Èíslo: 7

Roèník: 2009

Cena: 5 ,– Kè

Uvnitø èísla najdete: * PROGRAM ANENSKÉ POUTÌ 2009 * Rozhledna na Šibenièním vrchu bude * Novinky
v informaèním centru * Žáci ZŠ Zámecký park jsou úspìšní nejen ve sportu, ale i ve vìdomostních soutìžích * Dìti
z mateøinky obhájily loòské vítìzství ve finále 3. sportovních her * Oslòující úspìch ochotníkù ve Žluticích * Ze sportu

NABÍDKA REKLAMY
V RÁMCI ANENSKÉ
POUTÌ
Vážení zástupci firem,
podnikatelé,
v letošním roce se koná Anenská pou•
v Hor šov ském Týnì ve dnech
23. až 26. èervence. Chceme Vám tímto
uèinit na bíd ku Va ší pro pa ga ce prá vì
pøi koná ní té to vý znam né kul tur nì
spoleèenské akce. Mìsto Horšovský Týn
a Mìst ské kul tur ní za øí ze ní pøi pra vi lo
i pro ten to rok možnost umístì ní Vámi
dodaného reklamního panelu na podiu,
kde se ode hrá vá hlav ní èást kul tur ní ho
progra mu. Po platek je ur èen ve li kos tí
Vaše ho vlast ní ho pa ne lu, a to 1m2
za 3.000,- Kè. Pa nel je nut no dodat
nejpozdìji do 22. 7. 2009.
V pøípadì, že se pro tuto formu reklamy
rozhodnete, zajistíme Vám dále propagaci
fir my mo de rá to rem pro gra mu Anen ské
poutì pøí mo na hlav ním po diu. Všem
firmám, které zadáním své reklamy pøispìjí
k uspoøádání této akce, bude podìkováno
v mìsíèníku „Zpravodaj mìsta Horšovský
Týn“. Rozhodnete-li se pro naši nabídku
reklamy, pøípadnì máte-li Vy sami jinou
pøedstavu a konkrétní návrh Vaší propagace
pøi po øá dá ní té to ak ce, kon tak tuj te nás
nejpozdìji do 10. èervence 2009.
Kontaktní adresa:

Mìstské kulturní zaøízení
Horšovský Týn,
nám. Republiky 105,
346 01 Horšovský Týn,
tel.: 379422247, fax: 379415152,
e-mail: kultura@mkzht.cz
Dou fá me, že pro gram Anen ské pou tì
i v letošním roce uspokojí Vás, naše obèany
i návštìvníky Horšovského Týna.
Tìšíme se na spolupráci.
Ing. Josef Holeèek
starosta mìsta
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Z jednání radnice

SLOVO STAROSTY

RM na svých jednáních ve dnech
13. 5., 27. 5. a 10. 6. 2009

Zpráva jednatelù z valné hromady Horšovskotýnských lesù, spol. s r.o.
konané 17. 6. 2009 v 10.00 hodin v Horšovském Týnì

Projednala a odsouhlasila:
* výjimku z poètu dìtí ve tøídì v Mateøské
škole Horšovský Týn. Zvýšení poètu dìtí
nebude na újmu kvalitì vzdìlávací èinnosti
ško ly a bu dou spl nì ny pod mín ky
bezpeènosti a ochrany zdraví;
Pøidìlila:
* byt è. 001 v Lobkovicovì ulici, dùm
èp. 116 pa nu Hyn ku Ho ro vi, by tem
Horšovský Týn, ÈSLA 202 na dobu urèitou
do 31. 12. 2009 s možností prodloužení;
* na základì potøeby oprav souèasného
bytu, které lze provést pouze pøi vyklizení
bytu, byt è. 10 o velikosti 1 + 1 a výmìøe
44,30 m2 v Lidické 262, Horšovský Týn
paní Marii Tomanové, by tem Jelení 92,
Horšovský Týn;
Vzala na vìdomí:
* informaci o novele zákona o pomoci
v hmot né nou zi, kte rou za vá dí in sti tut
- Veøejná služba, kterou se rozumí napø.
pomoc obci v oblasti udržování èistoty ulic
a jiných veøejných prostranství. Èinnost
v rám ci ve øej né služby je vy ko ná vá na
osobami v hmotné nouzi, na základì písemné
smlouvy a za její výkon nenáleží odmìna.
RM povìøila starostu uzavíráním smluv
o výko nu ve øej né služby mezi mìstem
Horšovský Týn a jednotlivými osobami;
Uložila:
- Bytesu HT spol. s r.o. navrhnout øešení
pøíjezdu k mìstskému høbitovu (pøejezd
pøes slepou kolej DOAGRY);
Zpracoval: tajemník MìÚ

