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Ráno 24.2. byla to støeda, jsme vstali a místo jedné tašky jsme museli táhnout do školy dvì. V jedné
jsme jako vždy mìli uèení, v druhé bylo vše, co je potøeba k pøežití na jednu noc mimo domov…
Dopoledne jsme se, jako každý školní den uèili. Na obìd jsem jeli o nìco døíve a po obìdì to všechno
zaèalo…! Dìcka se hrnula do školního autobusu a kufr se rychle zaplnil. „Tady chci sedìt já!“ „Já tu byl
první!“ „Ale to není fér…“ atd…,atd.Naštìstí jsme se po nìjaké dobì všichni pohodlnì usadili a mohlo
se jet.
Jízda do Brna byla hroznì vyèerpávající- hlavnì pro øidièe. Možná nevìøíte, ale 5 hodin jízdy je opravdu
dost. Do Brna jsme dojeli až za tmy…, rychle jsme se zabydleli v podzemí nám známého a pøátelského
kláštera. Pøed spaním jsme pojedli polévku a pak jsme zpívali, tanèili a køepèili… S kytarou a Michalem,
který na ni hrál a zpíval, nám bylo opravdu veselo. J Další den ráno (25.2.) jsme mìli budíèek v 7:35 .
následovalo sbalení všech vìcí a snídanì. Po snídani jsme vyšlápli na Špilberk, kde jsme si prohlédli
vystavené „ zlato Inkù “. ýstava byla opravdu nádherná opravdovì „zlatá“ až oèi pøecházely.
Po výstavì následoval chutný obìd v restauraci a pak jsme natahali bágly do autobusu a usadili se na
sedadla. Zpáteèní cesta byla odlišná od té, kterou jsme zažili do Brna. Osobní auto, které nás
doprovázelo píchlo na dálnici Praha- Brno pneumatiku… Ale po pùlhodinì bylo zase vše OK. J
U Prahy jsme hodinu trèeli v kolonì, ale domù jsme dojeli živi a zdrávi.
Výlet se povedl a díky nìmu jsme se zase dozvìdìl nové informace.
Jan Špitzer
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nabízí zájezd do
Španìlska - Peniscola
9.9. - 20.9.2010
Cena 6.990,- Kè / 7 nocí,
polopenze
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OCHOTNÍCI
Naši ochotníci na národní pøehlídce.
O druhém dubnovém víkendu probìhla ve
Velké Bystøici u Olomouce pod záštitou
Olomouckého kraje 38. národní pøehlídka
monologù a dialogù.Mezi èetnými soutìžícími
byli také zástupci našeho souboru, nominovaní
na základì výsledkù oblastní pøehlídky
Plzeòského a Karlovarského kraje, která
probìhla v našem mìstì v polovinì února
letošního roku. Náš ochotnický soubor se této
vrcholné soutìže zúèastòuje prostøednictvím
svých aktivních sólistù témìø pravidelnì a vždy
si odtud pøiváží nìjaké ocenìní. Letos si úèast
v národním finále vybojovali dva dialogy, a už
tento fakt je bezesporu úspìchem, nebo• se
bìžnì nestává, aby do celorepublikového klání
postoupili z jednoho souboru dva zástupci
v jedné soutìžní kategorii. Na národní
pøehlídku se z našich ochotníkù probojovali:
Michal Pivoòka a Jan Veèeøa s dialogem
Fausta a Mefistofela z dramatu Christophera
Marlowa Tragická historie o doktoru Faustovi a
Jan Veèeøa s Hanou Žákovou s dialogem
Adolfa a Kristýny z dramatu Miro Gavrana
Pacient doktora Freuda. O Pohárek Svazu
èeských divadelních ochotníkù pøijelo soutìžit
celkem 25 aktérù nominovaných z tìchto
oblastních pøehlídek: Brandýs nad Labem,
Brno, Èeská Lípa, Horšovský Týn, Hradec
Králové a Oprava, pøièemž monology byly
zastoupeny pouze šesti sólovými výstupy (3
muži a 3 ženy), v dialogu se sešlo 9 soutìžních
vystoupení. Na závìr, ještì pøed vyhlášením
výsledkù soutìže , probíhá už tradiènì
v bystøickém kulturním domì pøed publikem tzv.
defilé vítìzù, což je úzký výbìr tìch nejlepších
vystoupení, a sem se probojovali všichni naši
soutìžící. Odborná porota pak ocenila tøetím
místem a Pohárkem SÈDO dialog Jana Veèeøi
i a Hany Žákové,
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

pøièemž Jan Veèeøa získal ještì èestné uznání
za pøesvìdèivé ztvárnìní postavy mladého
Adolfa Hitlera – a to je pro náš soubor potažmo
i mìsto Horšovský Týn pocta nemalá. Skalním
pøíznivcùm a pravidelným návštìvníkùm našich
pøedstavení i tìm, co zavítají do ochotnického
divadla obèasnì, oznamujeme, že inscenace
Pacienta doktora Freuda, což je komorní hra
groteskního žánru, bude premiérovì uvedena na
podzim letošního roku u pøíležitosti 40. výroèí
založení divadelního souboru Horšovský Týn.
Václav Kuneš

***

KVÌTEN 2010

Dìkuji Hanì Žákové, Janu Veèeøovi a
Michalu Pivoòkovi za úspìšnou
reprezentaci mìsta Horšovský Týn a
gratuluji k umístìní na národní pøehlídce
monologù a dialogù.
Leona Císlerová
MKZ Horšovský Týn
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