TIPY NA VÝLETY
BONSAI MERKLÍN 2010

- 7. roèník výstavy Pod záštitou hejtmanky Plzeòského kraje
doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.
15.-16.5.2010
9.00 hod – 18.00 hod
Zámek v Merklínì u Pøeštic
120 exponátù bonsají a 80 exponátù
suiseki od pøedních èeských pìstitelù a
sbìratelù

"Bavíme se s MAS"
Skvìlý typ na pøíjemnì strávený den

1. regionální den
12. 6. 2010
od 10.00 hod. Svržno areál chovu koní
PØEHLÍDKA MÍSTNÍCH ØEMESLNÍKÙ A
PODNIKATELÙ
Co uvidíte?
- tradièní øemesla
- ukázky práce drobných podnikatelù, škol, spolkù a
obèanských sdružení z Èech a Bavorska
- hudební a tanèní vystoupení
Èím Vás pobavíme?
- místní kapely z Èech a Bavorska
- tradièní obèerstvení
- jízda na koni
- atrakce pro dìti (skákací hrad, trampolína, dìstské
høištì)
Ani déš• nevadí, program v krytých halách.
Informace a rezervace míst pro øemeslníky
a podnikatele www. konesvrzno.cz , Tel: 777 231 549

HOBBY JEZDECKÉ ZÁVODY
v sobotu 19.6. 2010
Poøadatel : TJ Horšov o.s.
Školní statek Horšovský Týn – Horšov, s.r.o.
Odpovìdná osoba: Ing. Václav Tureèek
Místo: Horšov – louka pøed statkem
Zaèátek soutìží je v 11,00 hodin
Soutìže:
1.
„ZM“ pro dìti a zaèínající jezdce nebo konì bez
rozdílu stáøí.
Jedno rozeskakování na èas.
2.
Skok ,,Z“ bez omezení - 1 rozeskakování na èas.
3. Skok „ZL“ bez omezení – 1 rozeskakování na èas.
Za každý start je zápisné 50,- Kè.
U všech soutìží je základní kolo i rozeskakování bez
èasového limitu.
Úèast koní podmínìna platnými veterinárními pøedpisy SVS
ÈR.
Všechny soutìže budou vyhodnoceny zvláš•.
Soutìží se o hodnotné ceny. Vstupné dobrovolné.
Po celý den zajištìno bohaté obèerstvení.
Pøihlášky zasílejte na adresu:
Ing. Václav Tureèek, Horšov 41, 346 01 Horšovský Týn
do 18.6. 2010.
Popø. možno na telefon 379 423131, 379 422642,
mobil 605 873363.

Oberpfälzer Freilandmuseum – muzeum ve volné pøírodì
Muzeum ve volné pøírodì Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath je unikátní ukázkou venkovského a selského života posledních 300 let.

Museumsverwaltung, Neusath 200, 92507 Nabburg
Deutschland
E-mail: freilandmuseum@bezirk-oberpfalz.de

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

01.05. Sobota Stavìní májky
02.05. Nedìle “Staré dìtské hry” od 13 hod.
09.05. Nedìle “Mechanický kopeèek” od 14 hod.
16.05. Nedìle „Domov – tvé stavby” Téma pokrývání støech, sláma,
døevo, pøírodní kámen od 13 hodin
23.05. Nedìle “Kupec benátský” od 14 hod.
24.05. Pondìlí Prohlídka mlýna „Rauberweihermühle“ u pøíležitosti
nìmeckého Dne mlýnù
29.05. Sobota „Tanec na mlatu” /Edelmannshof Perschen od 20 hod.

KVÌTEN 2010

***
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