Spoleènost Horšovskotýnské lesy, spol. s r.o. Byla založena na základì spoleèenské
smlouvy mezi mìstem Horšovský Týn a obcí Blížejov ze dne 4.12.1997.
Zá klad ní pod ni ka tel skou ak ti vi tou spoleènos ti je sprá va le sa a les ních po zem kù
ve vlastnictví mìsta Horšovský Týn a obce Blížejov a hospodaøení s lesním majetkem tøetích
osob.
V roce 2008:
• Hospodaøení spoleènosti, jeho rozhodující ekonomická èinnost, kterou je tìžba døeva.
Dle lesní hospodáøské evidence bylo u vlastníka mìsta H. Týn provedeno: 5769 plm tìžeb,
59,01 ha proøezávek a 5,16 ha prvního zalesnìní, u druhého vlastníka obce Blížejova bylo
provedeno: 1374 plm tìžeb, 9,72 ha proøezávek a 1,72 ha prvního zalesnìní.
• Spoleènost dosáhla za rok 2008 výnosù ve výši 6783 tis. Kè, pøi vynaložení nákladù
ve výši 6727 tis. Kè. Výsledek hospodaøení je 56 tis. Kè.
• Byla provádìná bìžná údržba lesních cest ve výši cca 100 tis. Kè.
• Byly provádìny služby pro ostatní majitele lesa v regionu obcí Chrastavice a Moèerady.
• Mezi èinnosti spoleènosti již zaujímá významné místo i provozování myslivosti.
• Spoleènosti byla pronajmuta usedlost „Peøina“ za úèelem postupné opravy a vybudování
zázemí pro další chod firmy. V roce 2008 byl zakoupen krov, s tím, že v roce 2009 bude
provedena rekonstrukce støechy.
• Byla podána žádost o dotaci na zakoupení lesnického traktoru pro pøibližování døeva
a ostatní pìstební práce, dotace byla schválena a nákup traktoru bude proveden v roce 2009.
• V personálním obsazení nedošlo ke zmìnám.
• Návrh na rozdìlení zisku: Zisk nerozdìlovat.
Ing. Josef Holeèek, jednatel za mìsto Horšovský Týn
Jiøí Èervenka, jednatel za obec Blížejov

Jednání zastupitelstva mìsta
Horšovský Týn
se uskuteèní 31. srpna 2009
od 17.00 hodin
v sále MKZ H. Týn

KOMENTÁØ
V souèasné dobì se mluví ve všech sdìlovacích prostøedcích o finanèní a hospodáøské krizi.
Poznala to i znaèná èást našich spoluobèanù, firmy omezují výrobu.
V lesním hospodáøství však krize již pøetrvává nìkolik let. Jedná se o katastrofální propad
cen i odbytu vyrobeného døeva. Kdo nemusí, netìží. Na druhé stranì je pøíjem z prodaného
døeva rozhodujícím pøíjmem pro samotnou existenci firmy, a tak výsledek hospodaøení
56 tis. Kè se zdá dosti malý, je však jej nutno povýšit o nájmy, které dostávají každoroènì, jak
Horšovský Týn, tak Blížejov jako pøíjem do rozpoètu.
V loòském roce to bylo u našeho mìsta 1 500 000,- Kè a u obce Blížejov pak 402 tis. Kè.
Neby lo leh ké tìch to vý sled kù do sáh nout pøi spl nì ní po tøeb ných pìs teb ních pra cí.
Významným prvkem pro obèany našeho mìsta je i možnost vyrobit si v samovýrobì palivové
døevo.
Ing. Josef Holeèek, starosta mìsta

BYTES HT spol. s r. o.,
Horšovský Týn
SBÌRNÝ DVÙR

PODÌKOVÁNÍ
Dne 6. èervna 2009 probìhl ve støedisku Radost v Merklínì
Diakonie Èeskobratrské církve evangelické
den otevøených dveøí.

