ZE SPORTU
VODÁCI
Pøebor Plzeòského kraje
v eskymáckých obratech
V nedìli 27. 2. se v Plzni konal pøebor Plzeòského
kraje v eskymáckých obratech. Zároveò to byl
nominaèní závod pro mistrovství republiky v Brnì.
Velice pìknì zorganizovaná soutìž zaèala ve
dvanáct hodin. První disciplína pøejezd bazénu
s eskymáckými obraty na èas byla takové malé
zahøívací kolo. Ještì poøád nebylo nic rozhodnuto.
Velké šance na zmìnu poøadí poskytovala až
druhá disciplína, eskymování na poèet (v èasovém limitu 30s udìlat co nejvíce eskymákù). Po
této disciplínì vyšly najevo koneèné výsledky.
V kategorii C1 muži se stal pøeborníkem kraje
Zdenìk Pivoòka, 2. místo vybojoval Miloš Wendl
a tøetí se umístil Ladislav Hojda, všichni
z Horšovského Týna. Všichni tøi mají zajištìn start
na MÈR v Brnì. Mezi žaèkami si naše dìvèata
vedla taky velice dobøe. Jana Matulková
vybojovala titul pøebornice kraje a v závìsu za
ní na tøetím místì skonèila Saša Vrbová. Tìmito
umístìními si zajistili start na mistrovství republiky
V Brnì. Chlapci se také ve své silnì obsazené
kategorii neztratili. Náš nejmladší závodník
(vyhlášen celkovì jako nejmladší závodník) Sam
Wendl se proeskymoval na 4. místo, jeho bratr
Denis obsadil 8. místo a David Kuneš místo
9. V doprovodných soutìžích se naši závodníci
prosadili velice dobøe. Jelo se o vítìze v pádlování
ve stoje. Tady neohroženì zvítìzil náš Zdenìk
Pivoòka. Potom se naše posádka Wendl - Pivoòka
pøihlásila do soutìže eskymování v deblech,tady
s 13 eskymáky neohroženì zvítìzili. Držte nám
palce na mistrovství republiky v Brnì, AHOJ

Sportovec Domažlicka 2010

Slavnostní pøedávání cen se konalo v pátek
4. bøezna 2011 v novém kulturním centru v Kolovèi
za pøítomnosti sportovcù, jejich rodièù, trenérù,
starostù a mnoha významných osobností jako
napø. našich poslancù pana Jana Látky,
Ing. Vladislava Vilímce, Ing. Václava Votavy,
senátorky Jiøiny Rippelové nebo bývalého
senátora pana Petra Smutného. Mezi pøítomnými
nechybìl ani pøedseda ÈSTV pan Pavel Koøan.
I naši zástupci byli u pøíležitosti vyhlašování
Sportovce Domažlicka 2010. V nominaci jsme
mìli Jakuba Hojdu a Janu Matulkovou. Z 23
nominovaných sportovcù do 18 let do užšího –
tedy ocenìného výbìru postoupil „pouze“ Jakub
Hojda. V kategorii mládeže bylo vyhlášeno deset
nejlepších bez poøadí. Nìkteré to zamrzelo, ale
nedivme se, rozmanitost sportù nedala
poøadatelùm jinou možnost. Proto byl náš Jakub
Hojda vyhodnocen bez poøadí. Jakub Hojda –
v roce 2010 získal 9. místo na závodì Olympijs-

kých nadìjí ve Veltrusech, je Mistr ÈR
v eskymování v Brnì. Jakub Hojda byl pøi
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

vyhlášování nejlepšího sportovce roku již
podruhé. Poprvé to bylo v loòském roce, kdy se
konalo u nás v Horšovském Týnì. Letos Jakub
Hojda nebyl pøítomen a cenu v zastoupení
pøebírala maminka. Jakub totiž byl v dobì
pøedávání na soustøedìní v Øecku poblíž Atén,
kde se pøipravoval na soutìže juniorského
reprezentaèního družstva. Moderátor bravurnì
zvládl nejen pøedání ceny v zastoupení, ale i
pøedávání dvou cen v nepøítomnosti zástupcù
ocenìných. Kategorie: družstvo mládeže,
družstvo dospìlých, nejúspìšnìjší sportovec
dospìlý, byly vyhlašovány již v poøadí.
Nejúspìšnìjším družstvem mládeže se staly
Mladší žákynì gymnastky Sokola Domažlice.
Nejúspìšnìjším družstvem dospìlých bylo
fotbalové A mužstvo TJ Jiskra Domažlice.
Nejúspìšnìjším sportovcem dospìlým se stal Jiøí
Voják z atletiky Mílaøi Domažlice. Sportovcem
ètenáøù Domažlického deníku byl vyhlášen Petr
Novák – plavec TJ Jiskra Domažlice. Prostory
kulturního centra vonìly novotou i obèerstvením
na stolech. Zahájení uvedly mažoretky.
Vystupovaly v malém prostoru, ale šlapalo jim to
moc hezky. Po slavnostní úvodní øeèi Ing. Václava
Pergla – starosty mìstyse Koloveè pøedávání cen
moderoval Petr Hájek. Organizátoøi dále pøipravili
doprovodný program – vystoupení koloveèských
roztleskávaèek a dvou mladých taneèních párù
v latinsko amerických tancích. Všichni byli mile
pøekvapeni rautem pøipraveným žáky SOU
Domažlice a hudební produkcí k tanci i poslechu
na závìr tohoto slavnostního veèera. Dìkujeme
tímto poøadatelùm z mìstyse Koloveè za dobøe
zorganizovanou a úspìšnou akci a vìøíme, že i pøi
dalším roèníku Sportovce Domažlicka na sebe
trochu upozorníme svými výsledky, které mnohdy
pøesahují republikové hranice.
Vodáci

