnice.cz.
S přáním klidného konce léta.
Váš starosta Pavel Karpíšek

		

7. ročník

Škola od nového školního roku
v novém kabátU
Po dlouhé administrativní cestě přes
zpracování projektu, žádosti o dotaci až po realizování veřejné zakázky,
začala praktická realizace zateplení
objektů v areálu ZŠ a MŠ. Postupně
budou zatepleny jednotlivé pavilony ZŠ včetně spojovacího krčku. Následovat bude objekt školní jídelny
včetně nástavby MŠ a jako poslední
bude opravena i tělocvična. Termín
dokončení celé akce je naplánován
na přelom měsíce října a listopadu.
„Jsem rád, že se nám podařilo získat dotaci z evropských fondů, protože na vlastní realizaci, při které se
zároveň opraví vodorovné střechy,
římsy a klempířské prvky, bychom

jen z vlastních prostředků těžko
dosáhli,“ upřesňuje starosta Karpíšek. Vedle vlastního pláště probíhá
celá řada úprav uvnitř školy, včetně
vybudování nové cvičné kuchyňky
a rozšíření sociálního zázemí.
Obci se podařilo získat z rozpočtu Plzeňského kraje účelovou dotaci
na dokončení areálu víceúčelového
hřiště nad školou, které v dopoledních hodinách využívá především
škola. „Vše si budete moci detailně prohlédnout již při slavnostním
zahájení školního roku v pondělí
2. září v 8,00 hodin, na které bych
Vás rád pozval,“ uzavírá starosta
Pavel Karpíšek.
OÚ

ROZHLAS V PROVOZU
Krátce před prázdninami byla dokončena realizace varovného systému
obce, jehož největší součástí je vybudování bezdrátového místního rozhlasu, který by měl být dostupný v celé
obci. Využívání místního rozhlasu je
samozřejmostí při mimořádných událostech, ale i pro přenos důležitých informací občanům. „Jsem rád, že jsme
byli úspěšní při získání dotace na tento
systém, jehož vybudování při celkových nákladech cca 3,5 mil. Kč stojí
obec z vlastních prostředků pouze 350
tis. Kč,“ doplňuje informaci starosta.
OÚ

Bankomat již letos
Součástí projektu zateplení obvodového pláště a střechy OÚ je také výměna
oken, která jsou v řadě případů původní, tedy 86!!! let stará. Rada obce
odsouhlasila smlouvu s Českou spořitelnou, týkající se osazení bankomatu
v naší obci. Bude umístěn na vstupu
do objektu obecního úřadu. Podle vy-

jádření starosty Karpíška, v současné
době probíhají další jednání směřující
k tomu, aby stavební připravenost pro
osazení bankomatu byla zkoordinována s úpravou fasády. „Věřím, že se
podaří bankomat včas osadit a bude
pro spoluobčany funkční již v letošním
roce,“ uzavírá starosta.
OÚ

Další noční linka z výletů po Plzni
Ještě dva zápasy a může se hodit. Co?
Dopravní podniky města Plzeň reagovaly na návrh obcí Vejprnice, Líně,
Zbůch a Chotěšov ohledně noční autobusové linky N12, která o víkendech
(pátek a sobota) rozšířila dopravu do
obcí západně od Plzně. V návrhu časového rozpisu linky je počítáno s jedním
spojem, který vyjede ve 2.00 hodiny ze
zastávky „Mrakodrap“ přes Skvrňany,
Vejprnice na Líně, Zbůch a kolem půl
třetí ráno dorazí na konečnou stanici
u kláštera v Chotěšově. Na ligu fotbalistů a koneckonců i hokejistů se taková vítězná prodloužená může hodit.
Můžete namítnout, že bude plesová
sezóna a možností je pochopitelně víc.
A linku určitě ocení zejména mladí,
kteří hojně míří za víkendovou zábavou do Plzně.
Po absolvovaných jednáních je rozsah provozu linky N12 dohodnut na