ul. K terénùm, Horšovský Týn

PROVOZNÍ DOBA:
ÚTERÝ 14.00 - 18.00 hodin
ÈTVRTEK 14.00 - 18.00 hodin

SOBOTA 7.00 - 12.00 hodin
Bytes HT, spol. s r. o. provozuje v ulici
K terénu sbìrný dvùr odpadù (SD), který
je urèen obèanùm, subjektùm mìsta, okolním
obcím i podnikatelùm a právnickým osobám
ve mìstì i jeho okolí.
Je možno sem pøivážet veškeré komunální
odpady i další druhy odpadù podle seznamu
uvedeného na informaèní tabuli umístìné
u vjezdu do areálu. Také tu probíhá sbìr
použitých elek tro za øí ze ní. Ob èa né Horšovského Týna vèetnì spádových osad mají
po pøedložení OP ukládání komunálních
odpadù zdarma. Ostatní postupují podle
ceníku uloženého u obsluhy SD. S dostateèným pøedstihem je možno s Bytesem telefonicky domluvit i jiný èas. Bytes za úplatu
zaøídí i odvoz odpadù z Vašeho domu.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

V tento den mohla široká veøejnost prohlédnout celé prostory našeho støediska, bydlení
na Radosti, denní stacionáø v Sobìkurech a Centrum denních služeb v Merklínì.
Klienti z Centra denních služeb v Merklínì mìli též pøipravený krátký program
pro veøejnost. Do programu byli pozváni i hosté.
Chtìla bych podìkovat skupinì historického šermu Samotáøi z Horšovského Týna,
kteøí pod vedením pana Pavla Svojanovského v našem programu vystoupili bez jakéhokoliv
nároku na honoráø.
Bì hem vy stou pe ní té to sku pi ny historické ho šer mu a na šich kli en tù pro bìh la
od návštìvníkù dobrovolná sbírka, jejíž výtìžek bude použit na obnovu a rekonstrukci
Stacionáøe v obci Sobìkury.
Naše podìkování patøí i øeditelce Mìstského kulturního zaøízení v Horšovském Týnì
paní Leonì Císlerové, za její všestrannou pomoc a poskytnutí prostorù pro uspoøádání prodejní
výstavy výrobkù našich klientù.
Ráda bych také podìkovala všem obèanùm, kteøí tuto výstavu navštívili a zakoupením
výrobkù pøispìli na naše støedisko a na lidi s postižením.
Dìkuji
Anna Hladíková
vedoucí Centra denních služeb Merklín
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SDRUŽENÍ PRO VÝSTAVBU ROZHLEDNY

