ZE SPORTU
TJ DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN

POZVÁNKA NA VÝLET

Vzpomínka na výjimeèný sportovní manželský pár

Dne 6. 6. 2010 poøádá odbor ÈSRS
TJ Dynamo H. Týn
výlet na hrad Velhartice vèetnì
procházky kolem øeky k chatì J.
Wericha. Èlenové odboru mají výlet
zdrarma, ostatní 50,-Kè
/autobus + vstupenku.
Odjezd autobusem:
od stadionu ve 12:00 hod.,
od nábytku Paula ve 12:05 hod.
Srdeènì zveme náš další výlet.

V kvìtnu tohoto roku uplyne 30 resp. 25 let od úmrtí manželù Hovorkových - Jaroslava a Vlasty
z Horšovského Týna. Pan Jaroslav Hovorka, rodák z Drhova u Dobøíše, po studiích a výkonu
vojenské služby nastoupil v roce 1946 na obecní škole ve Vrchlického ulici, kde pùsobil až do své
tragické smrti.
Paní Vlasta Hovorková, roz Koptová, narozená v Praze, pùsobila po studiích na nìkolika
obecních školách v okolí Horšovského Týna, až v roce 1948 nastoupila na mìš•anskou školu
a pozdìjší ZDŠ v Horšovském Týnì. Zde pùsobila až do svého pøedèasného úmrtí. Ani ona se
nedožila ve zdraví dùchodového vìku.
Absolventi obou škol, si je však pamatují jako neuvìøitelnì vitální a nadšené uèitele nejen
základních pøedmìtù, ale pøedevším uèitele tìlocviku. Vìøím, že všichni, kdo jejich „rukama“ prošli,
získali díky tìlesné pøípravì ohromný základ tìlesné zdatnosti, pøedpoklad pro další sporty
a pøíklad, jak se dá využít volný èas. Je pravdìpodobné, že ještì dnešní uèitelé – bývalí žáci obou
výrazných postav horšovskotýnského sportu, vzpomínají a èerpají z jejich neuvìøitelné sportovní
nabídky.
Málokteré odpoledne bylo v tìlocviènì, nebo na høišti u školy ve Vrchlického ulici prázdno. Od
atletiky, skákání na trampolínì, neuvìøitelné množství úèelových tìlovýchovných her (kdo si
v 60tých letech dovolil hrát dnešní baseball, který pan Hovorka pøejmenoval na „kriket“, protože
místo míèku na odpal se používal kožený „krike•ák“). Mnozí si vzpomenou na jeho patentovanou
kruhovou hrazdu a další netradièní cvièitelské prvky. V neposlední øadì pak to byla sportovní
gymnastika, ve které v období 50-70 let získali žáci pod vedením obou manželù tolik úspìchù,
medailí i titulù krajských pøeborníkù. A když to nebyly závody, tak to byl turistický, nebo
cykloturistický výlet do okolí, pøípadnì turnaj na tenisových kurtech. Pøi ètení tìchto øádkù si mnozí
v pamìti vybaví tzv. Sokolské dny nebo akademie a další soutìže pro dìti, které manželé
Hovorkovi nejen vymýšleli, ale i organizovali.
Paní Vlasta Hovorková – již v roce 1947 – byla okresní náèelnicí Sokola, vedla cvièení všech
kategorií žactva, dorostu i žen. Trénovala na tenisových kurtech v zámeckém parku, pozdìji na
novì budovaných kurtech u stadionu. Vedla sportovní gymnastky k mnoha ocenìním. Oba byli
okresními vedoucími spartakiádních skladeb, èleny celostátního štábu vedení spartakiád
a souèasnì nácvik vedli.
Mnoho známých domažlických atletù zaèínalo pod jejich vedením. Pøi budování atletického oválu
stadionu v Masarykovì ulici nebo následnì tenisových kurtù neodpracoval nikdo tolik
brigádnických hodin, jako Jaroslav Hovorka. Mohl by následovat dlouhý výèet manželù
Hovorkových v tìlovýchovných komisích, výborech, okresních svazech. Za všechna ocenìní,
která za svùj život získali, mùžeme vzpomenout dvì: za tøicetiletou práci v tìlovýchovì cenu Fair
Play a èlenství v Klubu Fair Play. Tou druhou jsou nezapomenutelné vzpomínky žákù a spolupracovníkù, kteøí mìli tu èest se setkat s tak výjimeèným párem lidí, kteøí pro nás pøipravili
neopakovatelné chvíle pøi aktivním sportování a smysluplnou náplò volného èasu. Sport
v Horšovském Týnì se chlubí mnoha úspìchy, novými areály. Mùže se pyšnit i manželským párem,
který ovlivnil minimálnì dvì generace odchovancù zdejších škol svým pøístupem ke sportu
a k životu.

MOTOKROS
HORŠOVSKÝ TÝN

MOTOKROSOVÉ ZÁVODY
POØÁDANÉ AUTOMOTOKLUBEM
HORŠOVSKÝ TÝN V AÈR
NA MOTOKROŠOVÉ
TRATI "VÍTÌZSTVÍ"
V HORŠOVSKÉM TÝNÌ
20. èervna 2010 Horšovský Týn
Sdružený pøebor SMS motokrosu
Nepomuk, Benátky n. J. , Chomutov
PØEBOR ÈECH Západních, Støedních
a Severních - BUELL CUP 2010
Pohár Hobby 125
Hobby Open
Pøebor 80m, 125
Veterán

4. záøí 2010 Horšovský Týn
Pohár 50, 65, Hobby Open,
Veterán klasik
Pøebor 80, 125

VV TJ Dynama Horšovský Týn

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

ÈERVEN 2010

ZAÈÁTKY VŠECH ZÁVODÙ:
TRÉNINK V 8.00 HODIN,
START VE 13.00 HODIN
***
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