Vytříděný odpad
za rok 2012
EKO – KOM, a. s. předložila v červnu
přehled o množství odpadu, který
naše obec vytřídila v roce 2012 a předala jej k dalšímu využití. Na jednoho
obyvatele a rok jsme vytřídili 56,27
kg odpadu. Prostřednictvím pravidelného sběru odpadů, s využitím
sběrného dvora, měřeno v tunách,
vytřídili jsme my, vy, já, oni i jiní v obci
celkem 199,537 tun odpadů, za něž
jsme od jmenované společnosti obdrželi 412754,50 Kč. A to je, pochopitelně, hodně dobrý počin.
Naše obec významně přispěla
také ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy. Zdánlivě jde
jen o číselné hodnoty, ale jak vám je,
když slyšíte zrovna v tomto horkém
létě např. o větším procentu snížení
ozónové vrstvy?
Díky recyklaci papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartonů bylo
v rámci společnosti EKO – KOM uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje 300 000 domácností. V případě
diskutovaného globálního oteplování přispěl EKO – KOM ke snížení emisí
o 1 114 840 tun CO2 ekvivalentu, což
představuje více než 1% celkových
emisí skleníkových plynů ČR.
			
JLev

zkušební dobu šesti měsíců. Pro obecní rozpočet představuje půlroční provoz linky N12 finanční zatížení ve výši
20 000,- Kč. Vyhodnocení spokojenosti
veřejnosti a objednavatelů bude pro
budoucí provoz linky předmětem dalšíchjednání. Jezdit by se mělo od září
letošního roku.
JLev

Rudla Pejchar své slovo splnil – pohár „byl náš“

Z Valné hromady
VAK, a. s.
V červnu proběhla VH VaK. Vyhodnotila plnění podnikatelských aktivit
za rok 2012 a schválila podnikatelský
záměr společnosti. Vloni byla mimo
jiné dokončena 1. etapa rekonstrukce
skupinového vodovodu Plzeň - Nýřany
- Zbůch - část Vejprnic - Nýřany a zahájena její 2. etapa. Ta zahrnuje rekonstrukci na trase Plzeň - Nýřany - Zbůch
- část Zbůchu.
Část 2. etapy se dokončuje letos.
3. etapa (cca 250 m) zahrnuje i část
Úherců. Náklady investiční akce dosahují částky 69,6 mil. Kč. Během roku již
byla mimo jiné akce v okrese realizována rekonstrukce kanalizace v Lidické
ulici v Tlučné a část vodovodního řadu
v Líních. Účetní závěrku a stav majetku společnosti VaK za rok 2012 ověřila
auditorská společnost výrokem „bez
výhrad“.
JLev

Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb - Město Touškov
Služby uvedené v tabulce poskytujeme v obci Vejprnice a jejím okolí.
Nabídka terénní služby: Naším cílem je, aby lidé v nepříznivé zdravotní
či sociální situaci setrvali co nejdéle ve
svém přirozeném sociálním prostředí,
v svých domovech, se svou rodinou či
blízkými.
Nabídka poskytovaných činností:
- pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, pomoc s velkým i běžným úklidem, pomoc s topením v kamnech, donáška otopu, praní
a žehlení prádla)
- pomoc s péčí o vlastní osobu (oblékání a svlékání, včetně speciálních
pomůcek, pomoc při přesunech na
vozíku a lůžku, pomoc s jídlem)
- pomoc při osobní hygieně (koupání,
péče o vlasy, pomoc při použití WC)
- zprostředkování kontaktu se spo-

lečenským prostředím (doprovody
k lékaři, na úřady apod.)
- pomoc při zajištění stravy (dovoz
obědů a jejich ohřátí)
- některé další fakultativní služby
(např. dohled nad klientem)
Jsme tu pro Vás a naše sociální služby Vám umožní žít v pohodlí domova.
Posláním pečovatelské služby je
poskytováním služeb klientům, které
vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí.
KONTAKT na pečovatelskou službu:
774 483 703 – Jana Mudrochová, DiS.
PŘÍKLAD VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Stupně jsou rozděleny do tří kategorií dle měsíčního příjmu klienta
(I. stupeň příjem do 8 000 Kč, II. stupeň příjem do 10 000 Kč, III. stupeň
příjem nad 10 000 Kč).