ROZHLEDNA BUDE!
Když jsme se pøed pì ti léty roz hodli
založit Sd ružení na vý stav bu roz hled ny
v Horšovském Týnì s cílem znovu oživit
tradi ci pout ní ho a vý let ní ho mís ta
na Šibenièním vrchu, vìdìli jsme, že to bude
bìh na dlouhou tra• a že nemusíme být
v našem úsilí úspìšní. Pøesto jsme se snažili
naši èinnost smìøovat k tomu, aby vyhlídková vìž na místì bývalé kaple Panny Marie
Lurdské stála pokud možno ještì za našich
živo tù. Dnes stojíme tìsnì pøed cí lem.
Mùžeme zaèít stavìt.
Sdružení zakoupilo v roce 2007 stavební
pozemek od katolické farnosti v Horšovském
Týnì, v loòském roce byl vypracován projekt
a získali jsme platné stavební povolení.
Na tomto základì jsme se pokusili získat
finanèní dotaci na stavbu. Vypracovali jsme
projekt jako podklad pro žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova ÈR, který
je napojen na evropské rozvojové fondy.
Projekt jsme nazvali „Výstavba muzea
s rozhlednou v Horšovském Týnì
na Šibenièním vrchu – revitalizace bývalého
poutního místa“.
Cílem projektu je vystavìt vyhlídkovou
vìž, která bude zároveò muzeem s expozicí
umístìnou na in for maè ních pa ne lech
v jednotlivých patrech vìže. Expozice bude
pøipomínat historii pùvodní kaple Panny
Marie Lurdské, ostatní poutní místa v okolí
Horšovského Týna, prvky lidové architektury na Horšovskotýnsku a drobné církevní
stavby a plastiky v blízkém okolí Horšovského Týna. Vìž bude døevìná, zakonèená
na vrcholu latinským køížem pøipomínajícím
pùvodní kapli. Souèástí projektu je také
vybu do vá ní zna èe né pì ší tra sy vedoucí
z Hor šov ské ho Tý na na Ši be niè ní vrch
se šesti zastaveními s tímto tématickým
zamìøe ním:
tra di ce
pi vo var nic tví
v Horšovském Týnì, soudní pravomoc
a vykonávání práva hrdelního v Horšovském
Týnì, pøí rod ní za jí ma vos ti v lo ka li tì
Šibenièní vrch, lurdská tradice a kaple Panny
Ma rie Lurd ské, po vìst o studánce
se zázraènou vodou a historický vodovod
v Horšovském Týnì.
Žádost o do ta ci pod loženou os no vou
projektu jsme pøedložili prostøednictvím
Místní akèní skupiny Èeský les a byli jsme
úspìšní. Výbìrová komise rozhodla o pøidìlení dotace ve výši 990 000,- Kè. Rozpoèet
celé investièní akce èiní 1 100 000,- Kè.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Zbývajících 110 000,- Kè musí Sdružení
zaplatit z vlastních zdrojù. V tomto momentì
bychom se chtìli obrátit na Vás, obèany
našeho mìsta, místní podnikatele a všechny
pøíznivce této myšlenky s prosbou o pomoc.
Jsme si vìdomi toho, že v souèasné dobì
mají lidé hloubìji do kapsy a rozmýšlejí se,
než vyda jí fi nanè ní pro støed ky, a pro to
pøichá zí me s tou to na bíd kou: Kup te
si na rozhlednì svùj schod a pøispìjte k její
výstavbì. Schodù bude celkem 84 a koupì
jednoho z nich pøijde na 1 500 Kè. S každým,
kdo bude chtít pøispìt, bude uzavøena kupní
smlou va. Jed not li vé schody bu dou
oèíslovány od základny k vrcholu a stejná
èís la do sta nou i kup ní smlou vy. Jména
kupujících spolu s èísly jejich schodù budou
uveøejnìna na informaèním panelu sponzorù,
pøispìvovatelù a dárcù, kteøí se zasloužili
o výstavbu rozhledny, umístìném ve vstupní
hale vìže. Kupní smlouvu obdrží a podepíší
zá jem ci a pøi spì vo va te lé u hos po dáø ky
Sdružení paní Leony Císlerové v kanceláøi
MKZ Horšovský Týn. Zde mùžete uhradit
kupní cenu v hotovosti. Kupní cenu lze
uhradit také bankovním pøevodem na èíslo
úètu Sdružení. Bankovní spojení a èíslo úètu:
Èeská spoøitelna è. ú.: 827190359/0800.
Na tento úèet je možné zasílat jakýkoliv
finanèní pøíspìvek na stavbu rozhledny,
za což bu de me každé mu pøi spì va te li
nesmírnì vdìèni.
Sdružení pro výstavbu rozhledny poøádá
ve dnech konání Anenské pouti v malém sálu
MKZ Horšovský Týn informaèní výstavu,
kde se ná vštìv ní ci mo hou se zná mit
s projektem vyhlídkové vìže, s materiály,
kte ré bu dou umís tì ny na in for maè ních
panelech v expozici muzea a s materiály,
které bu dou umís tì ny na in for maè ních
tabulích pìší trasy. I pøi této pøíležitosti
je možné kou pit si schod ne bo pøi spìt
na výstavbu. Zveme srdeènì všechny obèany
a návštìvníky mìsta.
Pokud se nám s Vaší pomocí podaøí bìhem
èervence a srpna získat dostatek finanèních
prostøedkù na naši spoluúèast, mohou být
v záøí zahájeny stavební práce a mùžeme
se všich ni se tkat na 4. roè ní ku
Silvestrovského výstupu na Šibenièní vrch,
kte rý bu de nejen vý stu pem na vrch,
ale i výstupem na rozhlednu.
Ludìk Thomayer, pøedseda Sdružení

