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HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ
Až pùjdu do školy,
tam do té velké,
budu mít aktovku, do ní se vejde:
sešity, pouzdro, knihy a barvièky,
v ruce si ponesu
pytlíèek na cvièky.
Ve tøídì každý své místo má,
tìším se až budu žák 1. A!
*****************************
PRANOSTIKY NA ZÁØÍ
V záøí mnoho požárù bývá,
proto se obloha rdívá.
Teplé záøí - ovoci i vínu se daøí.
Ozve-li se v záøí hrom,
bude v zimì zavát každý strom.
Když je vlhko i v záøí,
v lesích se houbám daøí.
Touží-li záøí po rose,
bude v øíjnu bláta po ose.
Podzimek bohatý na mlhu
vìští v zimì mnoho snìhu.
1

Z jednání radnice

SLOVO STAROSTY

RM na svých jednáních ve dnech
29. 7. a 19. 8. 2009
Projednala a odsouhlasila:

KONEC PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

* zøízení nového bodu veøejného osvìtlení
v ulici Nad Rybmíèkem;
* pøedložený materiál správce bytového
fondu Bytes HT s.r.o. ve vìci jednostranného
zvy šování nájemného z by tu ve smyslu
zákona è. 107/2006 Sb. Zvýšené nájemné
bude uplatnìno od 1. 1. 2010 u všech bytù
(kategorie I., II., III. a IV.) ve vlastnictví
mìsta. Výše nájemného je urèena výpoètem
dle Pøílohy è. 3 k zákonu è. 107/2006 podle
velikostní kategorie obce;
* pøíspìvek mìsta na organizaci a poøádání
„Me zi ná rod ní ho fil mo vé ho fes ti va lu
JUNIORFEST“ ve výši 50 tis. Kè s tím,
že filmová pøedstavení pro žáky školských
zaøízení ve mìstì budou zdarma. Festival
se uskuteèní ve dnech 8. - 11. listopadu 2009;
* v souvislosti s jednostranným zvýšením
nájemného zmìnu „Pravidel Rady mìsta
Hor šov ský Týn pro pøi dì lo vá ní by tù
v majetku Mìsta Horšovský Týn“. V èl. 7,
citovaných „Pravidel“ se nájemné v novì
pøidìlovaných bytech stanovuje následovnì:
I. kategorie

39,97 Kè/m2/mìsíc;

II. kategorie

39,97 Kè/m2/mìsíc;

III. kategorie

35,97 Kè/m2/mìsíc;

IV. kategorie

35,97 Kè/m2/mìsíc;

Nájemné v DPS, ul. 5. kvìtna, Horšovský
Týn se stanovuje ve výši 39,97 Kè/m2/mìsíc;

Rozhodla:
* rozhodla o rozdìlení výtìžku z provozu
vý her ních hra cích pøí stro jù na èin nost
sportovních organizací pùsobících ve mìstì,
které podaly v termínu své žádosti o finanèní
pøí spì vek na èin nost a to ná sle dov nì:
Dynamo fot bal 130 tis. Kè, GO-GO
Horšovský Týn flor bal 40 tis. Kè,
1. FC Horšov ský Týn 18 tis. Kè,
TJ Sedmihoøí Oplotec 20 tis. Kè, Vodácký
od díl „7“ Hor šov ský Týn 22 tis. Kè,
Sportovnì støelecký klub 3 tis. Kè, Cobra
šipky 1 tis. Kè, TJ Dynamo Horšovský Týn
70 tis. Kè, LAVIS o.p.s. 15 tis. Kè, turnaj
LAVIS 15 tis. Kè.

Pøidìlila:
* na doporuèení bytové komise byt è. 10
o ve li kos ti 1 + 1 a vý mì øe 44,30 m2
v Lidické 262, Hor šov ský Týn pa nu
Ludovítu Vasimu, bytem Vanèurova 244,
Horšovský Týn.
Zpracoval: tajemník MìÚ

A je to tady, datum 1. záøí je neodmyslitelnì spojen se zaèínajícím novým školním rokem.
Prvòáèci zasednou poprvé ve svém životì do školních lavic a ti ostatní jsou tu znova
po prázdninách, aby pokraèovali ve svém vzdìlávání. Mateøská škola v našem mìstì
zmodernizovala sociální zaøízení a ložnici. Základní škola Horšovský Týn o prázdninách,
kromì tradièního komplexního úklidu, nechala vymìnit druhou polovinu oken. Uèebny
tak získají moderní vzhled, ale hlavnì se zvýší zvuková izolace a tato investice by se mìla
postupem èasu vrátit v podobì snížených nákladù za vytápìní celé školy. K dispozici
je nová uèebna s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Prázdniny skonèily i pedagogickému
sboru, a to už døíve než s poèátkem nového školního roku. Zde bych se na chvíli zastavil
a poprosil ho o schovívavost v prvním týdnu vùèi svým žákùm, vìtšina z nich ještì má v pamìti
prožitky z prázdnin a dovolených s rodièi. Napomáhat budou i Policie Èeské republiky
a mìstská policie, aby alespoò v prvních dnech byli naše dìti uchránìny od zbyteèných potíží.
Požádat bych chtìl i øidièe, aby sundali nohu z plynu a zvláštì v okolí škol a zastávek autobusù
byli obzvláštì pozorní.
Èas bìží neúprosnì, ještì dobøe si pamatuji, když jsem se koncem èervna zúèastnil
pøedávání vysvìdèení v Základní škole Horšovský Týn. Žáci konèící základní vzdìlání
s pocitem „dospìlosti“ sledovali svoje poslední okamžiky na této škole, nìkteøí možná
i s obavou a rozpaky.
Možná, èi urèitì se s nìkterými z tìchto vycházejících žákù setkám 1. záøí v sále mìstského
kina, kam pravidelnì Støední odborná škola a støední odborné uèilištì Horšovský Týn
si zve studenty 1. roèníkù i s rodièi. Myslím si, že je to dobrý nápad a už i tradice. Noví studenti
a jejich rodièe dostanou potøebné poèáteèní informace, seznámí se se svými kantory èi mistry,
vedením školy i s vedením mìsta, ve kterém budou delší dobu pùsobit. Nezahálela
o prázdninách ani tato škola.
V ulici Littrowa byla poøízena nová fasáda i s okny, v ulici Nádražní pak rekonstrukce
elektroinstalace v poèítaèové uèebnì a v kabinetech. Dále pak byla novì zøízena projektová
uèebna pro obor Stavitelství a e-learningová uèebna pro nové metody výuky. Nic nebrání
vzdì lání dych ti vým stu den tùm a uè òùm po kra èo vat ve støed ním stup ni vzdì lá vá ní,
jsou vytvoøeny všechny pomínky, jen aby byl dostatek žákù, nebo• na støedním stupni bude
vedení školy znát skuteèný poèet studentù až 1. záøí. Pro žáky všech stupòù v našem mìstì
je pøipravena ještì jedna „lahùdka“. Dne 17. záøí bude slavnostnì otevøena nová tartanová
bìžecká dráha a umìlé osvìtlení na mìstském stadiónì. Od rána budou probíhat sportovní hry
základních škol v našem spádovém obvodu s tím, že ve 13.00 hodin probìhne slavnostní akt
za úèasti významných hostù, kteøí se zasloužili o financování celkové rekonstrukce mìstského
stadiónu (poslanec Vilímec) a nebo v minulosti byli významnými sportovci (Jarmila
Kratochvílová), vedení TJ Dynamo Horšovský Týn (investor) a vedení našeho mìsta (vlastník
stadiónu s významným finanèním pøíspìvkem).
Tyto poslední øádky jsou pro pozorného ètenáøe i pozvánkou na slavnostní otevøení další
etapy re kon struk ce mìst ské ho sta di ó nu a nech•od to ho to ter mí nu již nic ne brá ní
plnohodnotné mu využívá ní možnos tí to ho to spor to vní ho za øí ze ní, kde po do mluvì
s výpùjèitelem TJ Dynamem Horšovský Týn byla zøízena funkce správce mìstského stadiónu.
Ing. Josef Holeèek, starosta mìsta

S PO LE È E N S KÁ R U B R I K A
UDÌLENÍ STÁTNÍHO OBÈANSTVÍ ÈR
Dne 7. 8. 2009 v obøadní síni naší radnice složili státoobèanský slib pan Andrej Giblo,
paní Nadìžda Giblová, Viktoria a Tomáš Giblovi, kterým bylo udìleno státní obèanství naší
republiky. Státoobèanský slib složili pøi slavnostním obøadu do rukou tajemníka Mìstského
úøadu JUDr. Emila Hofmana.

Jednání zastupitelstva
mìsta Horšovský Týn
se uskuteèní
19. øíjna 2009
od 17.00 hodin
v sále MKZ H. Týn
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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MÌSTSKÝ ÚØAD
INFORMUJE
UPOZORNÌNÍ
PRO PROVOZOVATELE
MALÝCH STACIONÁRNÍCH
ZDROJÙ ZNEÈIŠ•OVÁNÍ
OVZDUŠÍ
Pøi po mí ná me, že pro vo zo va te lé jsou
povinni zajiš•ovat prostøednictvím oprávnìné osoby mìøení úèinnosti spalování, mìøení
množství vy pouštìných látek a kontrolu
stavu spalinových cest u spalovacích zdrojù
nejménì jedenkrát za dva roky, a to u zdrojù
spa lu jí cích tu há pa li va od jme no vi té ho
tepelné ho vý ko nu 15 kW a u zdro jù
spalujících plyn ná ne bo ka pal ná pa li va
od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW
(do 200 kW) a že jsou po vin ni za sí lat
výsledky tìchto mìøení a kontrol do 30 dnù
na pøíslušný obecní úøad. Tato povinnost
platí i pro ne zpo plat òo va né zdro je!
Nevztahu je se na RD, by ty a stav by
pro indivi du ál ní rekreaci, pokud nejsou
provozovány výhradnì pro podnikatelskou
èinnost.
Odbor životního prostøedí

OZNÁMENÍ
Oèní ambulance
Klatovské nemocnice
otevøena:
každou støedu
8.30 - 13.00 hodin
pátek 8.30 – 13.00 hodin
ul. Boženy Nìmcové 34,
Horšovský Týn

POZVÁNKA
TJ Horšov o.s., Školní statek
Horšovský Týn - Horšov s.r.o
poøádá
v sobotu 26. 9. 2009
TRADIÈNÍ PODZIMNÍ
JEZDECKÉ ZÁVODY
od 11.00 hodin
na louce pøed statkem
v Horšovì
obèerstvení zajištìno
vstupné dobrovolné

Je možno se objednávat
ve støedu a pátek
od 8.30 do 13.00 hodin
na tel.: 722 025 475
V ostatní dny
na tel. 376 335 151

NÁZORY ÈTENÁØÙ
PROÈ PRÁVÌ TAK?
Øa da ob èa nù Hor šov ské ho Tý na
se mì dotazovala, zda jsem vidìl co udìlali
s „tím dubem“ v parku u školy. Zda jsem
si všiml, jak je uøíznutý, proè to tak hroznì
udìlali atd. ... Pokusím se tedy vše vysvìtlit
v následujících øádcích.