Svět je fajn, svět je náš
Je to pořád stejné a přece překvapující a krásné. Devět let strávených
na „základce“ se vjednom okamžiku stanou už jen nostalgickou vzpomínkou na dětství a začínající mládí.
Oni ze školy odcházejí nabití energií
a chutí objevovat nové a nepoznané a ve škole zůstává pocit nostalgie
a dobře odvedené práce.
Ano, další parta deváťáků slavnostně opustila vejprnickou základ-

ní školu. Stalo se tak den před koncem školního roku, a tak trochu tradičně, v sále restaurace Formanka.
Za přítomnosti rodičů, učitelů a kamarádů se čtyřiadvacet mladých lidí
uklonilo šerpám „Absolvent 2013“,
aby mohli vykročit vstříc prázdninám a novým dosud nepoznaným
zážitkům. Tož hodně úspěchů dámy
a pánové, kluci a holky.
ZŠ, MŠ

Škola pomohla
Zálezlicím
Červen a konec školy byl v mnoha
místech naší republiky spojen s velkou. Jakkoliv se naše obec a škola
během letošních povodní obešla bez
následků, vejprnická škola rozhodně nezůstala nečinná. Paní učitelka
Marková zorganizovala sbírku na
pomoc poničené vesnice Zálezlice,
ležící poblíž soutoku Labe a Vltavy.
Zapojili se všichni – zaměstnanci, žáci
i děti z MŠ. Částku 10 tisíc korun pak
osobně spolu s vybranými dětmi předala paní učitelka přímo na Obecním
úřadě v Zálezlicích. A to je čin hodný
velkého uznání. Co vy na to? ZŠ, MŠ

Škola pomohla
Zálezlicím

Nová krev pro základní školu
Čtvrteční podvečer 20. června patřil
na zahradě v areálu ZŠ a MŠ slavnostnímu rozloučení s našimi předškoláky,
ze kterých se v září stanou velcí školáci. Děti si zatančily s veselými klauny,
následovalo tolik očekávané dekorování dětí slavnostní šerpou. Nechyběl
ani přípitek, bez něho by slavnost nebyla úplná. Poděkování patří maminkám dětí, které se postaraly o občerstvení v podobě napečených bábovek,
dortů a slaných dobrot.

Velkou měrou se na úspěchu celé
slavnosti podílel pan Milan Purkart
(firma Krámek Potraviny), který přijal pozvání MŠ a vlastnoručně dětem
i dospělým natočil zmrzlinovou pochoutku. Závěr akce patřil místním
hasičům, kteří ve velmi dusném až
tropickém počasí všechny děti pokropili vodní sprchou. A my ještě jednou
přejeme dětem hodně štěstí a vykročení do světa „velkých“ tou správnou
nohou.
Učitelky MŠ

Konec školního roku je každoročně
spojen nejen s uzavíráním známek,
ale také s očekávanými nejrůznějšími akcemi pořádanými školou. Třídy
prvního stupně se postupně rozjely
do škol v přírodě. Druhá, třetí a čtvrtá „A“ třída trávily týden na Hnačově.
Děti malovaly trička, zpívaly, a když to
počasí dovolilo, vyrážely do přírody.
Do Horní Plané u Lipenské přehrady zase odjely třídy první a druhá „A“
společně s třetí „B“. Během pobytu
všichni navštívili např. stesku v korunách stromů nebo bojovali v rámci Lipenských olympijských her. Žáci
první a čtvrté „B“ pak předposlední
týden školy pobývali na Zadově. Zatímco ve Veprnicích panovala vedra,
užívali si svěžího horského vzduchu
a podle jejich slov to bylo fajn.
Pochopitelně že ani letos nemohly
chybět ani klasické školní výlety. Druháci navštívili Mořský svět v Praze,
páťáci a sedmáci zase farmu v Milínově, kde si sami stloukli máslo nebo
upekli chleba. Osmička objevovala
taje plzeňské Techmánie.
DaKo