Sdružení pro výstavbu rozhledny
srdeènì zve všechny obèany
a návštìvníky mìsta
na benefièní koncert skupiny
Singtet
a vernisáž informaèní výstavy
„Muzeum s rozhlednou
na Šibenièním vrchu“
21. èervence od 19.00 hodin
ve velkém sále MKZ H. Týn
-seznámení s projektem
- expozice muzea
- možnost zakoupení schodu
nebo poskytnutí pøíspìvku
na výstavbu muzea s rozhlednou
Výstava potrvá do 31. 7. 2009
Otevøeno každý den
od 9.00 do 16.00 hodin.
***
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Z HISTORIE
Z PEDAGOGICKÝCH
ZKUŠENOSTÍ
PÌTI UÈITELSKÝCH
GENERACÍ - XII. èást
Ješ tì než v na šem Zpra vo da ji vy šlo
XI. pokraèování tohoto mého „kantorského
seriálu“, mìl jsem dlouho èekanou možnost
si pomìrnì zevrubnì pohovoøit v rodných
Do mažli cích s též míst ním ro dá kem
i gymnazijním absolventem, profesorem
Dr. Jin døi chem Kitzber ge rem, kte rý
je uznávaným teoretikem pedagogiky a delší
dobu tajemníkem ministra školství Èeské
repub li ky. Po nì vadž je sy nem mé ho
spolužáka a pøí tel ky nì – moh li
jsme bez zábran debatovat také o nejnepøíjemnìjších „zjevech“ v našem soudobém
školství – i o tìch, které se zámìrnì zamlèují!
Projevil – jako už mnozí moji kolegové
pøedtím, veliký podiv nad myšlenkami
a bezmála „pøedpovìdmi“ mého pøed ka
z XVIII. století J. Ev. K. a textem, alespoò
xerokopiemi dochovaného dopisu, psaného
pøed polovinou roku 1798. V nìm
se už – jaksi s živou pøed tu chou pí še
o záporných zmìnách v lidské spoleènosti,
i tudíž ve školství, po Velké francouzské
revoluci (1789) a rozmachu „osvícenství“!
J. E. K. zcela výraznì kritizuje dùsledky
„všeobecného pobouøení v Francouzích“
i „mudr lant ství fi lo zo fùv pa øížských“.
Zjevnì tedy dobøe znal a ve své dobì bedlivì
sledoval dùsledky filozofického pùsobení
za kla da te lù „osví cen ství“ – Voltai ra
a Rousseaua, kte ré by lo po pu dem
a podnìtem „ob rov ské ho zbor ce ní
myšlénko vé ho, zpo chyb òo vá ní køes•anských mravních zákonùv a otupení pøirozených bra tr ských vzta hùv me zi lid mi…“
Pokusil jsem se zhuš•ováním textu, dost
výraz ným krá ce ním vìt, i mo der ni za cí
vyjadøování pøipravit na dnešní pokraèování
dal ší souvislejší èást Kramatova dopisu
z dob našeho národního obrození:
„…Tak též v tìch to na šich èa sech
pøítomných, kdy jedovatý duch nenávistí
váleèných europejských znova se rozmáhá
a zvláštì z Francouzska všude se šíøí,
jsme také ve vlasti naší ohrožováni nákazou
mravùv i cha rak te rùv. Neb, uka zu je•
se, že nedávné strašlivé zvrácení národu
francouzského nejen na lid tamìjší, ale taktéž
i na všechny blíz ké a vzdále né, (psá no
„zvdálené“) pokojné, pracovité obyvatele
ze mí sou sed ních ne smír ná zmí tá ní
a skuteèná ïábelství již by lo pøivodilo.
Je• to výsledek rozumáøských myšlének
a jedo vatých knih obou fran couz ských
novodobých filosofùv, jejichž dùsledkùm
a rozvratùm mezi všemi lidmi zdaleka ještì
konec není! (J. Ev. K. tu nespornì poukazuje
na díla Voltaira a Rousseau (A tak tímto
hrozným otrávením i køes•anská poctivá
výcho va v èes ké ško le i ob ci za èí ná
nakaženou bý ti…“ V dal ších vì tách
se J. E. K. bratru Martinovi s s nevolí zmiòuje
o prohøešcích a „již sotva køes•anském“
chování jemu svìøených školákù. (V lecèem,
i když hodnì vzdálenì, pøipomíná toho jeho
líèení dnešní všeobecnì šíøenou „šikanu“…)
Mgr. Jan Prokop Holý
Hostouò

***
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Z HISTORIE
Devítky a ètyøky v dìjinách
Horšovského Týna
aneb smutná svatá Anna
Svatá Anna - chladno zrána. Otøepané
rèení se váže k 26. èervenci, kdy má tato,
pøedevším v dobì barokní velmi populární,
svìtice svùj svátek.
Sva tá An na - mat ka Pan ny Ma rie,
a tak vlastnì i babièka samotného Ježíše,
byla spolu se svatým Josefem, údajným
Mariiným manželem ochránky ní rodiny.
V týdnu jim patøilo úterý, kdy se ještì
v 19. století nejèastìji také konaly svatby.
Hor šo vo týn ská Sva tá An na je však
i architek to nic ky vel mi cen ný kos tel,
pùvodnì postavený ve stylu pozdní gotiky
a také místo, odkud je nádherný pohled
na pohranièní hory, a to od starobylé Pøimdy
až po Šumavu.
A proè je zdej ší sva té An na tak
smutná? Èi proè - pøesnìji øeèeno - jsou kvùli
ní smutní milovníci historie a umìní a vùbec