Na úvod musím poznamenat, že na území
hor šovsko týn ské ho zá mec ké ho par ku
provádím dlou ho do bý en to mo lo gic ký
prùzkum resp. prùzkum jednoho hmyzího
øádu a to broukù. Zhruba po osmi letech
výzkumu mohu prohlásit, že zde žijí druhy,

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

které zákon na ochranu pøírody a krajiny
zaøa zu je do ka te go rie sil nì ohrožených
a ohrožených. Druhy, které jsou sledovány
v rám ci me zi ná rod ní ho ma po vá ní
ohrožených živo èi chù sou sta vou Na tu ra
2000 a dru hy, kte ré Èer ve ný se znam
ohrožených živo èi chù, èást Bez ob rat lí,
klasifikuje jako kriticky ohrožené, ohrožené,
zranitelné a témìø ohrožené. Všechny druhy,
pro které jsou stanoveny jednotlivé kategorie
ochrany, jsou svým zpùsobem života vázány
na staré až velmi staré stromy, pøedevším
duby. Po konzultacích s kolegy z ostatních
regionù lze týnský zámecký park hodnotit
jako úze mí se za cho va lou kon ti nu i tou
brouèí ho spo le èen ství, laic ky øe èe no,
jsou zde zachovány druhy, které indikují
stabi li tu a za cho va lost pro støe dí, témìø
chrakteristické pro pralesní spoleèenstva.
Prozatím se nám v západoèeském regionu
nepodaøilo najít druhou podobnou lokalitu,
na kte ré by se ob dob ná spoleèenstva
vyskytovala.
A nyní proè inkriminovaný strom dopadl
tak, jak dopadl. Vìtšina obèanù navštìvující
zámecký park si jistì všimla, že se v zimì
2007 ná h le v od po led ních ho di nách
a za bezvìtøí zøítil na frekventovanou cestu
mohutný dub, který stál v sousedství našeho
oøezaného. Pøi bližší prohlídce koøenù bylo
pa tr né, že by ly na pa de ny tzv. „bí lou
hnilobou“ a tudíž neplnily funkci, kterou
plnit mì ly. Ve ve ge taè ním ob do bí by lo
zøetelné, jak se jeho zdravotní stav v poslední
dobì prudce zhoršoval. Stejnì tak náhle
se zaèal zhoršovat stav i našeho stromu
a hrozi lo je ho zøí ce ní na stej nou ces tu.
Aby se pøe de šlo pøí pad né mu nìš tes tí,
bylo nutno strom v co nejkratším termínu
zabez pe èit. Po kon zul ta ci s míst nì
pøíslušným odborem životního prostøedí,
Agen tu rou ochra ny pøí ro dy a kra ji ny,
zámeckým zahradníkem a správcem zámku
jsme se s ohledem na výše uvedené dohodli,
že se po ne chá pou ze tor zo stro mu,
které svým pøí pad ným pá dem ne o hro zí
návštìv ní ky jdou cí po pøi leh lé ces tì
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a zároveò bude sloužit jako „živná pùda“
pro vzác ná xy lo fág ní (døe vožra vá)
a saproxylofágní (druhy živící se tlejícím
døevem) spoleèenstva hmyzu.
Po zor ný ob èan mùže v ná sle du jí cích
letech pozorovat, jak se v kùøe torza zaènou
ob je vo vat dír ky rùz né ve li kos ti a tva ru
– jsou to zpra vi dla vý le to vé ot vo ry
po rùzných sku pi nách hmy zu. Ptá ci,
pøedevším z øádu šplhavcù, zaènou na torzu
hle dat rùz né lar vy pod kor ní ho hmy zu,
èímž se pod kùrou v dùsledku narušení pevné
struk tu ry bor ky za ènou vy tvá øet
spoleèenstva saprofytických hub a plísní,
ve kte rých za ène ve ge to vat ce lá øa da
živoèichù. Nastane proces, který bude trvat
desetiletí a povede až k zániku a pádu torza.
Ten to uni kát ní pøí rod ní po stup,
pøi kterém dojde k rozpadu kompaktního
døeva na humus a opìtovný životadárný
substrát je ve volné krajinì témìø potlaèen,
v dù sled ku in ten tiv ní ho hos po da øe ní
s krajinou, používání chemických prostøedkù
a ne pøi mì øe ných tech nic kých zá sa hù.
Každý si tak mùže udì lat pøed sta vu,
jak vypadala nepøetvoøená vegetace a jaké
pøírodní procesy se na území horšovotýnska
zhru ba pøed 150 le ty ode hrá va ly
a to pøedevším díky zachovalé, bohužel
dnes odumí ra jí cí kvìt na té doubra vì,
rozkládající se pøedevším na jihozápadním
svahu v okolí hlásky (hladomorny).
Závìrem bych chtìl podìkovat správci
zámeckého parku a pøedevším zámeckému
zahradníkovi za jejich pøístup a zákroky,
které zejména v poslední dobì velmi citlivì
s ohledem na výskyt vzácných živoèichù
v parku realizují.
Jiøí Lahoda
èlen Èeské spoleènosti entomologické
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ZÁKLADNÍ
UMÌLECKÁ ŠKOLA
Horšovský Týn
Prázdninovými mìsíci skonèil školní rok
i u nás v umì lec ké ško le. Èas od zá øí
do èervna ubìhl neuvìøitelnì rychle. Pokud
na hléd ne me do zá zna mu prù bì hu roku,
není se èemu divit. Zjistili jsme totiž, že jsme
s našimi žáky vystupovali na více než 50
kulturních akcích.
Komorní orchestr ZUŠ oslavil 10. výroèí
spo lu prá ce s di ri gen tem Ale xan de rem
Kudrym. Spo lu se sou bo rem Žížal ky
vystoupil KO na výchovných koncertech
pro ško ly, s Pì vec kým sd ružením JL
na koncer tech v er bov ním sá le zám ku,
v koste le v HT i na Kon cer tì sou bo rù
v Lidovém domì ve Staòkovì.
Pì vec ké sd ružení JL uspo øá da lo 11
samostatných vystoupení – klášter Chotìšov,
ki no Po bìžovi ce, Vá noè ní jar mark
na námìs tí v HT, Zpí vá ní u stro meè ku
v Domažli cích, kon cer ty v kos te le
v Bìlé n.R. i v HT, PSJL reprezentovalo
v èervnu mìsto HT ve Stodì na 10. výroèí
Mikroregionu Radbuza.
Vý tvar ný obor pøed ve dl své vý tvo ry
na 4 výstavách v prostorách MKZ Horšovský
Týn.
Na ši žáci a uèi te lé se zú èast ni li
mezinárodních hudebních semináøù a zahráli
si v de cho vém or ches t ru „Ti nej lep ší“
pod ve de ním ame ric ké ho di ri gen ta
a skladatele Joela Blahnika a dirigentem
Hudby a Hradní stráže a Policie ÈR Václava
Blahunka.

Dvì Školní akademie by ly pøíležitostí
pro vy stou pe ní vìt ši ny žákù ško ly
– pøedstavili se zde jako sólisté nebo byli
èleny hudebních èi divadelních uskupení.
Vel kou ra dost udì la li na ši nej men ší
zpìváè ci na stu do vá ním oper ky Èer ve ná
Karkulka autorù Z. Svìráka a J. Uhlíøe
za hudebního doprovodu souboru 4TETY.
Každý žák hu deb ní ho i li te rár nì
dramatického oboru bìhem roku vystoupil
v sálku školy na tøídních besídkách.
Daøí se nám pokraèovat ve spolupráci
s konzervatoøí Plzeò, jezdíme s nadanými
žáky na konzultace k profesorce klavíru
Annì Èerné a profesorce zpìvu Svatavì
Luha nové. Na še žaè ky se za psa ly ja ko
nadìjné i na kon zer va to øi v Pra ze
u profesorky Jiøiny Markové-Krystlíkové,
oper ní pìv ky nì, kon zul ta ce pro bìh ly
i u profe sor ky po pu lár ní ho zpì vu Lí dy
Nopové.
Již sed mým rokem se nám po da øi lo
uspoøádat ve spolupráci s konzervatoøí Plzeò
pro hor šovsko týn ské pu b li kum Kla vír ní
recitál Jiøího Peška, laureáta Smetanovské
soutìže, dnes již studenta HAMU Praha.
Vý raz ných úspì chù do sáh li na ši žáci
v uplynulém školním roce v umìleckých
soutìžích v okresních, krajských dokonce
i v ce lo stát ních ko lech. O prù bìžných
výsledcích jsme informovali v minulých
èíslech Zpravodaje.
Nelze na tomto místì vyjmenovat vše,
co se našim dìtem a jejich pedagogùm
podaøilo, ale kdo má zájem, mùže se vše
doèíst na internetových stránkách školy.
http://zus-htyn.webpark.cz
Z našeho pohledu byl uplynulý školní rok
vel mi úspìš ný, pro prá ci nás uèi te lù
jsou úspìchy našich žákù velmi povzbuzující

a na šim žákùm pøi ná ší každý úspìch
motivaci pro další práci.

Základní umìlecká škola
Horšovský Týn vypisuje
druhé kolo pøijímacích zkoušek
Dìti školního vìku se mohou pøihlásit
do hudebního, literárnì drama tic kého
a výtvarného oboru ještì první týden
v záøí.
V hudebním oboru jsou volná místa
ve vý u ce kla ví ru, el. klá ves, hous lí,
violoncel la a zob co vé flét ny. Rov nìž
všichni zpì váè ci se mo hou za psat
do pìveckého sboru.
Bližší
in for ma ce
v
ZUŠ,
Sady Petra Bezruèe 10, Horšovský Týn,
http://zus-htyn.webpark.cz, pøípadné dotazy
na tel. è.: 379 422 304, 733 124 080

Pìvecké sdružení Jany Lengálové
zve ke spolupráci
všechny zpívající dívky - kluky,
dámy - pány!
Zkoušíme každé úterý od 18.00 hodin
v ZUŠ a èekáme, že nás posílíte.
Not se nebojte, i my je zkrotily a už nám
pomáhají.
Za ZUŠ Jana Lengálová

SDRUŽENÍ PRO VÝSTAVBU ROZHLEDNY V HORŠOVSKÉM TÝNÌ
PØISPÌJTE NA VÝSTAVBU
ROZHLEDNY
V prù bì hu Anen ské pou ti pro bìh la
v prostorách mìstského kulturního zaøízení
in for maè ní vý sta va k vý stav bì mu zea
s rozhled nou na Ši be niè ním vrchu.
Seznámila návštìvníky s projektem stavby
a s tématickou náplní pøipravované expozice
muzea a pìší trasy vedoucí k rozhlednì.
Výsta vì pøed chá zel be ne fiè ní kon cert
skupiny Singtet. Bìhem výstavy byl zahájen
také prodej 84 schodù, které bude muset
vystoupat budoucí návštìvník, aby se dostal
k vyhlídkové plošinì. Akce pøilákala nìkolik
desítek návštìvníkù a jejím bezprostøedním
pøínosem je uskuteènìný prodej více než 20
schodù.
Prodej schodù však pokraèuje v kanceláøi
MKZ i nadále a pokud chcete, aby na vás
ještì nìjaký schod zbyl, neváhejte, vaše
jméno bu de uve øej nì no me zi ostat ní mi
pøispì va te li vý stav by. Ku po vat a tím
pøispívat k výstavbì mohou jednotlivci, celé
ro di ny i práv nic ké oso by a orga ni za ce.
Na tomto místì bychom chtìli podìkovat
èestnému obèanu mìsta JUDr. Sklenáøovi,
kte rý vìnoval Sdružení pro výstavbu
rozhledny èástku 20.000,- Kè.
A jak pokroèily pøípravné práce na stavbì
rozhledny. V souèasné dobì je vy psána
veøejná soutìž na hlavního dodavatele stavby
a výbìrové øízení na mobiliáø pìší trasy.
Smlou va o dí lo s hlav ním do da va te lem
stavby by mìla být uzavøena do 24. záøí
tohoto roku s tím, že stavba mùže do konce
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zá øí za po èít. Do kon ce zá øí bu de ta ké
podepsá na smlou va s po sky to va te lem
dotace, takže stavba bude finanènì kryta.
Pokud jste výstavu nestaèili zhlédnout
nebo se chcete o pøipravované stavbì muzea
s rozhlednou a èinnosti Sdružení dozvìdìt
více, otevøete si webové stránky Sdružení
na adrese: http://rozhledna-ht.ic.cz/