POZVÁNKA
Rada obce Vejprnice zve občany
na jednání Zastupitelstva obce
Vejprnice, které se koná ve čtvrtek 26. září 2013 od 17.00 hodin
v sále restaurace Formanka. OÚ

Lhostejnost je tu cizí
Kasička s cedulkou „Na povodně“
ležela na pultu restaurace snad 14
dní. Každému, kdo v červnových
dnech byl nějakým způsobem vtažen do příběhů prezentovaných
prostřednictvím médií, připomínala, že by si lidé měli pomáhat. Iniciátorem sbírky byl spolek místních
rybářů. Každý z nich si na svých
cestách za úlovkem najde svého kamaráda bez nejmenšího problému.
A jak ukazuje jejich příklad, někdy
jenom povídání přeroste ve velké kamarádství a v krizové situaci
i v okamžitou pomoc jak finanční,

tak také fyzickou – při odstraňování
následků povodní.
Ke sbírce se připojila i obec a díky
tomu putovalo nakonec do Severních Čech celkem 10 000,- Kč. Jaroslavu Ryvolovi z Brzánek, části Roudnice nad Labem, už po několikáté
dalo Labe pořádně vědět o své síle.
Ani tentokrát nebylo milosrdné, ale
nepřemohlo jej. To největší musel
pochopitelně „odmakat“ se svými
nejbližšími, ale pomoc kamarádů přivítal a náležitě ocenil. Čím? Možná
tím, dal „povolení“ na nejlepší místa
na Labi, kde zaručeně berou… JLev

NAŠI JUBILANTI
Celé dvacítce našich spoluobčanů – seniorů přejeme zdraví, pohodu a spokojenost se vším, co
jim dělá radost.
Srpen 2013
Javorská Drahoslava
Lavičková Jiřina
Muchková Marie
Langová Jarmila

83 let
83 let
85 let
85 let

Září 2013
Žáková Helena
Kodl Jiří
Honsová Věra
Hajšman František
Waldhäuslová Božena
Volrábová Růžena
Chaloupková Jarmila
Horník Josef
Helebrantová Věra
Štechová Anna

82 let
82 let
82 let
83 let
83 let
90 let
87 let
85 let
87 let
90 let

Říjen 2013
Šmolíková Sonja
Šmákalová Miluška
Urbánek Karel
Stuchl Vojtěch
Radová Jarmila
Kuncová Zuzana

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

Množí se krádeže jízdních kol
Léto je v plném proudu a bohužel
se množí krádeže jízdních kol. Jde
o sezónní záležitost. Kola se ztrácejí
ze sklepů domů, stojanů na veřejných prostranstvích, před restauracemi. Můžete o něj přijít prakticky
v každou denní dobu. Místa s velkou
koncentrací lidí či zámek na kolo
nejsou zárukou toho, že o kolo nepřijdete. Pro zloděje je to zpravidla
otázka několika vteřin. Někteří cyklisté své jízdní kolo nechají opřené
jen tak volně o zeď, lavičku, sloup
veřejného osvětlení či jiný objekt
bez využití bezpečnostního zámku nebo jiného zabezpečovacího
prvku. To je velké riziko a zároveň
velké lákadlo pro zloděje - stačí je
pouze vzít a odvézt.
Důkladné zabezpečení jízdních
kol je přitom velice účinnou zbraní
proti zlodějům. Vyplácí se kolo zamykat a mít jej pokud možno stále na