všichni slušní lidé, kteøí na Vršíèek zavítají?
Prázd ný interiér, zni èe né okol ní stav by
a vykradená hrobka. Její vybudování bylo
posledním velkým zásahem do celé kostelní
stavby. Naplánoval ji kníže Jan Norbert
Trauttmansdorff, a to v letech 1839 - 1842,
i když její stavbu realisoval až jeho syn
Ferdi nand. Dal ší devítku pøi po mí nal
památník umístìný na severní stranì kostela.
Bylo to sousoší tøí andìlù s datem 1919.
Tento rok oslavili Karel Jan Trauttmansdorff
a Josefína rozená Pallavicini zlatou svatbu.
Souso ší by lo rovnìž zni èe no van da ly.
Ètyøku má ve svém životopise zakladatel
èes ké vìt ve Trauttmansdorffù (pù vod nì
štýrská
ry tíø ská
ro di na,
zná má
už ve 13. století), Maxmilián, který se narodil
v ro ce 1584. Za své vìr né služby
Habsburkùm zís kal možnost lev nì
odkoupit po bì lo hor ské kon fis ká ty
v Èechách. Patøilo mezi nì i horšovotýnské
panství.Bohužel, právì v 19. století dochází
i na tomto panství k rychlé germanizaci,
a• už z pragmatických dùvodù èi na základì
pøílivu nìmeckého obyvatelstva.
Pa mát kou na prv ní hor šo vo týn ské
Trauttmansdorffy je i smutný odsvìcený
kostel kapucínského klášte ra. Byl spolu
s klášterem vybudován v letech 1650 - 1654,
první ètyøi novicové byli do kláštera pøijati
v roce 1659. V kostele byla pùvodní hrobka
Trauttmansdorffù a v 17. a 18. století zde byli
pohøbeni i nìkteøí jiní šlechtici èi významní
mìš•ané. V roce 1939 byl klášter uzavøen
a využíván jako internát a v dobì války jako
vojenská záložní nemocnice.
Marie Špaèková

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

NOVINKY
Vážení obèané a návštìvníci mìsta,
le toš ní se zó na je již v pl ném proudu
a v našem Regionálním informaèním centru
se objevilo opìt nìkolik novinek.
Tou nejžhavìjší jsou magnety s motivy
zámku, kostela sv. Petra a Pavla a zámeckého
parku.

Dal ší no vin kou jsou „Prù vod ce
na víkend“. Sada obsahuje celobarevnou
brožuru, ve které jsou popsány tipy na výlety
a nì ko lik cyk lotras a ma pu v mì øít ku
1:100 000, v níž jsou vyznaèeny jednotlivá
vý let ní mís ta a cyk lotra sy. K do stá ní
jsou následující sady: Šumava – Plzeòsko,
Jižní Èechy – Jindøichùv Hradec a Krušné
hory – Slavkovský les.

Ke ra mic ké su ve ný ry s mo ti vy mìs ta
Horšovský Týn se také rozrostly o další
výrobky. V sé rii ke ra mi ky z Roud ni ce
nad Labem máme kromì èíší a hrneèkù novì
také zvoneèky a peèetì.
Blanka Trišèová

VÌŽ
kostela sv. Petra a Pavla
Vystupte 98 schodù
do výšky 38 metrù nad mìsto.

OTEVØENO:
ÈERVENEC, SRPEN
úterý – nedìle
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
VSTUPNÉ: dospìlí 20,- Kè, dìti 10,- Kè

****************************

OTEVÍRACÍ DOBA
ANENSKÁ POU• 2009
SEZÓNNÍ OTEVÍRACÍ
DOBA INFOCENTRA

èerven, èervenec,
srpen
pondìlí - pátek
od 8.00 do 17.00 hodin
sobota a nedìle:
9.00 - 17.00 hodin
***

ÈERVENEC 2009

pátek:
9.00 - 12.00, 13.00 - 22.00
sobota:
9.00 - 12.00, 13.00 - 22.00
nedìle:
9.00 - 12.00, 13.00 - 20.00
****************************
INFORMACE
V REGIONÁLNÍM INFORMAÈNÍM
CENTRU
5. kvìtna 50, Horšovský Týn
tel.: 379 415 151