GO - GO H. Týn
Obèanské sdružení GO-GO Horšovský Týn
poøádá 24. 4. 2011 tradièní velikonoèní turnaj
mužù.
GO-GO cup 2011 - turnaj, na který se tìší
florbalové kluby z našeho okolí každý rok. Tento
turnaj poøádáme pravidelnì od roku 2004 a letos
tedy bude již 8-mý roèník. Pøijïte podpoøit naše
týmy. Zúèastní se tým mužù a tým GO-GO 18 (tým
složen z hráèù našeho sdružení 18 let a mladší)Týmy florbalového klubu GO-GO Horšovský
Týn bojují ve svých kategoriích.
Dívky
Holkám se v soutìži velmi daøí a v konkurenci 10
týmù drží 3 pøíèku, která zajištuje naprosto
s pøehledem postup do play-off. Na posledním
kole v Nezvìsticích se jim moc nedaøilo a dìvèata
své zápasy prohrála. Snad je to do dalšího kola
vyburcuje a poøádnì zamakají.
Pøípravka
Naši nejmladší se již doèkali svých prvních
zápasù. Letos se zúèastnili dvou turnajù. První
poøádal klub FBC Plzeò. Zde kluci porovnali síly
se Slavií Plzeò a FBC Plzeò. Druhý turnaj jsme
uspoøádali my a podaøilo se nám pøivést do haly
v Horšovském Týnì celkem 6 týmù- GO-GO
Horšovský Týn, FBC Plzeò, FBC APM automotive
Kdynì, Hurican Karlovy Vary, Klenèí pod
Èerchovem a Slavii Plzeò. Na tyto zápasy dorazilo
mnoho divákù a atmosféra v hale byla velmi
pìkná. Náš tým hrál na 3 pìtky a ukázal nám, že
už naši hráèi vìdí co to florbal je. Snad bude
vìtšinu dívek a klukù florbal stále bavit a budeme
jim moci fandit v dalších vìkových kategoriích.

***

DUBEN 2011

Mladší žáci
Roèník 1998 a mladší. Poslední turnaj byl náš
domácí. Poøádali jsme v hale Jiskry v Domažlicích. Kluci vybojovali medaile za 3-tí místo. Kdy
si nejdøive snadno poradili s oslabeným týmem
Tachova 14:0. V dalším zápase jsme nezvládli 3-tí
tøetinu a i pøesto, že jsme nad Huricanem Karlovy
Vary vedli již 5:0, jsme nakonec zápas prohráli 5:7.
V boji o tøetí místo jsme si poradili se Sokolovem
9:1. Další turnaj se koná 27. 3. v Sokolovì.
Udìláme vše proto, abychom pøivezli opìt
medaile.
Starší žáci
Roèník 1996 a mladší. 26. 2 vyrazili kluci na další
kolo soutìže do Rokycan. V prvním zápase nás
èekal domácí tým FBC Sokol Rokycany. Zápas se
nám velmi vyvedl a vybojovali jsme vysokou výhru
12:2. V dalším zápase jsme zmìøili síly s Tachovem, kterému jsme podlehli tìsnì 4:5. Další kolo
ligy starších žákù nás èeká 26.3. v Domažlicích.
Utkáme se s týmy FBC Knuspi Toužim a Hurican
Karlovy Vary.
Dorostenci
Kluci hrají v týmu pod názvem GO-GO B 3. ligu
mužù BLMF. Klukùm se v souteži moc nedaøilo,
a proto jsme do posledních kol tento tým posílili
o dva muže z našeho A-ka, které hraje o 2 soutìže
výše. Toto našim hráèùm pomohlo a pøišlo 6 výher
v øadì a odpoutání ode dna v tabulce.

Muži
Naši muži hrají 2 soutìže. 5. ligu ÈFBU a 1. ligu
BLMF (3 hráèi v poli + brankáø). V souteži ÈFBU
doplácíme na špatnou úèast na trénincích (v tom
tedy vzorem pro naše žákovské týmy nìkteøí hráèi
nejsou, spíše by se od nich mohli uèit). Sice máme
kvalitní hráèe, kteøí by mìli hrát v èele této
soutìže, ale vzájemná souhra je špatná a na
postup to letos urèitì nebude. V první lize BLMF
se potkáváme s kvalitními soupeøi a
pravdìpodobnì nepostoupíme do play-off, ale
soutìž udržíme a budeme ji hrát i pøíští rok.
Karel Hencl

MOTOKROS
Automotoklub Horšovský Týn v AÈR poøádá
motokrosové závody na motokrosové trati
„Vítìzství“ v Horšovském Týnì.
Kalendáø akcí 2011
24. 4. VLL - Lorenc - Logistik CUP 2011
tø, 50, 65, 85, 125, Open A lic., 125 Hobby,
Open Hobby, Veterán + ÈZ, Ètyøkolky Open
zaèátek od 8.00 hodin
15. 5. Mezinárodní mistrovství a ÈR side
a ètyøkolek a pohár Veterán klasik pøi MÈR
19. 6. Pøebor Èech BUELL CUP 2011

AMK Horšovský Týn

TJ DYNAMO
TJ Dynamo, odbor ÈSRS – cvièitelský sbor
srdeènì zve širokou veøejnost a všechny
pøíznivce cvièení na
VEØEJNOU CVIÈEBNÍ HODINU
V sobotu 17. dubna 2011 od 14.00 hod v hale
støední Integrované školy (u kruhového
objezdu). Mùžete se tìšit na vystoupení dìtí
z MŠ, aerobic – holèièky, rodièe a dìti, aerobic
ženy a na další hosty…
Pøijïte za námi a spoleènì prožijeme
pøíjemné odpoledne.
Srdeènì zveme širokou veøejnost!
***
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