
Fotbalisté se připravovali 
na jarní část sezóny na Srní
Po povedené podzimní části sezóny krajského přeboru 
zakončené průběžným 5. místem a téměř dvouměsíční zimní 
přestávce, zahájili muži „A“ 6. ledna přípravu na druhou 
polovinu soutěže.

Jako už tradičně se začalo třídenním soustředěním na 
šumavském Srní. Díky nezvykle teplému počasí letošní zimy, 
ale obvyklé běžky letos vystřídala horská kola. Od druhého 
lednového týdne až do prvního mistrovského zápasu na 
začátku března pak budou muži polykat tréninkové dávky 
naordinované trenérem Nyklesem 2 × týdně na umělce ve 
Vejprnicích. Součástí přípravy jsou samozřejmě i  přátelské 
zápasy.

• 27. 1. – pátek 
Sokol Lhota „A“ – Rapid 18:00 (UMT Petřín)

• 11. 2. – sobota 
Sokol Lhota „A“ – TJ Dobřany 14:00 (UMT Senco)

• 17. 2.– pátek 
Sokol Lhota „A“ – TJ Přeštice 18:00 (UMT Přeštice)

• 25. 2. – sobota 
Sokol Lhota „A“ – SSC Bolevec 14:00 (UMT Bolevec)

Nezahálejí ani ostatní družstva našeho klubu – muži „B“ si 
ještě v prosinci zpestřili zimní přestávku vítězstvím na halovém 
turnaji memoriálu Milana Buši a od poloviny ledna podstupují 
tréninkový dril pod taktovkou trenéra Vargy v našem areálu.

Všechna naše mládežnická družstva tj. - předpřípravka (tr.
Mužík,Faiman), mladší přípravka (tr. Řemenová, Brom), starší 
přípravka (tr.Pelcr, Soukup), mladší žáci (tr.Novák, Kratzer), 
starší žáci (tr.Sulek ml., Sulek st. ) a dorost (tr. Rohrer) trénují 
prakticky bez přestávky a účastní se velice úspěšně zimních 
halových turnajů:

• Mladší přípravka – turnaj Trstěnice 1. místo

• Starší přípravka – turnaj Trstěnice 1. místo

• Starší žáci – memoriál M. Buši – Plzeň – 2. místo

Jako TJ jsme se poslední roky zaměřili především na rozvoj 
mládeže a jsme rádi, že se začínají dostavovat první výsledky 
této práce. Velký dík za to také patří hlavně všem trenérům 
mládežnických družstev.

V  neposlední řadě bychom rádi poděkovali jak minulému, 
tak současnému zastupitelstvu UMO 10 Plzeň – Lhota za 
podporu.
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Volejbalu se ve Lhotě daří 
díky děvčatům
Velkou radost máme z  našich mladých volejbalistek. Je 
jich už více jak 50 a  pod vedením obětavé trenérky Ivety 
Martínkové udělaly za 2 roky veliký progres.

Naše volejbalistky mají na rozdíl od fotbalistů sezónu 
v plném proudu. Trénují 3 × v týdnu v naší Sokolovně a téměř 

každý víkend podstupují soutěžní zápasy a  turnaje. Nutno 
podotknout, že velice úspěšně!

Na jednom z  posledních turnajů v  šestkovém volejbale 
v Rokycanech obsadila naše starší děvčata hned 1. i 2. místo! 
Mladší děvčata v barevném volejbale na turnaji v Klatovech 
zase obsadila druhé, 2 × čtvrté, sedmé a  šestnácté místo 
z celkových 56 týmů!
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Už v dubnu proběhnou 
Lhotou běžci Půlmaratonu 
Plzeňského kraje
Další ročník Půlmaratonu Plzeňského kraje odstartuje v sobotu 
22. dubna 2023 v  10:00 hodin! Nedílnou součástí tradičního 
závodu jsou i  další doprovodné běhy – OMEXOM krajská 
desítka, krajská pětka, týmové běhy a dětské závody. Zázemí 
bude tradičně v areálu Škodaland v Plzni.

Pokračování na další straně 



Trať půlmaratonu vede přes Litice, Šlovice, Dobřany a  Lhotu 
zpět k Borské přehradě. V době konání závodu prosíme řidiče 
a cestující o shovívavost s plánovanými uzavírkami silnic.

Policisté rovněž žádají řidiče, aby respektovali pokyny 
policistů a dočasná dopravní omezení po celou dobu závodu. 
Organizátoři Půlmaratonu Plzeňského kraje se předem 
obyvatelům Lhoty omlouvají za dopravní komplikace spojené 
s konáním závodu.

Uzavírky silnic ve Lhotě

10:30 - 12:30 hodin Silnice III/18043
• v úseku od křižovatky ulic Komenského/Chotěšovská, 

Dobřany kolem chatové oblasti Kamínek, ulicí Dobré 
Štěstí ke křižovatce ulic K Sinoru/Novoveská

10:40 - 12:30 hodin Silnice III/18043
• v úseku od křižovatky ulic K Sinoru/Novoveská, ke kři-

žovatce ulic K Sinoru/U Čertovy díry, Valcha

Omezení autobusů č. 26

V době konání závodů dojde k omezení a zrušení spojů PMDP, 
a.s. linky č. 26 Bory-Nová Ves.

Linka č. 26 Bory-Nová Ves
• spoj s odjezdy z Bor v 10:30, 11:20 a 12:10 hodin pojedou 

zkrácenou trasu pouze do zastávky Valcha,

• zastávky Pod Dubovkou a Lhota nebudou obslouženy 
na těchto spojích, dané zastávky budou pro tyto spoje 
zrušeny.

Linka č. 26 Nová Ves-Bory  
• spoje s odjezdem ze Lhoty v 10:48, 11:38 a 12:28 hodin 

neobslouží zastávky Lhota, Pod Dubovkou a Lašitov, 
dané zastávky budou pro tyto spoje zrušeny,

• linka v těchto časech pojede jen zkrácenou trasu ze 
zastávky Valcha.

Organizátoři Půlmaratonu Plzeňského kraje vybízejí obyvatele 
Lhoty, aby přijeli do areálu Škodaland a zúčastnili se od 9:30 
hodin zábavného doprovodného programu. 

Máte doma děti? 
Registrujte je ZDARMA na dětské běhy

Půlmaraton Plzeňského kraje podporuje zdravý životní styl dětí 
a právě z tohoto důvodu nevybíráme za dětské běhy peníze. 
Vaše ratolesti si mohou zazávodit na tratích o  délce 100 m, 
200 m, 400 m, 600 m a 800 m. Navíc máme pro každé dítě 
připravenou sladkou odměnu a bavlněný batůžek.

Zábavný program a skvělá kapela POPs

Kromě vystoupení oblíbené kapely POPs je v areálu Škodaland 
připravena horolezecká stěna, bungee running – bungee 
basketball či rodeo býk. Nejmenší se mohou těšit na malování 
na obličej. V areálu bude také fotostěna, kde si každý může 
udělat vlastní foto. Představí se rovněž i složky Integrovaného 
záchranného systému, nebude chybět ani zázemí s dobrotami.

Těšíme se na Vás!
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