***
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MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
UKONÈENÍ 16. ROÈNÍKU SOUTÌŽE
"O NEJVÌTŠÍ ALOBALOVOU KOULI"
Dne 9. èervna probìhlo v MKZ
za hojné úèasti dìtí i dospìlých
slavnostní vyhlášení výsledkù
XVI. roèníku soutìže „O nejvìtší alobalovou kouli“.
Všichni úèastníci byli odmìnìni diplomem
a nejpilnìjší sbìraèi pìknými cenami.
Alobal byl prodán k dalšímu zpracování.
MìÚ Horšovský Týn, odbor ŽP

VÝSLEDKY ZA ROK 2009 - JEDNOTLIVCI
jméno

vìk

hmotnost v kg

1.

Vlasta Malá

9 let

6,350

2.

Dana Sechterová

8 let

6,000

3.

Barunka Hálková

8 let

5,500

4.

David a Filip Mazzovi

8, 10 let

4,000

5.

Kateøina Holá

4 roky

3,900

6.

Tomáš Èáslavský

8 let

3,300

7.

Nikola Skorková

8 let

2,750

8.

Natálie Mayahová

10 let

2,000

9.

Jaroslava Harmáèková

10.

Jan, Kateøina a Anna Vacíkovi

17, 15 a 13 let

0,721

11.

Nikola Jurgovská

9 let

0,496

12.

Jakub Drozda

9 let

0,495

13.

Adéla Tenglerová

9 let

0,410

14.

Mathias Westerdijk

10 let

0,388

15.

Olga Tøeštíková

13 let

0,350

16.

Ladislava Kováøová

13 let

0,270

17.

Štìpán Rubáš

13 let

0,265

18.

Jaroslav Slovák

6 let

0,250

19.

Josef Tomášek

8 let

0,229

20.

Vladimíra Votrubová

9 let

0,165

21.

Ludmila Sargalogová

14 let

0,157

22.

Viola Vrbová

10 let

0,100

23.

Adéla Chejlavová

7 let

0,075

24.

Barbora Kubrièanová

8 let

0,020

0,750

Celkem:

38,941

VÝSLEDKY ZA ROK 2009 - KOLEKTIVY
název kolektivu

hmotnost v kg

1.

Základní škola Adélka

22,000

2.

Dìtský domov a školní jídelna Staòkov, Rodinná buòka

20,500

3.

Mateøská škola, ul. Vanèurova, Horšovský Týn

17,200

4.

Mateøská škola, ul. Pionýrù, Horšovský Týn

10,000

5.

Základní a mateøská škola Meclov

7,000

6.

Tøída 7. B Základní školy Horšovský Týn

1,200

7.

Tøída 5. B Základní školy Horšovský Týn

0,540

Celkem:

78,44

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***

ÈERVENEC 2009

Ze školních lavic
ÈTVR•ÁCI A PÁ•ÁCI
MAJÍ DOBROU TREFU,
PROBOJOVALI
SE DO REPUBLIKY
Ve dnech 8. a 9. èervna probìhlo v Pecce
v Pod kr ko no ší 1. re pub li ko vé fi ná le
ve vybíjené. Této soutìže se zúèastnili i žáci
4. a 5. tøíd naší základní školy. Vítìznì prošli
okres ním ko lem v Do mažli cích a pak
i krajským kolem konaným v Plzni.
Už samostatná cesta do Pecky byla pro nás
velmi nároèná svou délkou. Po pøíjezdu
jsme byli uby to vá ni ve ètyø lùžko vých
døevìných chatkách. Hned odpoledne nás
èekaly první zápasy ve skupinì. Po prvním
dnu jsme byli ve své skupinì na 2. místì.
Druhý den ráno nás však èekala domácí
Pecka. Po tvrdém zápolení jsme nakonec
soupeøi podlehli a tento výsledek nás vyøadil
z bojù o 1.–8. místo. O zbývajících 8 míst
se strhla obrovská bitka, a proto 10 místo
je pro nás velkým úspìchem.
Pobyt ve sportovním areálu Pecka jsme
si moc užili. Seznámili jsme se s novými
kama rá dy z ce lé re pub li ky a za hrá li
si vybíjenou na vysoké úrovni, což úèast
na republice samozøejmì vyžadovala.
Dìkujeme všem, kteøí nám drželi palce
a vedení školy za to, že nám umožnilo se této
zajímavé akce zúèastnit. Dìkujeme hlavnì
na šim uèi tel kám pa ní Jit ce Krb co vé
a Martinì Novot né, že s ná mi je ly
až do Pecky a perfektnì nás kouèovaly.
Soutìžní tým
ZŠ Horšovský Týn