očích. Mnohdy to nelze, ale můžete
práci zlodějům ztížit. Třeba přehozením převodů na nejnižší rychlostní
stupeň, aby se nemohl rychle rozjet
a zmizet. Pro případ odcizení vašeho
kola je dobré mít fotografie se všemi
jeho markanty. Poznačené výrobní
číslo je samozřejmostí. Obchody nabízejí celou řadu zabezpečení jízdních kol. Opatrnost a obezřetnost se
jistě vyplatí – proč si nechat pokazit
cyklistické vyjížďky zbytečnou nepříjemností.
Ivana Telekešová
NÁVES, zpravodaj obce Vejprnice
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Na oslavě poháru hokejové Škodovky nechyběl ani Václav Pletka

rekonstrukce soKOlovny – Jde to… a hodně rychle!
Asi už tu chybělo a dlouho nebylo
něco, co by dalo dohromady nějakou větší skupinu lidí, zapálených
pro dobro věci. Rekonstrukce Sokolovny je tou pravou a správnou
volbou. Rozbíhala se pomalu, víru
měla jen malá část lidí kolem předsedy TJ Sokol Milana Steinbrückera. „Nemyslím si, že jsme si ukrojili velké sousto. Přece jen většinu
lidí znám z jejich činnosti v Sokole
a tak trochu jsem věřil,“ říká předseda teď v půlce léta, kdy je už stavba
pod střechou – a to doslova. Vyzděné obvodové zdi, hotová betonová
podlaha, nezbytný krov – to vše za
tři měsíce dobrovolných prací.
Harmonogram prací je rozepsán
do nejmenších detailů a pořád se
jej daří naplňovat tak, aby se mohl
do díla zapojit každý. „Dnes mohu
říct, že ruku přiložili všechny oddíly
a kluby TJ Sokol. Díky jim a všem,
kteří pomohli svým odborným a pro-

fesním umem, si dokážu představit
otevření restaurované Sokolovny
a jejího okolí na přelomu léta příštího roku,“ odhaduje předseda realitu a postup dalších prací na stavbě
přísálí Sokolovny. To je co říct, proto-

že první a dost reálný odhad byl konec roku 2014. A pak že už to u nás
nejde. Jde, jen krvavé oči nahradil
reálný pohled a potřeba mít kde trávit to něco volného času, který každý
z nás má.
JLev

Divočáci volně na silnici
Jejich přítomnost na jakékoliv komunikaci naší bezesporu nádherné vlasti vzbuzuje
minimálně stejný rozruch
jako královská jízda kolony
nablýskaných Harleyů. Rozdíl je v důmyslné a jednoduché konstrukci, obsahu
motoru, výbavě. Minimálně
stejný je v zápalu, nadšení pro lásku
k motorům a vůni benzínu, větší je
v nádechu nádherné recese, připomínky už zašlých časů.
Spolek vznikl v roce 2011 a do
podvědomí vejprnických obyvatel se
dostal po silvestrovské půlnoci, kdy
všichni s nějakou „prskavkou“ vítají Nový rok. Oni byli viditelní v celé

obci za hudebního doprovodu
a s „pořádnými děly“. A pak to
začalo. 22 členů vyráží na společné výlety do okolí, účastní
se různých společensko kulturních akcí v regionu. Nebojí se
se svými jednostopými miláčky
vyjet i do vzdálených krajin na
Moravě, v Jižních Čechách.
Obdivovali je na Šumavě, v Krušných
horách a všude kam dojeli, způsobili
nemalý rozruch, protože marketinkově zvyšovali povědomí o naší obci.
O kom že byla řeč? O dvaadvaceti
„bláznech vypuštěných na mopedech“ a honosících se nápisem DIVOČÁCI z VEJPRNIC na svém oblečení
a na mopedech.
JLev

CHRONOS PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS

V.EJ.Pfest
14.9., 18:00

Vejprnice, fotbalový stadion
SK SlÁVIA.
Vstupenky na místě.
Hraje se za každého počasí.