Na závìr dovolte podìkovat všem
dosavadním kupcùm, jmenovitì:
Ing. Václav Tureèek Horšov
JUDr. Emil Hofman Horšovský Týn
Rodina Zieglerova, Alšovice, H. Týn
Ing. Josef Holeèek Horšovský Týn
Ing. Arch. Karel Salát Plzeò
Jan Vlèek Plzeò
Ivana a Jaroslav Èedíkovi H. Týn
Rodina Pikáliova Horšovský Týn
Vìra Procházková Dìèín
Rodina Lokvencova Polžice
Kateøina a Radek Šerlovských H. Týn
Obvodní oddìlení Policie ÈR H. Týn
Stanglovi Horšovský Týn
Petr Nedvìd s rodinou H. Týn
Josef Pivoòka – stavitel H. Týn
Miroslav Císler s rodinou H. Týn
Petr Plášil Horšovský Týn
Jiøí Jánský Horšovský Týn
Tomáš Popela Horšovský Týn
Libor Picka Bìlá nad Radbuzou
L. Thomayer
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Z HISTORIE
Jak jsem urazil Komunistickou stranu Èeskoslovenska
(Vzpomínka na dobu, kdy u nás vládli stalinisté)
Stalinismus byl systém komunistické vlády reprezentované Josifem Visarionovièem
Stalinem. Socialistic ká ideologie by la pro Stalina nástrojem, kterým ospravedlòoval
pøed stranou i spoleèností krutý útlak nejširších vrstev obyvatelstva. Podle vzoru Sovìtského
svazu zahájila KSÈ ihned po únoru 1948 budování stalinského modelu socialismu.
V letech 1949 až 1952 jsem studoval na Pedagogické fakultì v Plzni. V roce 1951
jsem onemocnìl pravostranným zánìtem pohrudnice s exudátem a infiltrátem. Z domažlické
nemocnice jsem byl po nìkolika mìsících propuštìn v žalostném stavu. Zhubl jsem o 8 kilo
a vážil jsem 60 kg pøi výšce 183 cm. Mohutné srùsty se táhly z pravého úhlu až ke klíèku,
svíraly pravou plíci jako krunýø a omezovaly její kapacitu. Pravá bránice byla nehybná
a v druhém a ètvrtém mezižebøí byly po pravé stranì dva syté stíny velikosti fazole. Primáø
MUDr. Micka mi øekl, že potøebuji nutnì vydatnou stravu (dostal jsem potravinové pøídavky
A 3), klid a dobré teplé ubytování. Chtìl jsem dokonèit studia a soustøedil jsem se na pøípravu
na závìreèné zkoušky. Byl jsem osvobozen od tìlocviku a èásteènì i od pøednášek. Zkoušky
jsem dìlal normálnì.
V únoru 1952 mi student Paleèek øekl na rovinu, že musím okamžitì vstoupit do strany,
protože jinak by to mìlo pro mne vážné následky. Pozdìji mì zavolal i dìkan JUDr. Krofta
a rozèilenì opakoval, že jsem jej zklamal, totálnì zklamal. Mùj zdravotní stav jej vùbec
nezajímal. Nemohl jsem jezdit na stranické schùze do Plznì a plnit stranické úkoly, byl jsem
tìžce nemocný a nesnášel jsem cigaretový kouø. Doufal jsem, že se to rozumnì vyøeší,
ale všemocná strana se urazila. Poznal jsem to hned, když jsem ze zdravotních dùvodù prosil
o umístìní na škole pøímo v Domažlicích, kde mi rodièe mohli poskytnout domácí péèi.
Nebylo mi vyhovìno, pøestože to mùj vážný zdravotní stav plnì zdùvodòoval.
Úspìšnì jsem dokonèil studia a získal zpùsobilost pro vyuèování dìjepisu, zemìpisu
a obèanské nauky na støedních školách. Od 1. záøí 1952 jsem uèil na Støední škole
v Horšovském Týnì. Doufal jsem, že se KSÈ s tímto trestem spokojí a dá mi pokoj, ale zmýlil
jsem se. Okresní školní inspektor František Polák mì od 1. ledna 1953 ze své úøední moci
pøeložil na Národní školu v Tøebnicích. Tam jsem musel chodit z Domažlic pìšky, celkem
12 km dennì. Marnì jsem poukazoval, že dlouhé pochody, vzhledem k mé nemoci, ohrožují
mé zdraví.
Pøi obtížných cestách do školy jsem nastydl, zlobily mì prùdušky a dostal jsem kašel.
V záøi 1953 jsem mìl výtìr na TBC pozitivní a musel jsem jít na vyšetøení do plzeòské
nemocnice. Odtud jsem byl povolán k odvodu, který se konal v domažlické sokolovnì.
MUDr. Èerný z Pobìžovic mi øekl, že mùj plicní nález je zhojený a má ošetøující lékaøka
MUDr. Køenová – Kuncová píše, že se jedná o disseminovanou TBC ve fázi kalcifikace
a indura ce. Øe kl jsem mu, že v tom to mì sí ci jsem mìl vý tìr na TBC po zi tiv ní,
že jsem v ošetøování v plzeòské nemocnici a užívám izonicid. V tom vyskoèil velitel odvodní
komise kapitán Veselý a køièel : „Vy do toho nemáte co mluvit o tom rozhodujeme my.“ Lékaø
se jeho výhrùžek nevšímal, chvíli pøemýšlel a pak øekl: „Tak, abychom vám pane Gryc
neublížili, pošlu do nemocnice dotaz, abychom vìdìli, jak to s vámi vlastnì je.“ V Plzni
mì zrentgenovali doc. MUDr. Kubík a primáø MUDr. Jelínek, posudek lékaøky zrušili,
nahradili novým a na vojnu jsem nešel!
Pokraèování pøíštì
Stanislav Gryc

A už to zase zaèíná...
Co? Pøe ce ško la! To lik po mlou va ná, nì kdy i ne ná vi dì ná... Ale spoò te o re tic ky.
Ale prakticky si bez ní u nás nikdo život nedovede pøedstavit. Proè by se jinak konaly "srazy"
spolužákù a absolventù? V roce 1774 vyšel první zákon o povinné školní docházce. Tedy
v rámci tehdejšího státu, jehož byly souèástí i zemì Èeské koruny a kde s pomocí rùzných
rádcù vládla Marie Terezie, byl vydán zákon o povinné školní docházce. I dìti z nejmenších vsí
se mìly uèit alespoò èíst, psát, poèítat a samozøejmì náboženství. Zákon je sice zákon,
ale pøece jen trvalo øadu let, než se školní docházka stala samozøejmostí, i pøes všechny rùzné
vyjímky a úlevy. Další významný školský zákon èi sada naøízení se objevil v roce 1869
už v Rakousku Uhersku, za vlády Františka Josefa I. Tehdy byla zavedena povinná osmiletá
školní docházka (pøedtím byla šestiletá). A školy v Horšovském Týnì? Vzhledem k tomu, že to
bylo mìsto pražských biskupù a arcibiskupù a že zde bylo i nìkolik kostelù, existovaly tu školy
i ve støe do vì ku. Nebyly ovšem po vin né, na vštìvova li je jen chlap ci z "vyš ších
vrstev". A z tìch devítek a ètyøek je si tøeba pøipomenout mimo jiné, že v roce 1884 vznikla
v Horšovském Týnì (Bischofteinitz) škola mìš•anská - vyšší typ školy. Jinak museli žáci
opakovat tøeba i poslední tøídu obecné školy do té doby než dosáhli 14 let. škola bez uèitelù
samozøejmì není nic. A tak i mezi horšovskotýnskými pedagogy najdeme øadu tìch
významných, u nichž se objevuje "devítka". Tak napø. v ro ce 1659 ze møel rodák
z Horšovského Týna - Jiøí Plachý, jezuita s novým jménem Georgius Ferus. Ten se v Týnì
narodil a v Praze pak se stal uèitelem morálky, filozofie a polemiky. Mezi uèitele lze zaøadit
i vìdce a vychovatele šlechtických dìtí, Josefa Dobrovského, který zemøel v roce 1829.
V Horšovském Týnì prožil èást dìtství a v dospìlosti tu navštìvoval svoji matku.
Mezi významné pedagogy 20. století pak jistì paøila Anna Poláková, která zemøela v roce
1999. Pùsobila nejen jako uèitelka, ale i jako významná kulturní pracovnice. Napsala i první
pováleènou historicko- turistickou pøíruèku "Horšovský Týn - perla Èeského lesa". V roce
1919 pak se narodila dlouholetá øeditelka (od r. 1954) hudební školy v Horšovském Týnì,
Libuše Strádalová.
Marie Špaèková
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Z PEDAGOGICKÝCH
ZKUŠENOSTÍ PÌTI
UÈITELSKÝCH GENERACÍ
– XIV. èást
Tak už má me za se bou o hod nì víc,
než polovinu letošních „velkých“ prázdnin
– a uèi te lé, i je jich škol ní „svì øen ci“
se zaèína jí zvol na chys tat na dal ší
desetimìsíèní „bìh za vzdìláním“! Pøi svých
každodenních cestách veøejnými dopravními
prostøedky, ale i na rùzných místech našeho
krásného kraje, vèetnì okresního a krajského
mìsta, jsem zas nasbíral „veliké množství“
nejrùznìjších poznatkù i zkušeností… Nerad
– a skoro proti svému osobnímu založení
– za èí nám dnes tu to sta• vcel ku
neradostnými, bezmála smutnými zážitky:
Èasto jsem se ve vlacích setkával s vìtšími
i men ší mi sku pi na mi ces tu jí cí mlá deže
z prázdninových táborù, „škol v pøírodì“,
nej rùz nìj ších skaut ských, so kol ských
i pionýr ských „pu•ákù“. Chce te vì dìt,
co mìly a mají spoleèného?: Hluk, køik,
zmatek, ob sa zo vá ní veš ke rých míst,
bez ohle du na ostat ní ces tu jí cí, vèet nì
seniorù, ma tek s dìt mi, po stižených
i pracovnic železnice (prùvodèích)…. Mrzí
mì velmi, jakožto vìrného „bratra junáka“,
že dnes už nepoznám bez „kroje a odznaku“
podle cho vání, øe èi a vztahu k ostat ním
spolucestujícím „kdo je kdo“! (Vždycky
musím vzpomenout, jak nám rodièe, uèitelé,
ale pøe de vším na ši vùd co vé ne u stá le
vštìpovali, že skaut se musí ihned poznat
i bez kro je, od zna ku, a když ml èí…!)
Nejednou jsem jel s dìt skou vý pra vou,
kde se všich ni ne u stá le na vzá jem
„pøekøikovali“ – vèetnì vedoucích! Vìtšinou
pøi náhlém zmateèném vystupování nestaèili
po sobì ani uklidit – a nejednou jsme jim
narych lo vy str ko va li „po za po me nu tá“
zavazadla až na pøejezdu okny… Žel, taková
te dy je „daò za bez mez nou svo bo du
a demokra cii“! (V duchu jsem vždycky
litoval všech ny ve dou cí s je jich
nesplnitelný mi od po vìd nos ti vù èi
„svìøencùm“ – a dlou ho mys lel na nì,
aby se nic ne èe ka né ho a zlé ho ni ko mu
nepøihodilo. Za zmatek nelze pøevzít nikdy
žádnou odpovìdnost!
Ve èer do ma jsem zas a zno vu
ze zachované kopie èetl dopis mého dávného
pøedka J. Ev. Kramaty: „… dìti a lidé ještì
nedospìlí, jsou zcela svìøeni do ouplné péèe
i vychování rodièùm svým, kteøí samému
Pánu Bo hu sklá da jí za nì stá lou
odpovìdnos•! Protož nijaká neposlušnost,
ne vdìè nost a ne øád v žád ném ohle du
i okoliènostech nesmí se nikdá pøipustiti!
Jináèe pak stále bují, rozrùstá se, množí,
- až konec koncù už k zvládnutí nižádnému
není! Neøád, neposlušnost, zlos•i protivnosti
vùèi rodièùm a vychovatelùm, plodí jen
i toliko zcela nenapravitelné pak již skutky.
Zlovùle spolu s nepoøádností i neláskou
nako nec roz bu jí se až ve zlo èin. Kdež
pak není tres tu vèas, - ne ní možná
ani náprava…“ Názor poctivého, vzdìlaného
a jistì trpìlivého i laskavého køes•anského
„kantora“ ze sklonku XVIII. stolení se mùže
dnes zdát pøí liš tvrdý a „jed nostranný“,
ale podle biblického pojetí i dlouhodobých
zkušeností je vìcný i pravdivý!
Mgr. Jan Prokop Holý
Hostouò
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KØES•ANSKÉ
V le tošním ro ce se sva to vác lav ských
oslav v na ší ze mi zù èast ní i Pa pež
Benedikt XVI. I když je osob nost
Sv. Václava všem zná má, pøi ná ší me
v krátkos ti je ho živo to pis ze starších
pramenù. Není na závadu si pøipomenout
v na ší do bì hod no ty, které vyzná val
a o které se za sa zo val. Byl pro to
nepohodlný a stálo ho to život. Ale v jeho
pøíkla du se má me k èe mu vra cet.
Zbožní pøed ko vé se k nì mu ob ra ce li
v nejtìžích dobách, zvláš tì za oku pace.
Není mno ho ze mí, je jichž kníže
by byl muèedník.

