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 25.- 26. května se konalo okresní kolo hry Plamen v Útvině. Mladší obsadili 10. místo a starší skončili 7. 

 2. 6. se konali závody v Bochově závody o pohár dráčka Soptíka. Kde jsme závodili za mladší i starší 

kategorii. Obě družstva skončili na krásném druhém místě. 

  V září jsme se sešli v plném počtu a ještě nás pár přibylo. Nyní máme třicet čtyři dětí ve věku od tří do 

šestnácti let a čtyři vedoucí.  

  Na prvních schůzkách jsme se vrhli na přípravu na branný závod. Na jeden trénink přijeli pochytit 

zkušenosti i Toužimáci, kteří na oplátku uspořádali cvičný braňák. Prakticky jsme si tak mohli vyzkoušet 

nabité zkušenosti z kluboven a tělocvičen. 

  12. 10. proběhlo podzimní kolo hry Plamen v Merklíně, kde se běžel branný závod a štafeta dvojic. Na 

závody jsme nejeli tradičně, ale čekalo nás překvapení v podobě velkého autobusu. Cestou jsme nabrali 

ještě útvinské a toužimské děti a vyrazili směr Merklín. 

  Dále jsme v říjnu chodili pouštět draky. 

  1. listopadu jsme uspořádali Halloweenský kroužek, kde jsme vyráběli světýlka, které jsme použili na 

závěrečný průvod světel. 

  Dále jsme v listopadu zvyšovali svou fyzickou kondici v tělocvičně. 

  V prosinci jsme se věnovali výrobě dárečků a na jeden kroužek nás přišli navštívit Mikuláš, anděl a čert 

s čerticí. 

 

         Vladimír Ježek 

       velitel JPO a starosta SDH Krásné Údolí 
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Rozpis utkání – Okresní přebor, III. třída, sezóna 2019-2020 – jaro 

 
 

Den Datum Začátek Místo Soupeř 

Neděle 15.3.2020 15.00h venku Dvory K.Vary 

Sobota 21.3.2020 15.00h venku Sadov 

Sobota 28.3.2020 15.00h doma Děpoltovice 

Neděle 5.4.2020 14.00h venku Otročín 

Sobota 11.4.2020 16.30h doma Nová Role "B" 

Neděle 19.4.2020 15.00h venku Bochov "B" 

Sobota 25.4.2020 17.00h doma Stanovice 

Pátek 1.5.2020 14.00h venku Hájek 

Neděle 3.5.2020 17.00h venku Abertamy 

Pátek 8.5.2020 17.00h doma Hájek 

Neděle 10.5.2020 17.00h doma Potůčky 

Sobota 16.5.2020 17.00h venku Hroznětín “B“ 

Sobota 23.5.2020 17.00h doma N.Hamry 

Neděle 31.5.2020 14.00h venku Štědrá 

Sobota 6.6.2020 15.00h venku Kyselka 

Sobota 13.6.2020 17.00h doma Počerny 
 