LUCIE revival
ODYSSEA classic
TURBO

Fotbal na prahu sezóny 2013/2014
Všechny fotbalové soutěže nového
ročníku, s výjimkou 1. Gambrinus
ligy, začínají v srpnu včetně regionálních a okresních. Pro většinu družstev
SK Slávie už nová sezóna začala přípravou, protože nelze nic ponechat
náhodě. Vyjma béčka mužů a obou
přípravek v soutěžích okresu PS, hrají
všichni nejvyšší soutěže Plzeňského
kraje – náročné i zavazující.
Áčko mužů začíná podzimní část
soutěží zápasem s béčkem třetiligové Jiskry Domažlice v sobotu 10. srpna od 17.00 hodin na našem hřišti.
Diváci určitě ocení úpravy na hřišti,
kterými jak plocha, tak zázemí prošlo. Největší změnou je hrací den
áčka – sobota, malými změnami pak
prošel i kádr mužstva. Na hostování
do třetiligové Jiskry Domažlice odešel Zdeněk Kasýk, v divizním Tachově
bude hostovat brankář Filip Hinterholzinger. Tým trenéra Milana Dejm-

ka, který staví na mládí podepřeném
zkušeností, doplnili především vlastní odchovanci.
Dorostenci začínají svoji soutěž
o 14 dní později, tedy v neděli
25. srpna, kdy doma hostí od 10.00
hodin celek Nepomuku. A změnou
je opět hrací den – neděle. Hrací den
u žáků zůstává stejný – sobota od
10.00 hodin. První utkání krajského
přeboru hrají žáci v neděli 25. srpna
v Nepomuku. Béčko mužů odehraje
své první mistrovské kolo na hřišti v Kozolupech v sobotu 24. srpna,
doma bude hrát poprvé v neděli
1. září, kdy hostí celek Sokola Ledce.
Těm nejmenším, mnohdy ani ne
šestiletým, ale s chutí do fotbalu neskutečnou, začne sezóna až 10. září.
Ti noví mohou na hřiště dojít na první trénink už 26. srpna na čtvrtou
hodinu odpoledne, kdy jak starší, tak
mladší novou sezónu začínají. JLev

Horké léto, ale pořád prší
Sice jde o příměr, ale ten potvrzuje,
že výkonnost J.Šoukala je i nadále na
medailové úrovni. Poslední medaile
jsou z Mistrovství Evropy v silovém
trojboji, které se uskutečnilo v polovině července v luxemburgském
městečku Hamm. Ve výsledcích je
to jak óda na jeho výkony. Posuďte
sami – v kategorii nad 39 let se stal
vicemistrem Evropy v silovém trojboji a mistrem Evropy v tlaku na lavici.
A to se trojboje zúčastnilo 183 závodníků ze 30 zemí Evropy.

Body Jaroslava Šoukala pak byly
rozhodující pro umístění týmu České
republiky v soutěži družstev, které
společně s ním tvořili dva závodníci
z TJ Sokol Nymburk a dva z APISu
Praha. K celkovému úspěchu J. Šoukala lze přičíst i překonání dvou českých rekordů. V dřepu o 2 kg na 305
kg a v tlaku zlepšení o 7 kg na 290
rekordních kg. To vše už je jen historií, protože před reprezentantem
naší TJ Sokol a dalšími borci je zářijové mistrovství světa na Floridě. FrH

Co se vyfotit
s pohárem Hokejistů?
„A“
1. 10. 8. 17:00
2.
8. 8. 17:00
3. 24. 8. 17:00
4. 31. 8. 17:00
5.
7. 9. 17:00
6. 15. 9. 17:00
7. 21. 9. 16:30
8. 28. 9. 16:30
9. 5. 10. 16:00
10. 12. 10. 16:00
11. 19. 10. 15:30
12. 26. 10. 14:30
13. 3. 11. 14:00
14. 9. 11. 14:00
15. 6. 11. 10:15