SV. VÁCLAV, MUÈEDNÍK,
PATRON ÈESKÉ ZEMÌ

Andìle Boží, strážce mùj!
Narodil se kolem r. 903 (Dr Stejskal udává
rok 907) asi na tvrzi Stochovì jako nejstarší
syn èeského knížete Vratislava I. a jeho
manželky Drahomíry. Byl velice nadaný
a bys trý. Zprvu jej vy cho vá va la je ho
babièka, sv. Ludmila; vedla ho k bázni Boží,
cvièila v køes•anských ctnostech a dbala
na to, aby si pod vedením knìze Kaicha
osvojil znalost slovanského jazyka slovem
i písmem. Protože bylo zapotøebí, aby dìdic
trù nu znal ta ké ja zyk a ob øad la tin ský,
který byl bìžný v zá pad ních ze mích,
byl poslán na hrad Budeè, kde ho latinský
knìz Uceno (Vincenc) uèil znát latinské
knihy.
Když r. 921 ze møel kníže Vra ti slav,
shromáždil se všechen lid zemì a zvolil
Václava vévodou. Ale protože byl nezletilý,
vládla nì jaký èas místo nìj je ho matka
Drahomíra.
Václav se ujal vlády kolem r. 923. Bylo mu
tehdy asi dvacet let. Èechy byly na pokraji
záhuby. Václav zachránil svou stateèností
a moudrostí celistvost i nezávislost èeské
zemì. Osvìdèoval hned na poèátku své vlády
mírnost a v upøímné zbožnosti se vyznaèoval
i køes•anskou pokorou. Z toho soudili nìkteøí
lechové, že nemá tolik stateènosti, jako míval
jeho otec Vratislav. Zvláštì zlický vévoda
Radislav zaèal proti mladému knížeti dìlat
intriky a škodit jeho krajinám. Václavovi
nezbývalo, než táhnout do pole proti hrdému
ne pøí te li. U Žito mì øe (ny ní Štol míø,
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u Èeského Bro du) se schy lo va lo
k boji. A tu se ukázala i lidská stateènost,
i otcov ská lás ka mladé ho knížete
k poddanému lidu. Zželelo se mu nevinné
krve, kte rá se mì la kvù li od boj né mu
Radislavo vi na obou stranách pro lé vat.
Jako pravý otec svého lidu a køes•anský
hrdina neváhal vydat vlastní život v sázku,
aby ušet øil ne vin nou krev. Pøed tvá øí
obojího vojska vyzval Radislava na rytíøský
sou boj, aby ten z nich byl hlav ním
knížetem v Èechách, kdo v zápase zvítìzí.
Pyš ný Ra di slav jen ze stu du pøi jal
toto vyzvá ní a prá vì za há je ný zá pas
skonèil vítìz stvím Vác la va. Ra di slav
totiž spatøil na pøilbici knížete Václa va
skvou cí køíž a po je ho bo ku an dì ly,
kteøí odboj né mu vévo do vi hro zi li.
Ochromený stra chem sesko èil z ko nì,
pokoøil se a pro sil za odpuštì ní. Sva tý
kníže mu odpustil a øekl: “Vra• se domù
v pokoji, mìj dost na svém, já od tebe
nic nežádám."
Kdy si byl Vác lav po zván od cí sa øe
Jindøicha Ptáèníka na spoleènou schùzi.
Václav se opoz dil v chrá mu Pá nì
a všichni èe ka li na je ho pøí chod.
Císaø se nad tím rozmr zel a na øí dil,
aby shromáždìní nevzdali Václavovi poctu,
až vstou pí. Jakmi le však císaø spat øil
Václava - se stou pil z trù nu, kráèel
mu v ústre ty a po sa dil ho na èest né
místo vedle se be. Ostat ní shro máždì ní
žasli nad tou to ucti vos tí; po skon èe né
poradì se táza li cí sa øe, proè tak ná h le
zmìnil svùj døívìjší úmysl. Císaø odpovìdìl:
“Ne mohl jsem jed nat ji nak; jakmi le
Václav vstou pil, spat øil jsem na je ho
èele lesklý køíž a po jeho boku dva andìly."
Tímto zjevením byl Jindøich tak zasažený,
že na bí dl svìt ci svou po klad ni ci,
aby si z ní vy bral nì ko lik kle no tù.
Ale Václav si vzal jen rámì sv. muèedníka
Víta. (Proto stojí v Praze katedrálu Sv. Víta)
Zbožný život knížete Vác la va
nebyl mnohým lechùm a vladykùm po chuti.
Mnozí z nich by li buï po ha né ne bo
povrchní køes•ané; toužili po nevázaném
živo tì a chtìli se Vác la va zba vit.
Bratr Boleslav, údìl ný kníže pšov ský,
z touhy po trùnu se pøidal ke spiklencùm.
Byl prud ký a ctižádosti vý; spik len ci
mu namlouvali, že je pro trùn zpùsobilejší
než Václav, ba neostýchali se lživì tvrdit,
že mu Václav ukládá o život.
Bo le slav se pøi klo nil k zlo èin né mu
zámìru. Po zval bra t ra na 27. zá øí
do Boleslavi, kde se mì la ko nat
památka posvì ce ní kos te la sv. Kosmy
a Damiána. Václav, tøebaže dobøe vìdìl,
jaké úkla dy se pro ti nì mu chys ta jí,
pøijal pozvá ní a odebral se s družinou
do Bole sla vi. Zúèastnil se bo ho služeb,
a pak, než za èa la hos ti na, se vì no val
rytíøské høe na nádvoøí. “Usedl na konì,
zaèal hrát rytíøskou hru (podobnou turnaji)
a bavit se se svou družinou na Boleslavovì
dvo øe a pak ve se le vstou pil do do mu,
kde se mì la ko nat hos ti na. Vác la vo vi
odpùrci s ukry tý mi dý ka mi za zády
pod odìvem neustále pomýšleli na vraždu;
tøi krát vsta li, aby ji pro ved li, tøikrát
opìt used li. K Vác la vo vi pøi stou pil
jeden z je ho pøá tel a øe kl mu po ti chu:
“Chystám pro te be po ta jí ko nì, sed ni
na nìj! Uprch ni! Hro zí ti tu smrt!'
Václav však po hostinì vzal do ruky pohár
a pro slo vil pøípi tek ke cti sv. Mi cha la
archandì la. Pak ode šel do hos tin ské

***
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sínì, aby si odpoèinul a dlouho se zbožnì
modlil, zpíval žalmy, až nakonec unaven
usnul."
V noci se sešli spiklenci v Hnìvsovì
dvoøe, pozvali k sobì Boleslava a radili se:
“Pùjde na jitøní Mši, tehdy jej chytíme."
Když pak ráno zvonili na jitøní, Václav
uslyšel zvon a øe kl: “Slá va to bì,
Pane, že jsi mnì dal doèkat se tohoto rána."
Vzal opánky, umyl se a šel na jitøní. Boleslav
pøi ká zal knìžím chrá mu sv. Kosmy
a Damiána, aby Václavovi neumožnili vejít
do chrámu. Vskutku, knìz chrámu, jakmile
spat øil Božího muže pøi chá zet, za vøel
chrámo vé dve øe. Bo le slav spì chal
za Václavem. Václav ho uvidìl a pozdravil
se s ním: “Buï zdráv, brat øe! Pøi jmi
tì Kristus k vìè né hos ti nì, žes mne
a mou družinu vèera tak dobøe pohostil!”
Boleslav odpovìdìl: “Vèera podle možnosti,
dnes však bra tr bra t ru po slouží tak to!"
Máchnul meèem a udeøil Václava do hlavy.
Václav (mìl pøilbu) zachytil meè a øekl:
“Jak neobratnì si poèínáš, abys mne ranil,"
a sra zil Bo le sla va na zem se slo vy:
“Vidíš, èlovìèe, že tì mohu znièit jako
nejmenší zvíøátko. Ale a• je ode mne daleko
to, aby se má ruka pošpinila bratrovou krví."
A vrátil mu meè a pospíchal do kostela.
Boleslav køi èel: “Pøá te lé, pøá te lé!
Kde jste kdo? Špat nì po má há te své mu
pánu v úzkosti!" Tu se vyøítil celý zástup
s meèi a oštìpy! Èesta a Tyra zranili Václava.
Hnìv sa pøi sko èil a pro bo dl ho me èem.
Václav vy pus til du ši v mod lit bì:
“Pane, do tvých ru kou po rou èím své ho
ducha." Bylo to dne 28. záøí r. 929.

***
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H AS I È I I N FO R M U JÍ
DEN S HORŠOVSKOTÝNSKÝMI HASIÈI
V sobotu 4. 7. 2009 uspoøádali horšovskotýnští hasièi v místní hasièárnì zábavné odpoledne
pro dìti a taneèní zábavu s tombolou. V prùbìhu sluneèného odpoledne mohly dìti procházet
jednotlivá stanovištì, na kterých je èekaly hasièské i nehasièské úkoly, napø. hod míèkem
na cíl, lovení rybièek, chùze na chùdách, støíkání ze džberovky, hasièský kuželník apod.
Za splnìní dostaly lísteèky, které si pak mohly vymìnit za nejrùznìjší ceny a sladkosti.
Nejvìtší úspìch u dìtí však mìla lukostøelba, lezení po vodorovném lanì a možnost svezení
v zásahových vozech horšovskotýnských a také hostouòských hasièù, kteøí pøijeli podpoøit
své kolegy. Hasièi s dìtmi ještì nakonec zmìøili své síly v pøetahování lanem. Všichni
pøítomní mohli také v prùbìhu odpoledne vidìt nejnovìjší video prezentace mladých hasièù,
jednotky a sboru. Hasièi nezapomnìli pro návštìvníky zajistit ani obèerstvení, velkým
lákadlem pro malé i velké bylo urèitì grilované prase.

23. - 27. èervence 2009 - zajiš•ovali
èlenové sboru asistenèní hlídky pøi konání
Anenské poutì. Již tradiènì rozezvonili
bìhem slavností také zvon ve zvonici.
7. srp na 2009 - V 16.41 ho din by la
jednotka povolána k požáru stohu slámy
do obce Otov. Po pøíjezdu na místo bylo
rozhodnuto, že se stoh nechá kontrolovanì
dohoøet. Okolí požáru bylo oboráno a místo
bylo pøedáno majiteli, který si zajistil dohled.
Na místì události zasahovali dále hasièi
z HZS Domažlice a SDH Pobìžovice.

Do pozd ních noè ních ho din hrá li k tan ci a po sle chu mu zi kan ti ze Sta vo van ky,
v jejich podání zaznìly skladby nejrùznìjších hudebních žánrù. Díky finanèní a materiální
podpoøe sponzorù nechybìla ani tradièní tombola.
Doufáme, že se nejen dìtem, ale i dospìlým u hasièù líbilo, a že se v hasièárnì sejdeme zase
za rok a tøeba i ve vìtším poètu.
Bìhem taneèní zábavy se na dobrovolném vstupném vybrala èástka 2500,- Kè, která byla
následnì odeslána na úèet rodiny tragicky zesnulého velitele hasièù do obce Vlèice,
který pøišel o život pøi likvidaci letošních povodní.

Touto cestou dìkujeme za finanèní a materiální podporu
všem sponzorùm, jejichž seznam byl zveøejnìn také bìhem akce.
Praktik - elektro a drogerie, Rebeca - Lahodová, Mix - Halamová,
Amaretto Tex - Mex, Myèka Úbl, Restaurace Na sídlišti,
Niehoff - nábytek k.s., Peugeot - Šilhánek, Joko - Kopf, Pedro - Knížek,
Paula - Nábytek, Firma Hrbáèek, Sport bar Kobra, MKZ H. Týn,
Pekárna - Novotný, ZKD Sušice, Top oil services, Delta - Fronková,
Velkoobchod s nápoji Èerník + Zahrádka, Josef Šíma, Lion Grafic,
Kadeønictví Šmídová, Salon Hanka, Bouda - stavební spoøení,
Autocentrum Šmucler, Cukrárna Zdvihalová Kladruby,
Semošická hospoda Dietz, Kadeønictví Iva Kheková, Arcom H. Týn,
Autobusová doprava František Ludvík

17. srpna 2009 - horšovskotýnští hasièi
vyjíždìli ve 20.10 hodin k tragické dopravní
nehodì osobního automobilu na komunikaci
me zi ob ce mi Míø kov a Vi di ce. Osob ní
automobil s pìti mladými lidmi sjel mimo
komunikaci do pøíkopu, kde se zastavil
až o strom. Dvì lehce zranìné osoby byly
pøi pøíjezdu hasièù mimo vozidlo a ZZS
je ihned odvezla k ošetøení do nemocnice.
Další dva tìžce zranìní byli také mimo vùz
a v péèi je mìli zdravotníci. Mladá žena
jedou cí ve vo zi dle na mís tì zra nì ním
podlehla. Hasi èi za jis ti li mís to ne ho dy
a na žádost PÈR øídili provoz na komunikaci.
Vozovka byla kvùli nehodì na více než dvì
hodiny uzavøena. Po pøíjezdu kriminální
poli cie hasi èi pøe da li mís to udá los ti.
Na místì dále hasièi z HZS Staòkov.
18. srpna 2009 - ve 22.03 hodin byl
jednotce vyhlášen požární poplach. Jednalo
se o požár zahradní chatky ve Staòkovì.
Chata by la požárem zce la za sažena
a nepodaøilo se z ní témìø nic zachránit.
Z objektu o rozmìrech 5 x 7 m zbyly pouze
ob vo do vé zdi. Oheò za sá hl i stro my
nedaleko chaty. Uvnitø se nenacházely žádné
osoby, majitel zde mìl uskladnìno nìkolik
ne po tøeb ných pøed mì tù a se no. Ško da
po požáru byla odhadnuta na 5 tisíc korun.
Mezi pravdìpodobné pøíèiny požáru patøí hra
dìtí èi úmysl. Na místì dále zasahovali hasièi
z HZS Staò kov, SDH Staò kov a SDH
Holýšov.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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MLADÍ
PRVNÍ SCHÙZKA
kolektivu mladých hasièù
v novém školním roce
2009/2010 se uskuteèní
v pondìlí 7. záøí 2009
od 16.00 do 18.00 hodin
v hasièské zbrojnici
(Vrchlického 12, H. Týn).