D„A“ – Jiskra Domaž. „B SO
FK Horažďovice – V„A“ NE
D „A“ – SKP Rapid Plzeň SO
ZKZ Hor. Bříza – V „A“ SO
D „A“– FK Holýšov
SO
FC Rokycany „B“ – V „A“ NE
D „A“– FC Chotíkov
SO
SSC Bolevec V „A“
SO
D„A“ – SK Klatovy
SO
D „A“ – Slavoj Stod
SO
FK Nepomuk – V „A“
SO
D „A“ – TJ Přeštice
SO
VD Luby – V „A“
NE
D„A“ – Slavoj Koloveč SO
Čechie Příkosice – V„A“ SO

„B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

24. 8.
1. 9.
7. 9.
14. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
12. 10.
20. 10.
26. 10.
3. 11.
9. 11.
17. 11.

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Sok. Kozolupy – V „B“ SO
D „B“ – Sokol Ledce
NE
Sokol Plasy – V„B“
SO
Tatran Třemošná – V „B“ SO
D„B“ – Dioss Nýřany „B“ NE
Baník Líně – V„B“
SO
D „B“ – Sokol Manětín NE
Sokol Mladotice – V„B“ SO
D„B“ – Slovan Blatnice NE
Olymp. Kožlany – V„B“ SO
„B“ – Sázavan Bezvěrov NE
Sokol Nečtiny – V„B“
SO
D„B“– Sokol Dol. Bělá NE

„Dorost“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
21. 9.
29. 9.
5. 10.
13. 10.
20. 10.
25. 10.
2. 11.
10. 11.
16. 11.

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
13:15
10:00
10:00
10:00
10:00

Ddor. – FK Nepomuk
TJ Sušice – Vdor.
Ddor. – TJ Přeštice
Ddor. – SK Doubravka
FK Horažďovice – Vdor.
Ddor. – S. Kralovice
SŠ Plzeň – Vdor.
Ddor.– SK Klatovy
Dyn. ZČE Plzeň – Vdor.
Ddor. – FK Tachov/Bělá
J. Domažlice– Vdor.
Ddor. – FC Rokycany
Baník Stříbro – Vdor.

NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO

„Žáci“
1.
12.
2.
13.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

24. 8.
28. 8.
31. 8.
4. 9.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
28. 9.
5. 10.
3. 10.
19. 10.
27. 10.
2. 11.

10:00 a 11:45
15:15 a 17:00
10:00 a 11:45
15:15 a 17:00
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45
10:00 a 11:45

FK Nepomuk – V žáci NE
Košutka Plzeň – Vžáci STŘ
Džáci – TJ Přeštice
SO
Džáci – Baník Stříbro STŘ
TJ Sušice – Vžáci
SO
SK Klatovy –Vžáci
SO
Džáci – SK Doubravka SO
FK Horažďovice – Vžáci SO
Džáci – Okula Nýrsko SO
SK Smíchov – Vžáci
NE
Džáci – Dyn. ZČE Plzeň SO
FK Tachov – Vžáci
NE
Džáci – J. Domažlice SO

„Mini“
1.
5. 9. 16:30
10. 10. 9. 17:00
2. 13. 9. 17:00
11. 17. 9. 17:00
3. 20. 9. 17:00
12. 24. 9. 17:00
4. 27. 9. 17:00
13. 1. 10. 17:00
5. 4. 10.
17:00
14.
VOLNO
6. 11. 10. 16:30
7.
VOLNO
8. 25. 10. 16:00
9. 1. 11. 15:00

D. Nýřany – miniSM
miniS – B. Líně
miniS – Sp. Sulkov
S. Kozolupy – miniSM
B. Líně – miniS
miniSM – TJ Tlučná
miniSM – S. Kozolupy
miniSM – B. Zbůch
TJ Tlučná – miniSM

ČT
ÚT
PÁ
ÚT
PÁ
ÚT
PÁ
ÚT
PÁ

B. Zbůch – miniSM

PÁ

miniSM – DIOSS Nýřany PÁ
Sp. Sulkov – miniS
PÁ