HASIÈI

V sobotu 15. srpna 2009 se naše družstvo mladých hasièù zúèastnilo hasièské soutìže,
a to Memoriálu Františka Kühna v Üjezdì sv. Køíže. Závodilo se v nepožární štafetì
a v požárním útoku. Štafetu plnilo všech sedm èlenù družstva. První úsek trati zdolal Radek
na chùdách, ve druhém proskakoval ležící pneumatiky Vítek, ve tøetím kutálel pneumatiku
Vašek, ve ètvrtém skákal v pytli Marek, v pátém se plížil v labyrintu Patrik a závìreèný úsek
zvládli Míra s Honzou. Kluci se museli obléknout do pøipraveného „slušivého“ obleèení, jeden
naskoèil do koleèka, druhý ho vezl k zastávce s obèerstvením - mlékem a pak už klikatou tratí
jeli do cíle. Po štafetì následoval požární útok. Za odmìnu nás èekal dort a fotbalový míè.
Za doprovod a pomoc dìkujeme Pavlovi Langovi a Pavlovi Hruškovi.

Náplò naší èinnosti je opravdu velmi
pes t rá a za jí ma vá. Schùzky mla dých
hasièù se konají pravidelnì každé pondìlí
od 16.00 do 17.00 hodin, v letním období
jsou schùzky obvykle delší, vìtšinou
do 18.00 hodin.
Dì ti se ne ná sil nou for mou uèí
základùm požár ní ochra ny, tré nu jí
požární sport – v disciplínách: požární
útok, útok CTIF a šta fe ty. Získáva jí
základ ní zna los ti prv ní pomoci
a topografie. Pro cvi èu jí vá zá ní uz lù,
lezení na vo do rov ném la nì, støel bu
ze vzduchov ky a lukostøelbu. Kromì
hasièských dovedností se vìnujeme také
poznávání rostlin a živoèichù, výtvarné
tvorbì a pøípravì kulturního programu
na výroèní valnou hromadu našeho sboru.
Èin nost ko lek ti vu pro bí há i mi mo
pravi del né
schùzky,
úèast ní me
se nìkolika soutìží (okrskové soutìže
v požárním sportu, okresního kola hry
Plamen, podzimního a zimního závodu
požárnické všestrannosti, pøeshranièní
soutìže, memoriálù ...), jarních a zimních
setkání mladých hasièù, výstav a exkurzí.
Bìhem roku èeká dì ti ta ké mnoho
zajímavých akcí jako napø. podzimní
sportovní odpoledne, Halloweenská párty
(letos již 4. roèník), zdobení perníèkù,
mikulášská a vánoèní besídka, námìtové
cvi èe ní s jed not kou a ne chy bí
ani spoleèné výlety.
Dìti tráví svùj volný èas pod vedením
kvalifikovaných vedoucích, které si své
zna los ti a do ved nos ti prá ce s dìt mi
a mládeží stále zdokonalují absolvováním
pravidelného odborného školení.

Pokud Vás zaujala naše
èinnost, pøijïte mezi nás.
Srdeènì uvítáme nové zájemce.
Na první schùzce se dozvíte
formou videoprezentace
vše o èinnosti mladých hasièù
a podmínkách èlenství.
Doporuèený vstupní vìk dìtí
je 6 let.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

H AS I È I I N FO R M U JÍ
Sbor dobrovolných hasièù Horšovský Týn
zve srdeènì všechny pøíznivce požární sportu na
9. roèník VZPOMÍNKOVÉHO MEMORIÁLU v požárním útoku.
Kdy: v nedìli 27. 9. 2009, od 11.00 hodin
Kde: na travnatém høišti v Plzeòské ulici v Horšovském Týnì
Po skonèení závodù bude následovat posezení s živou hudbou.

***
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Z U P L Y N U L Ý CH A K C Í
OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU
Dojedeno, dopito, dohráno èi dozpíváno, další Anenská pou• v Horšovském Týnì
je již minulostí. Zpìt ve svých domovech jsou také svìøenci èi miláèkové chovatelù,
kteøí je pøedvedli na v poøadí 16. pøehlídce v tomto starobylém mìstì. Pravda, nìkteøí zmìnili
své majitele, aby pomohli posílit, nebo založit nové chovy. To tak v chovatelství bývá.
Za slušného poèasí a velkého zájmu veøejnosti zde bylo pøedvedeno rekordní množství
doma chovaných zvíøat. Dìtské oèi rozzáøily pøedevším mláïata všeho druhu, dámy
coby estétky, ocenily hlavnì rùznost barev a druhù pøedvedených chovancù. To pánové
vedli øeèi, zda je možné z ucha králíka - Belgického obra, který v dospìlosti váží kolem deseti
ki lo gra mù, vy ro bit ko váø skou zá stì ru. Sám ne vím, snad na ma lé ho ko vá øíè ka,
jejich pozornosti neunikly ani obèas „zvìdavé kozièky“.
V holubáøské èást výstavy si palmy vítìzství odnesli pøátelé Jan Kutil, Ladislav Borè,
Petr Böhm, Karel Voráèek, Vít Bukovský, Václav Fišer, Miroslav Janeèek a Antonín Wagner.
Šam pi ón vý sta vy se stal ho lub Mi la na Ka ce rov ské ho, ví tìz nou ho lu bi ci pøed ve dl
Martin Schwarz. Úspìšným mladých chovatelem je Vít Bukovský. Vítìznou kolekci vystavil
a „Mistrem výstavy“ je Jaroslav Polák – celkem 473 bodù.
U ušákù se radovali z pohárkù Ing. František Janoušek, Josef Krubert, Ladislav Borè,
Tomáš Fiala st., Tomáš Fiala ml., Ing. Antonín Echtner, Bohumil Blahník, Josef Fremuth,
Miroslav Šafaøík a Bc. Jana Aubrechtová. Nejlepší samec je z chovu Ing. Antonína Echtnera
a nejlepší králice od Ladislava Borèe. Nejlepším mladým králíkáøem se stal Josef Vajai.
„Mistrem výstavy“ za nejlepší kolekci se stal Ján Koczai.
U drùbežáøù obdrželi èestné ceny pø. Bc. Jana Aubrechtová, Josef Buršík dvakrát,
Jaroslav Vrba, Bohumil Kurc a Jaroslav Tengler. Nejlepšího kohouta a husu mìla
Mgr. Dana Fecková, nejlepší mladá drùbežáøka Veronika Šalomová. „Mistrem výstavy“
se stal Petr Šalom.
Morèata podruhé bodovala v H. Týnì a to vystavovatelé Hana Drhovská za nejlepší
krátkosrsté mladé, Dana Haèecká za nejlepší krátkosrsté dospìlé, Jana Rodová za nejlepší
dlouhosrsté mladé, Lucie Bìlinová za nejlepší dlouhosrsté dospìlé, Lucie Juhová za nejlepšího
mazlíka a nejlepší pár mìla Lucie Bìlinová.

ITEP 2009
5. roèník veletrhu cestovního
ruchu Plzeòského kraje
ITEP 2009 se uskuteèní
ve dnech 22. – 24. øíjna 2009
v prostorách Domu kultury
INWEST-K v Plzni.
Veletrh je poøádaný pod záštitou øeditele
Èes ké cen t rá ly ces tov ní ho ru chu
- CzechTourismu Ing. Rostislava Vondrušky.
Ani letos nebudou mezi vystavovateli chybìt
zá stup ci na še ho mìs ta. Po drob nos ti
o bohatém do pro vod ném pro gra mu
pøineseme v øíjnovém èísle Zpravodaje.

VÝZVA
Tímto vyzýváme podnikatele
v cestovním ruchu
z Horšovskotýnska ke spolupráci!
Pokud máte zájem o prezentaci
v rámci expozice
mìsta Horšovský Týn,
doruète své propagaèní materiály
do 15. øíjna 2009
do Regionálního informaèního
centra, 5. kvìtna 50, H. Týn.
Tyto materiály budou k dispozici
návštìvníkùm veletrhu v našem
výstavním stánku.
Dìkujeme za spolupráci!

Všechnu tuto nádheru zhlédlo cca 3000 návštìvníkù.

Závìrem nezbývá než podìkovat všem sponzorùm, partnerùm,
vedení mìsta, ale hlavnì vám za úèast, milá veøejnosti,
vždy• právì pro vás jsme tuhle výstavu uspoøádali.
Naší snahou bylo, aby se u nás cítili všichni dobøe, každý si našel to své
a odcházel spokojen, snad se nám to podaøilo.
Takže ještì jednou díky za úèast, užijte si zbytku léta,
snad se i poèasí trošku umoudøí, mìjte se fajn no a za rok
tøeba mezi chovateli v Horšovském Týnì na vidìnou.
Jarda Polák a Ant. Müller
Pøedávání cen, ušlechtilá morèata

OTEVÍRACÍ DOBA ZÁØÍ
pondìlí - pátek
8.00 - 16.00 hodin
sobota a nedìle
9.00 - 16.00 hodin
***********************
ØÍJEN - DUBEN
pondìlí - pátek
8.00 - 16.00 hodin

TIP NA VÝLET
Dny vìdy a techniky v Plzni 2009
Dny vì dy a tech ni ky v Plzni 2009
se budou konat v termínu 14. - 19. 9. 2009.
Jde o populárnì nauènou výstavu pro dìti
i do spì lé, kte rá bu de pro bí hat jed nak
v prostorách Západoèeské univerzity v Plzni
a spøátelených organizací, jednak pøímo
v ulicích centra mìsta. Bližší informace jsou
do stup né na webových stránkách akce:
www.dnyvedy.cz

TÝDEN MORAVSKÝCH
SPECIALIT
Od 14. 9. do 20. 9. 2009
pro vás pøipravila restaurace
"AMARETTO" záøijový týden
s moravskými specialitami
a burèákem.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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KULTURNÍ PØEHLED
*********************************

9. záøí 2009
ÚVODNÍ HODINA
A ZÁPIS
"TANEÈNÍ KLUBY
PRO DÌTI A MLÁDEŽ
OD 6 DO 15 LET"
dìti, které pøijdou poprvé
od 13.00 hodin, dìti, které již kluby
navštìvovaly døíve od 14.00 hodin
sál MKZ Horšovský Týn

*****************************
10. srpna – 10. záøí 2009
VÝSTAVA PRACÍ
výtvarného kurzu
„TVOØENÍ“
Marcely Jeøábkové
výstavní sál MKZ Horšovský Týn
otevøeno:
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
poøádají: MgA. Marcela Jeøábková
a MKZ Horšovský Týn

*****************************
12. – 13. 9. 2009
DNY EVROPSKÉHO
DÌDICTVÍ 2009
- dny otevøených dveøí
vybraných památek
Kapucínský klášter,
vyhlídková vìž kostela sv. Petra a Pavla,
zvonice, radnièní sklepení

*****************************
14. – 17. 9. 2009
PODZIMNÍ BURZA
DÌTSKÉHO ODÍVÁNÍ
Pondìlí 14. 9. – pøíjem zboží
Úterý 15. 9. – prodej zboží
Støeda 16. 9. – prodej a výdej zboží
Ètvrtek 17. 9. – výdej zboží
do 12.00 hodin
sál MKZ Horšovský Týn
poøádá: Svaz žen Horšovský Týn

*****************************
19. záøí 2009
RODINNÉ KONSTELACE
pod vedením Jana Krejèího
od 14.00 hodin, sál MKZ Horšovský Týn

*****************************
23. - 25. 9. 2009
5. roèník soutìže ve vazbì
a aranžování kvìtin
"CHODSKÝ KVÍTÍ"
a VÝSTAVA VÝROBKÙ
výstavní sály MKZ Horšovský Týn
poøádá: ZŠ a OŠ Horšovský Týn
a MKZ Horšovský Týn

*****************************
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

25. 9. 2009
Docela velké divadlo Litvínov
ve spolupráci s pražským
Divadlem U Hasièù uvádí:
Pierre Chesnot
„PENZION PONORKA“
- francouzská komedie o tom,
jak fyzicky, psychicky a organizaènì
je nároèná partnerská nevìra
kinosál Horšovský Týn, od 20.00 hodin

obsazení:
Francois Moncey, televizní režisér
– Lukáš Vaculík
Cecile Moncey, jeho žena
– Andrea Traganová
Magali Martigue, jeho milenka
– Lenka Lavièková
Kapitán Henri Martigue, její manžel
– Jan Révai
Hans Müller, švýcarský turista
– Roman Štolpa
Heidi Müller, jeho žena
– Jana Galinová
Sophie, pracující žena v nejlepších letech
– Hana Sršòová
Claude, její zákazník
– Jan Bouše
Mr. Legris, podezøelý host
– Lukáš Masár
Nadine Dujardin, mladá žena
– Alena Boháèová
Marc Dujardin, její manžel
– Petr Kozák
Vincent Blanchard, její milenec
– Petr Erlitz
poøádá: MKZ Horšovský Týn

*****************************
2. – 14. 10. 2009
VÝSTAVA RUÈNÍCH PRACÍ
Vendula Barnášová – vyšívání
Petra Tichá – palièkování
sál MKZ Horšovský Týn
otevøeno:
pondìlí - pátek
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
sobota, nedìle
9.00 – 12.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn

*****************************
19. – 24. 10. 2009
DUŠIÈKOVÁ VÝSTAVA
prodejní výstava prací žákù
- dušièkové vazby, keramika,
drobné výrobky
výstavní sály MKZ Horšovský Týn
otevøeno:
19. 10. 2009 od 12.00 hodin
støeda - pátek
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
sobota 9.00 – 12.00 hodin
poøádají:
MKZ Horšovský Týn,
ZŠ a OŠ Horšovský Týn,
VÚ a Dìtský domov se školou Hostouò,
Dìtský domov Staòkov

***

ZÁØÍ 2009

23. 10. 2009
KONCERT
STANDY PROCHÁZKY
a kapely KOMOØINKA
- jubilejní koncert k 90. narozeninám
Standy Procházky,
kde zazní známé písnì:
Když jsem šel od vás, Plavala husièka
po Dunaji, Tvé vlasy kvetou,
Vysoký jalovec, Nad ouvozem,
Mám malý stan, Babièko, nauè mì
charlestone, Akáty bílé, Jetelíèek,
Hezky od podlahy, Polír,
Po starých zámeckých schodech,
Zhasnìte lampióny, Tøi bílé bøízy...
kinosál Horšovský Týn, od 19.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn

*****************************
29. 10. 2009
KONCERT - RADIM HLADÍK
a BLUE EFFECT

kinosál Horšovský Týn, od 20.00 hodin
poøádá: MKZ Horšovský Týn

*****************************
13. 11. 2009
TRAVESTI SHOW
skupiny Screamers
„UVOLNÌTE SI, PROSÍM“
kinosál Horšovský Týn, od 20.00 hodin

rezervace
a pøedprodej vstupenek
od 13. 10. 2009
poøádá: MKZ Horšovský Týn

*****************************
REZERVACE a PØEDPRODEJ

REGIONÁLNÍ
INFORMAÈNÍ CENTRUM
5. kvìtna 50, Horšovský Týn,
tel: 379 415 151
info@mkzht.cz

Setkání obèanù
nìmecké národnosti
se uskuteèní
5. 9. 2009 od 14.00 hodin
v sále MKZ H. Týn.
***
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KURZY A NABÍDKA PRO VOLNÝ ÈAS
PRO DÌTI
OPÌT POØÁDÁME

NOVÌ POØÁDÁME
KREATIVNÍ KURZY
MKZ Horšovský Týn
pøipravuje na letošní školní rok
kreativní kurzy vhodné
pro dìti od 10 let a dospìlé.
Kur zy pod ve de ním lek tor ky pa ní
Blan ky Mul tru so vé bu de me po øá dat
jednou mìsíènì v sobotu v odpoledních
hodinách v sále MKZ Horšovský Týn.
Pøi hláš ky a úhra du kur zu bu de me
pøijímat v kanceláøi MKZ Horšovský Týn
(nám. Republiky 105). Bližší informace
na tel. èísle 379 422 247.

sobota 17. øíjna od 15.00 hodin
SAVOVÁ TECHNIKA
Za jí ma vým zpù so bem, po mo cí
odbarve ní lát ky si oz do bí me tri ka,
tašky… Dozdobíme, vylepšíme konturou.
S sebou: tmavá, bavlnìná trika, mikiny,
rifle…, os t ré nùžky, tužku, kdo má,
pumpièku od spreje, fén. Cena: dospìlí
130,- Kè, dìti 90,- Kè. Pøihlášky v MKZ
Horšovský Týn do 14. 10. 2009

14. listopadu
BONSAI, KTERÁ NEROSTE,
ALE TAKÉ NEZVADNE

TANEÈNÍ KLUBY
PRO DÌTI A MLÁDEŽ
OD 6 DO 15 LET
ZÁPIS A ÚVODNÍ HODINA
9. ZÁØÍ 2009
Mìstské kulturní zaøízení
Horšovský Týn zve zájemce
o pohybovou rytmiku a tanec
na úvodní hodinu a zápis
9. 9. 2009 do velkého sálu
MKZ H. Týn.
Dìti, které pøijdou poprvé,
zveme od 13.00 hodin
- nezávaznì.
Ostatní dìti, které kluby
již døíve navštìvovaly,
zveme od 14.00 hodin.
Taneèní hodiny budou probíhat vždy
ve støe du v od po led ních ho di nách
od 30. záøí 2009 do èervna 2010 v sále
MKZ v Horšovském Týnì.
Ta neè ní lek tor kou je pa ní Na ïa
Cíchová z Taneèní školy DANCE Stod.
MKZ H. Týn žádá všechny zájemce,
aby si vyzvedly pøihlášku v kanceláøi
MKZ, nám. Republiky 105, Horšovský
Týn nebo v informaèním centru, 5. kvìtna
50, Hor šov ský Týn, pøíp. se mo hou
informovat na tel. è. 379 422 247.
Na taneèníky a taneènice
se tìší pracovníci MKZ Horšovský Týn.

Fimo je speciální modelovací hmota
urèená k výrobì korálkù, šperkù a dalších
úžas ných de ko raè ních zá ležitos tí,
která se po za pe èe ní v trou bì stá vá
pevným a tvrdým materiálem. Vhodné
i pro zaèáteèníky, dospìlé i dìti. Ukázky
rùz ných tech nik a vý ro ba vlast ní ho
šperku - náramku, náušnic, pøívìsku,
dekorace pøedmìtù. S sebou: kdo má
kula té kleštièky, oøezávaè, hladkou
podložku. Ce na: do spì lí 230,- Kè,
dìti 170,- Kè.

– nácvik a techniky – lekce 45 min.
za 50,- Kè, na pololetí celkem 15 setkání
za 750,- Kè (pøed po klá da ný ter mín:
út 9.30 – 10.15)
Informaèní schùzka ve èt 24. 9. 2009
od 17.30 v MKZ – možnost upra vit
termíny podle vašich potøeb.
Tìší se na Vás lektorka
Bohdana Heroldová

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Informace a pøihlášky
na tel.: 724 152 640
Kon takt: MUDr. Vi o la Chva lo vá
- lektor spoleènosti STOB, Tyršova 89,
Koloveè, 345 43, tel.: 724 152 640,
e-mail: violachvalova@seznam.cz
Tìšíme se na setkání s Vámi!

Poèet úèastníkù je limitován, pøihlášení
se stá vá zá vaz ným až po za pla ce ní
kurzovného. Cena kurzu: 5 000,- Kè
Na všechny se velmi tìšíme!

– lekce 90 min. za 70,- Kè, na pololetí
cel kem 15 se tká ní za 1050,- Kè
(pøedpokládaný termín: èt 17.30 - 19.00)

Zá jem ci se mo hou hlá sit na MKZ
H. Týn, na tel. è. 379 422 247.

12 lek cí - 2000,- Kè, v ce nì
jsou zahrnuty výukové materiály.

Kurz "Tvoøení" - záøí 2009 obsahuje
4 lek ce, cena 500,- Kè. Kon takt:
MgA. Marcela Jeøábková, Plzeòská 63,
346 01 Horšovský Týn

12. prosince
ŠPERKY Z HMOTY FIMO

I v letošním školním roce
2009/2010 budou podle zájmu
probíhat na MKZ
od øíjna do kvìtna
jazykové kurzy nìmeckého
a anglického jazyka.

Již na 1. lekci s sebou pøineste:
cvièební podložku, pití.

Výtvarné kurzy "TVOØENÍ"
Marcely Jeøábkové
pro dìti:
pondìlí 15.30 – 17.00 hodin
úterý 15.00 – 16.30 hodin
úterý 17.00 – 18.30 hodin
støeda 16.00 – 17.30 hodin
pro dospìlé:
støeda 17.30 – 20.00 hodin

V MKZ OD ØÍJNA NOVÌ
KURZY:
1/ JÓGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY

JAZYKOVÉ KURZY

Kurz využívá me to di ku ko gni tiv nì
behaviorální psychoterapie, je vhodný
i pro di a be ti ky 2. ty pu. Bu de me
se setkávat po dobu 12 týdnù - 1 x týdnì
od 17.00 do 20.00 ho din, 1 ho di na
pøimìøe né tì les né ak ti vi ty /ten to krát
zamìøeno na orientální tanec/ a 2 hodiny
terapie. Znamená to 12 týdnù spoleèného
cvièení, konzultací, relaxace.

Vzdìlávací agentura
reha-arnika s. r. o.,
MUDr. Zdenìk Šos
Vyhlašuje rekvalifikaèní kurz
Masérský kurz – sportovní
a rekondièní masáže
Školitelé:
MUDr. ZDENÌK ŠOS,
Bc. HELENA ŠOSOVÁ
Místo konání:
rehabilitaèní oddìlení
Horšovský Týn,
Dobrovského 254
Datum konání:
1. èást
11. - 13. 9. 2009
2. èást
2. – 4. 10. 2009
3. èást
30. 10. – 1. 11. 2009
Pøihlášky písemnì na adresu:
reha-arnika s. r. o.,
Dobrovského 254,
Horšovský Týn 346 01
nebo telefonicky 602 464 980,
728 880 268 nebo e-mailem:
zdeneksos@arcom.cz
nebo elektronickou pøihláškou
na webových stránkách
www.reha-arnika.cz

Jednoduchá dekorace z drátu a korálkù.
S sebou: kleštièky, kámen. Cena: dospìlí
150,- Kè, dìti 100,- Kè.

MKZ Horšovský Týn
pøipravuje:

KURZY SNIŽOVÁNÍ
NADVÁHY - STOB
Zahajujeme
22. 9. 2009 v 17.00 hodin
v Horšovském Týnì - sál MKZ
Horšovský Týn.

2/ RELAXACE

***

ZÁØÍ 2009

***
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* F*I*L*M*O*V*É * T*I*P*Y *
OPERACE DUNAJ
støeda 16. záøí 2009, od 17.00 a 19.30 hodin
Když do hospody, tak tankem.
Lidovka „Ta naše hospoda je pìknì stavìná“ hostùm v malé èeské hospùdce poøádnì
zhoøkla poté, co do ní naboural tank. Zbloudilý a zastaralý polský vehikl, úèastník
srpnové invaze nepøátelsky naladìných spøátelených vojsk. Pøíbìh z 21. srpna 1968,
který mìl neèekanì zábavný rozmìr. Úspìšný polský divadelní režisér Jacek Glomb
pod odborným dohledem Jiøího Menzela stvoøil komediální pøíbìh o jednom ostøe
sledovaném polském tanku, který se støetl s èeskou realitou. I posádka staøièkého tanku
„Be ruš ka“ – ve te rán Edek, sva lo vec Ro mek, stu dent Flo ri an a mla dík Jasiu
– je pøesvìdèena, že pøijíždí do Èeskoslovenska zachraòovat svobodu a demokracii.
Vinou série neš•astných náhod omylem zabloudí do ospalé èeské vesnièky, kde v tamní
hospodì právì probíhá oslava odchodu do penze pana výpravèího Kulky (Rudolf
Hrušínský). Nálada pøítomných je patøiènì uvolnìná (tamtamy sem zprávy o invazi ještì
nedonesly), dokud se nezaènou postupnì tøást pùllitry, okenní tabulky a stìny hospody,
až jednou z nich projede tank. Poèáteèní šok, strach a zdìšení na èeské stranì postupnì
vystøídá vztek umocnìný zjištìním, že vinou porouchaného stroje se Poláci stanou jejich
nevítanými hosty, kterých se nezbaví, dokud jim nepomùžou tank opravit. Tìžké dilema,
zda se zbavit nepøítele tím, že mu pomùžou, nebo ho v tom vykoupat a o to déle s ním být
na jednom dvoøe, navíc komplikují vztahy, které se mezi polskou a èeskou stranou rodí.
Jak nenávidìt Romka, když je to takovej fešák (Helenka – Monika Zoubková),
jak se zlobit na Jasia, když je to takovej òouma (Petra – Martha Issová) a jak nenávidìt
Edka, když taky chová holuby (pan výpravèí Kulka)? Oprava porouchané Berušky
neèekanì pøestává být akutní… Hrají: Jiøí Menzel, Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jaroslav
Dušek, Boleslav Polívka, Martha Issová, Jan Budaø, Zbigniew Zamachowski ...

HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
sobota, nedìle 19. a 20. záøí 2009, od 16.00 a 19.30 hodin
Harryho (Daniel Radcliffe) šestý školní rok na Škole èar a kouzel v Bradavicích
je pokažen válkou mezi Voldemortovými pøívrženci a stoupenci dobra v níž náš hrdina
s jizvou ve tvaru blesku na èele buï vyhraje, nebo zemøe. Profesor Brumbál ho zasvìtí
do temné minulosti Toma Riddlea (Christian Coulson) a pøitom poodhalí pøíèinu
Voldemortovy (Ralph Fiennes) nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou a poèmáranou
uèebnici lektvarù patøící tajemnému Princi Dvojí Krve, spoléhá se na kouzla
z ní i pøes Hermionino (Emma Watson) varování stále víc. Válka mezitím zasahuje
i do domácnosti Harryho spolužákù v té nejnepøedstavitelnìjší podobì a zaèátek konce
se blíží... Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Alan Rickman ...

MILENCI
støeda 30. záøí 2009, od 19.30 hodin
Romantické drama z brooklynské Brighton Beach vypráví pøíbìh Leonarda (v hlavní
roli Joaquin Phoenix), který se po neúspìšném pokusu o sebevraždu vrací žít s rodièi,
kteøí ho mají rádi, ale nerozumìjí mu. Záhy poznává dvì ženy: tajemnou a krásnou
sousedku Michelle (Gwyneth Paltrow), která, jak brzy zjiš•uje, vede boj s vlastními
démony minulosti, a milou a starostlivou Sandru (Vinessa Shaw), dceru obchodníka,
s níž ho seznámí rodièe. Leonard není zpoèátku Sandøe pøíliš naklonìn, ale posléze
jejímu kouzlu zvolna podléhá. Situace se však zkomplikuje ve chvíli, kdy ho Michelle
požádá o pomoc se svým souèasným vztahem, který ji nièí. Jak se zdá, je Michelle
Leonardem pøitahována, ale jeho rodièe se ho souèasnì snaží pøimìt k vážnému vztahu
se Sandrou. Leonard je nucen øešit nelehké dilema – vybrat si mezi instinktivní touhou
a láskou, nebo riskovat pád zpìt do temnoty, která ho v minulosti málem pøipravila
o život... Hrají: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shawová ...

TIP PRO DÌTI
støeda 30. 9. 2009, od 17.00 hodin

VZHÙRU DO OBLAK
Animovaný pøí bìh o 78le tém pro dej ci ba lón kù Car lo vi Fredrickse no vi,
který si koneènì splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když na svùj domek
pøiváže tisíce balónkù a odletí s ním do divoèiny Jižní Ameriky. Až pøíliš pozdì
zjistí, že se k nìmu potají pøipojil osmiletý Russell. Na své spoleèné pouti
do ztraceného svìta se setkávají s všemožnými exotickými a pøekvapivými
postavami...

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

ZÁØÍ 2009

***
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ZE SPORTU

TJ DYNAMO BIKETRIAL H. TÝN

Po velice úspìšné jarní èásti sezóny 2009 èekala trialisty z Horšovského Týna pøíprava
na podzimní èást seriálu MÈR v biketrialu. Nìkolika závodníkùm se sice povedla nominace
na mistrovství svìta nebo Evropy, ale z finanèních dùvodù nemohli naši jezdci na tìchto
prestižních závodech startovati.

Tomáš Kaufman - 2. místo

Letní pøíprava byla zamìøena zejména na mladší jezdce. Zaèátkem èervence se mladý Filip
Klouèek a Jan Vlasák zúèastnili reprezentaèního soustøedìní v Blansku. Zde pod vedením
zkušených trenérù, ale i medailistù z mistrovství svìta, zlepšovali svoji výkonnost.
Soustøedìní bylo zamìøeno na zvýšení fyzické kondice. Každý den jezdci absolvovali dva
tréninky nezávisle na poèasí, jak na umìlých pøekážkách, tak i v pøírodì. Po soustøedìní
se jezdci vrátili v dobré formì a zapojili se do pøípravy mezi ostatní èleny klubu.
Zatímco mladší jedinci absolvovali kemp v Blansku, ostatní jezdci trénovali každý den
pøedevším na pøírodních pøekážkách v okolí Plznì nebo Beèova nad Teplou. V doprovodu
zkušených jezdcù, Davida Šmída a Pavla Klouèka probíhaly tréninky, které mnohdy trvaly
až 6 hodin. Èasto se stávalo, že pøi tréninku si jezdci zajeli více kontrolních úsekù než
na závodech.
Jen pro pøipomenutí: v biketrialu se závodí formou kontrolních úsekù, kde jsou pøekážky
ohranièené páskou a šipkami, kam má závodník jet, a v èasovém limitu dvou minut se musí
dostat za cílovou pásku. V projíždìní úseku závodníkovi mùže èásteènì být užiteèný
tzv. technický bod nebo-li „technický šláp“, pøi kterém si napøíklad závodník vytáhne kolo
na pøekážku, na kterou si úplnì nevìøí. Jakmile ale závodník šlápne popáté, úsek pro nìj konèí.
Další možností ukonèení sekce je dotek obou nohou o pøekážku, dotek rukou, obou nohou
na jedné stranì kola nebo pøetržení pásky.
A teï se vrátíme k letní pøíprave trialistù. Trénovali jsme každý den, ale vyvrcholením léta
bylo soustøedìní pod názvem Dressler Camp. Název už napovídá, že toto soustøedìní nebylo
poøádáno nikým jiným, než bývalým mistrem svìta v biketrialu Pepou Dresslerem. Ve dnech
12.-17.8 se v Tanvaldu sjelo více než 240 závodníkù z celé Evropy, aby spoleènì potrénovali
a zmìøili v sobotním závodì své síly. Dynamo vyrazilo s devíti závodníky. Trénovalo
se od rána do veèera a v odpoledních hodinách se vždy konal trialový závod. Pøi takto èetných
trénincích a pod vedením zkušených jezdcù se biketrialisté z Horšovského Týna lepšili
závratným tempem. První den probìhl závod pod názvem “Retro Race“. Závodilo
se na starých kolech TC-50 a prvních trialových speciálech Monty podle starých trialových
pravidel. Druhý den se zase jel zajímavý závod pod názvem ,,Eliminator Race", kde byla
postavena jedna velice dlouhá sekce se stupòovanou obtížností. Mladší závodníci se dostali
napøíklad do jedné tøetiny a pak pro desetiletého kluka èekal výskok na 10 palet, což bylo
nad jeho síly. Zúèastnili se ale všichni závodníci. Nejlépe si vedl anglický jezdec Ali Clarkson,
který se dostal až na samotný závìr tratì. Druhým závodníkem, který se dostal nejdál a byl
zároveò tedy nejúspìšnìjším Èechem v tomto závodì, byl Tomáš Kaufman. Rodák
z Horšovského Týna všem vyrazil dech, když na panel vysoký okolo osmi palet vyskoèil
z místa na zadní kolo a pokraèoval dál v trati a dostal se dále než elitní jezdci Budský, Koláø
nebo Herka. Pro všechny to byl šok, ale pro Dynamo dobrá známka, že trialisté poctivì trénují
a pøipravují se dobøe na nadcházející podzimní sezónu. Vyvrcholením celé akce byl klasický
trialový závod, který probìhl v sobotních dopoledních hodinách. Cíl byl pro všechny jasný.
Dostat se mezi první TOP šestnáctku a zkusit si velké finále „Fallen Trial Contestu“ . Nejlépe
si vedl mladý Jan Vlasák, který svou kategorii s pøehledem vyhrál, a Pavel Klouèek, který
skonèil na vynikajícím druhém místì v kategorii Senior. Ostatní závodníci Dynama startovali
v kategorii „Elite“ a nejlépe si vedl Jaromír Kašpar, který skonèil jednu pøíèku za postupem
do velkého finále. Konkurence byla vysoká a umístìní našich borcù je uspokojivé, vždy•
tu byli závodníci z Anglie, Slovenska, Polska, Ruska, Nìmecka a Itálie.

Jan Vlasák - 1. místo

Po kempu èeká mladé sportovce opìt každodenní tréninky a ti nejmenší odjedou ještì
pøedposlední víkend na soustøedìní pro mládež do Hamrù nad Sázavou. Pøípravu mìli všichni
èlenové oddílu biketrialu více než dostaèující a pøistupovali k ní opravdu zodpovìdnì. První
závod mistrovství Èeské republiky v záøí se koná ve Velké Bystøici na Moravì. Takže, držte
palce našim závodníkùm!

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

ZÁØÍ 2009

***
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TJ DYNAMO FOTBAL H. TÝN
So. 12. záøí Dynamo H. Týn - Nýrsko
So. 3. øíjna Dynamo H. Týn - Domažlice

Pøípravka:
Ne. 6. zá øí 10.00 Dy na mo H. Týn
- Pobìžovice
So. 26. zá øí 10.00 Dy na mo H. Týn
- Bìlá nad Radbuzou

Senioøi:
FSC DYNAMO H. TÝN
Pøi pøíležitosti Anenské pouti sehráli naši
senioøi fotbalové utkání. Pozvali si fotbalisty
SG Nýrsko. V horkém dni mohli diváci vidìt
pìkný fotbal, jen jich mohlo pøijít o nìco
více. Pøátelské utkání skonèilo ve prospìch
seniorù H. Týna 3 : 1.

ZASE JSME VYHRÁLI
1. 8. 2009 se senioøi FSC Dynamo H. Týn
zúèastnili turnaje v Budíkovì u Humpolce.
Letos nás èekala již tøetí obhajoba. Nebylo to
jed no du ché, pro tože je èas do vo le ných.
I u nás se projevila finanèní krize a cestovné
vèetnì zápisu a obèerstvení si hráèi hradili
sami.

Naši senioøi prošli turnajem
na výbornou a putovní pohár
se jim podaøilo získat i potøetí.
PODÌKOVÁNÍ
SI ZASLOUŽÍ TITO HRÁÈI:
M. Peteøík, F. Ludvík, J. Frei,
J. Reitspies, R. Èerný, K. Pecka,
P. Vavøièka, D. Mathauser
a dva hráèe nám zapùjèil místní
oddíl.
IP

PØEHLED
DOMÁCÍCH UTKÁNÍ
- ZÁØÍ 2009
Muži „A“:
So. 12. záøí 15.00 hod. Dynamo H. Týn
- Spartak Klenèí
So. 3. øíjna 15.00 hod. Dynamo H. Týn
- SU Heømanova Hu•

Muži „B“:
Ne. 6. záøí 17.00 hod. Dynamo H. Týn B
- Sokol Staòkov B
Ne. 20. záøí 16.30 hod. Dynamo H. Týn B
- Dynamo Bukovec
Ne. 27. záøí 16.30 hod. Dynamo H. Týn B
- Sokol Kdynì B

Dorost:
Ne. 13. záøí 10.00 hod. Dynamo H. Týn
- DIOSS Nýøany
St. 16. záøí 16.30 hod. Dynamo H. Týn
- Nýrsko
Ne. 27. záøí 10.00 hod. Dynamo H. Týn
- Horažïovice
Žáci mladší zaèátek 10.00 hod. a starší
zaèátek 11.45 hod.:

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Pá. 4. záøí 18.00 Dynamo FSC H. Týn
- Krchleby
Pá. 18. záøí 17.30 Dynamo FSC H. Týn
- Míøkov

TJ DYNAMO
H. TÝN
TJ DYNAMO ODBOR ÈSRS
v záøí opìt zaèínáme cvièit
SPORTOVÁNÍ DÌTÍ
A S DÌTMI
Své ratolesti mùžete pøihlásit
do tìchto cvièebních hodin:
Cvièení rodièù + dìti
(dìti ve vìku 2 - 5 let)
Cvièení nejmladšího žactva
(ve vìku 5 - 7 let)
Cvièení mladšího žactva
(ve vìku 7 - 12 let)
Aerobic mladší dìti
(ve vìku 5 - 8 let)
Aerobic starší dìti
(ve vìku 8 - 12 let)
AKTIVNÍ ODPOÈINEK
PRO ŽENY
Aerobic ženy
cvièení s Gymbally
cvièení s Overbally
cvièení s posilovacími tyèemi
cvièení s posilovací gumou
Step Aerobic
posilovací aerobic

VODÁCKÝ
ODDÍL
"SEDMIÈKA"
STØÍBRO
Z MISTROVSTVÍ EVROPY
O tomto víkendu (25. - 26. 7.) se náš
zástupce v juniorské reprezentaci JAKUB
HOJDA zúèast nil Mis trov ství Ev ro py
juniorù v Lip tov ském Mi ku láši. Spo lu
se svým par•ákem Tomášem Macáškem
na kánoi dvojic v individuálním závodì
postou pi li ze ètvr teè ní kvalifikace
do sobotního semifinále. Tady na velmi
nároèné trati a v dosti silné konkurenci
se postup mezi deset nejlepších nezdaøil.
Obsadili jsme pro nás docela úspìšné
16. místo.
Èe kal nás ale ješ tì je den zá vod.
Odpoledne se jelo finále družstev - sem naše
hlídka postupovala z druhého místa a mìla
chu• tohle místo obhájit. Krásnou jízdou
bez jediné chybièky se naše hlídka vyhoupla
na první místo. Poslední startující hlídka
Polska jela o nìco rychlejší jízdu.

Koneèné poøadí:
1. Polsko,
2. ÈESKO,
3. Velká Británie.

Všech ny ty to ho di ny za èí na jí
v prùbìhu záøí a øíjna. Podobné rozepsání
tìchto hodin najdete na informaèní tabuli
ÈSRS (bývalý OD Radbuza).

Gratulujeme!

ŠACHOVÝ ODDÍL
TJ DYNAMO Horšovský Týn
zahajuje
svoji oddílovou èinnost
8. záøí 2009 od 18.30 hodin
v sále MKZ Horšovský Týn.
Tímto zvu všechny èleny oddílu
na toto zahájení.
Pavel Gürtler, pøedseda oddílu

***

ZÁØÍ 2009
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VODÁCKÝ ODDÍL "SEDMIÈKA"
Vodácký oddíl
"SEDMIÈKA"
poøádá 26. záøí 2009
v Horšovském Týnì
15. roèník
vodáckých závodù
mládeže i veteránù

MEMORIÁL

(ka te go rie mo hou být slou èe ny
èi upraveny podle po ètu zá vod ní kù
v jednotlivé kategorii)

ÈASOVÝ PLÁN
26. záøí 2009 – sobota
od 9.00 hodin - prezentace,
výdej startovních èísel,
výklad trati
9.30 - 12.30 hodin
- závod pevných lodí (C1, C2, K1)
13.00 - 15.00 hodin - závod raftù
cca 17.00 hodin
- vyhlášení výsledkù
placení veškerého startovného
a pøihlášky v klubovnì oddílu
TRA• ZÁVODU
BUDE ZKRÁCENA NA cca 600m
Závodí se dle starých pravidel kanoistiky
na divoké vodì (platná do r. 1996). Malé
místní úpravy budou na místì vysvìtleny.

!!! Všichni jste srdeènì zváni !!!

17. a To ník Tábor ský 22. Ani na ši
dva benjamínkové se neztratili. Roèníkem
na ro ze ní 2003 se ve star tov ní lis ti nì
kromì nich nikdo jiný pochlubit nemohl,
a pøesto své o nìkolik let starší soupeøe øádnì
prohánìli. Nakonec to vyneslo Samíkovi
Wendlovi 28. a Honzíkovi Táborskému
35. místo. Zástupky ni jsme mìli i mezi
pøedžaèkami. Elenka Vavøíková také teprve
sbírá zkušenosti, ale dokázala vy bojovat
16. místo mezi 22 závodnicemi.
V zá vì ru by ly vy hlá še ny i vý sled ky
hlídek. Ma tes Wes ter dijk, De nis
Wendl a Vítek Pohanka (Klatovy) se mohli
právem radovat ze 2. místa a ani 5. místo
pro Tadeáše Vavøíka, Toníka Táborského,
On d ru Ha lí ka a Sa mí ka Wen d la
(hlídky se mohou støídat) rozhodnì nebylo
k zahození.
Opìt se ukázalo, že soupeøi z velkých mìst
s pod stat nì lep ší mi tré nin ko vý mi
podmínkami si musí na borce z Horšovského
Týna dávat veliký pozor.
Ahoj vodáci

Ladi slav HOJDA, ve dou cí od dí lu

SLALOMY V PLZNI

HONZY
PANUŠKY
ROZPIS ZÁVODU
datum konání 26. záøí 2009

Závody, na které se pokaždé nesmírnì
tìšíme. Nemusíme totiž jezdit nijak daleko.
Sta èí jen do jet do Plz nì a tre fit
se pod Borskou pøehradu. Oproti ji ným
cestám na závody je to jen takový výlet.
Na letošní plzeòské slalomy byl stanoven
ko nec se ri á lu pøedžákov ských sla lo mù.
Sobo ta by la sta no ve na ja ko zá vì reè ný
závod, který se do série poèítal. V nedìli
se je lo o „Ma zá ka roku 2009“. Ve de ní
kanoistù se zatím staví k našim nejmladším
dost od mí ta vì a mis trov ství re pub li ky
pøedžákù ne ní po vo le no - pro to ten to
„náhradní“ titul. Nikomu to ale nevadilo
a všichni závodili s veškerým nasazením.
Navíc Láïa s Komárem trochu zapátrali
ve své pamìti a zjistili, že pøed 20 lety byli
u toho, když náš oddíl zaèínal s vodním
slalomem. Takže o dù vod více pøed vést
ze sebe to nejlepší.

ÈINOVNÍCI
øeditel závodu Ladislav Hojda

Takhle vypadaly koneèné
výsledky:

STARTOVNÉ pevné lodì:
dospìlí 20,- mládež 10,-

V kanoi dvojic (C2) obsadila rodinná
posádka Ladislav a Jakub Hojdovi celkovì
3. místo. Mezi kajakáøkami-žaèkami staršími
(K1Z) se ne ztra ti la Ja na Ma tul ko vá
a obsadila 2. místo. V singlkanoi (C1) nenašel po oba dny pøemožitele Kuba Hojda, a tak
zvítìzil nejen mezi dorostenci, ale i celkovì.
Mezi veterány v téže kategorii se prosadil
Pavel Táborský a Láïa Hojda a obsadili
2. a 3. místo. Neztratili se ani pøedžáci
na kajaku. Mates Westerdijk skonèil v sobotu
7. a v nedìli 10., Denis Wendl 9. a 5., Ondra
Halík 12. a 11., Tadeáš Vavøík 13. a 13.,
Samík Wendl 15. a 16. a Honzík Táborský
19. po oba dva dny.
A jak dopadli naši pøedžáci po celoroèním
snažení? Mezi kajakáøi se Pøedžákovského
poháru zúèastnilo celkem 44 borcù. Pøestože
jsme nebyli na všech závodech, výsledek
je více než slušný: Mates Westerdijk skonèil
7. o jeden bod pøed 8. Denisem Wendlem.
Tadeáš Vavøík uhájil 15. místo, Ondra Halík

BEZPEÈNOSTNÍ
USTANOVENÍ
žactvo – vesty povinné
ostat ní - vesty (pøíp. pøilby)
dle vlastní ho uvážení, kondi ce
a momen tál ní ho sta vu
ÚÈAST NA ZÁVODÌ
každý, kdo udrží v ruce pádlo
KATEGORIE
žactvo do 14 let
do rost 15 – 18 let
do spì lí 19 – 110 let
(registrovaní)
vete ráni 19 – 110 let
(ne registrovaní)
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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TJ DYNAMO H. TÝN

VODÁCKÝ
ODDÍL
"SEDMIÈKA"
WAVE
– MEZINÁRODNÍ SLALOM
V ÈESKÉM VRBNÉM
27. 7. - 2. 8. 2009
Na tìchto mezinárodních závodech jsme
mìli dva zástupce. V kategorii singl kanoí
nás reprezentoval Jakub Hojda a Petr Zverka.
Spoleènì vytvoøili posádku na kanoi dvojic
pro závod mladších juniorù, který se poøádá
již nìkolik let jako neoficiální svìtový pohár
žákù.
Ten to zá vod se jez dí podle no vé ho
postupo vé ho klí èe, nej prve se je de
kvalifikace, se mi fi ná le a po té de set
nejlepších posádek startuje ve finálové jízdì.
Tady se už rozdìlují medaile. V singlech naši
borci zùstali tìsnì pod stupni vítìzù. Jakub
dojel na 4. místì, Pe tr pak na místì 8.
Spoleènì si pak vylepšili bilanci na kanoi
dvo jic, kde od po èát ku ved li a do táh li
to až na zlatou medaili.

17. záøí 2009
Slavnostní otevøení
Vážení spoluobèané,
dovoluji si Vás jménem VV TJ Dynamo pozvat
na slavnostní otevøení rekonstruované plochy mìstského stadionu
v Masarykovì ulici, které se uskuteèní
ve ètvrtek 17. záøí 2009 pøímo na ploše stadionu.
Již dopoledne budou probíhat lehkoatletické soutìže. Na 13.00 hodinu je pøipravováno
slavnostní pøestøižení pásky. Úèast na slavnostním otevøení pøislíbila atletická legenda
Jarmila Kratochvílová, držitelka svìtového rekordu v bìhu na 800 m z roku 1983,
který zabìhla v Mnichovì a který nebyl do dnešního dne pøekonán. V jednání je rovnìž
úèast Lenky Ledvinové èeské reprezntanky, která má osobní vztah k Horšovskému Týnu.
Vážení spoluobèané, pøijïte se podívat na dílo, které se Dynamu za podpory mìsta
Horšovský Týn podaøilo vybudovat za tøi roky. Moderní a kvalitní sportovištì jehož
hodnota dosahuje cca 28 milionù Kè, byla kryta z rozpoètu mìsta ve výši 9,5 mil. Kè.
Zbytek, tedy 18,5 milionu bylo získáno na dotacích. Dynamo získalo 16,5 milionu a mìsto
2 miliony Kè. Chci podìkovat všem, kteøí se na akci podíleli. Jejich jména zazní právì
17. 9. 2009.
Jménem VV TJ Dynama se s Vámi tìším 17. záøí 2009 ve 13.00 hodin na stadionu
na vidìnou dr. Emil Hofman, pøedseda VV TJ Dynamo Horšovský Týn.

Ce lý fes ti val po kra èo val dal ší mi
vloženými zá vo dy a vy vr cho lil WAVE
ICF sla lo mem, kte rý se jel v so bo tu
a v nedìli. Tady se Jakub na C1 probojoval
do semifinále, Petr už takové štìstí nemìl.
Jaku bo vi vy nes la úèast v té to ka te go rii
13.mís to ve fi ná lo vých roz jížïkách.
Zde už Jakub Hojda startoval na C2 se svým
re pre zen taè ním part ne rem To má šem
Macáškem. Po oba dva dny si udržovali
ètvrtou pøíèku v celkovém poøadí. Nakonec
jim to me zi juniory vyneslo støíbrnou
medaili.
Je dobøe, že se ani v silné mezinárodní
konkurenci rozhodnì neztratíme.
AHOJ vodáci

TEEN CUP TACEN
15. – 16. 8. 2009
Další seriál mezinárodního mistrovství
žákù se odehrával ve slovinském Tacenu,
kam s èes kou vý pra vou od je la od nás
Jana Ma tul ko vá (ka te go rie ka jak - K1)
a Jakub Hojda (kategorie singl kanoe - C1).
Jelo se stejným zpùsobem jako v Èeském
Vrbném: kvalifikace, semifinále a finále.
Naší nejmladší závodnici Janì Matulkové
utek lo se mi fi ná le jen o dvì mís teè ka
- na první mezinárodní závod pìkný úspìch!
Dál už nemohla startovat, a proto sbírala
zkušenosti pøi tréninku na dalších závodních
tratích. Už cestou do Tacenu jsme vyzkoušeli
slalomový kanál v Augsburgu a v samotném
Slovinsku nás èekala pøírodní tra• Solkan
a pìkná prudká øeka Bovec.
Jakubovi se na C1 daøilo o nìco lépe.
Až do finále postoupil vždy z druhého místa.
Tady si ale posledním startem na tìchto
závodech zla tou me dai li ne ne chal ujít.
Pìknou,
ale
pøe de vším
rych lou
a bezchybnou jízdou nedal svým soupeøùm
šanci.
AHOJ vodáci

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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