ÚSPÌCH ŽÁKÙ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
a ODBORNÉ ŠKOLY
HORŠOVSKÝ TÝN
V BLOVICÍCH
28. kvìtna 2009 se konalo Krajské kolo
SHM žákù ZŠ praktic kých v Blovicích.
Na lehkoatletickém stadionu se sešli žáci
a žákynì ze všech okresù Plzeòského kraje.
Družstvo našeho okresu tvoøili žáci ZŠ a OŠ
Horšovský Týn: Patrik Pospíšil, Jan Diviš,
Julie Koèová, Kateøina Burešová a Renata
Mar ko vi èo vá. Družstvo chlap cù dopl nil
Marek Stašica z VÚaDDŠ Hostouò. V silné
konkurenci se umístily dívky na druhém
místì a chlap ci zví tì zi li. Vel ký úspìch
zazname na li chlap ci i ve ètyø bo ji
jednotlivcù: Jan Diviš na 1. místì, Patrik
Pospíšil na 2. místì a Marek Stašica obsadil
3. místì. Úspìš ná by la i Ju lie Ko èo vá,
která v soutìži jednotlivcù získala 2. místo
Všichni ètyøi postupují do národního finále,
které se koná v Karlových Varech. Chceme
se pochlubit, ne bo• ve více jak ètyøleté
historii SHM se ješ tì ne sta lo,
že by postoupilo celé družstvo z jednoho
okresu. To se povedlo až letos našemu okresu
Domažlice. Všem sportovcùm dìkujeme
za vzornou reprezentaci a pøejeme mnoho
dalších úspìch v národním finále.
Mgr. Ludmila Denková
zást. øed. školy

***
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Ze školních lavic
Žáci naší základní školy
byli úspìšní ve vìdomostních
olympiádách i sportovních
kláních
Blíží se ko nec škol ní ho roku a tím
i bilancování výsledkù školy. Nejlepší žáci
Základní školy v Horšovském Týnì dosáhli
ve školním roce 2008/2009 velmi pìkných
vý sled kù ve vì do most ních sou tìžích
a vítìzili i ve sportu.
Dùm dìtí a mládeže v Domažlicích poøádá
soutìže tzv. olympiády v pøedmìtech, které
se uèí na základních školách. Úplné základní
školy (H. Týn, Do mažli ce, Kdy nì atd.)
se po dí le jí témìø na všech sou tìžích.
Matema tic ká, che mic ká a fy zi kál ní
olympiáda nìkdy svou nároèností odrazují
a žáci nìkterých úplných škol radìji letos
nesou tìžili. Na ši chlap ci a dìv èa ta
se i v pøíro do vìd ných olym pi á dách
zúèastòu jí pra vi del nì a dosahují velmi
dobrých výsledkù.
Žáci vìnují spolu se svými vyuèujícími
uèiteli spoustu èasu na rozšíøení vìdomostí
v daných oborech. V jazycích si pøipravují
konverzaèní témata, v naukách využívají
internet a procvièují pøíklady z minulých
rokù. V biologii vypracovávají písemnou
práci, provádí praktický biologický výzkum
s nákresy a závìry šetøení. Matematická,
fyzikální a chemická olympiáda se vesmìs
bez pra vi del né celoroèní práce nedá
s úspìchem zakonèit.
Naši žáci jsou velmi dobøí i ve sportovních
tur na jích a at le tic kých sou tìžích. Ta dy
se zúroèuje celoroèní práce v zájmových
kroužcích a nácvik na ho dinách tì lesné
výchovy.

Nìkteré výrazné úspìchy
našich žákù:
VÌDOMOSTNÍ SOUTÌŽE
(OLYMPIÁDY)

okres 1. místo, kraj 2. místo – starší žáci
hlídka 9. A (Pohanèeníková Lenka, Jurková
Eva, Háj ko vá Klá ra, Špo re ro vá Ol ga,
Fischerová Monika)
okres 2. místo 2. hlídka (Mareš Josef,
Vlèková Monika, Rubáš Štìpán, Kracíková
Lucie, Anderlová Markéta)
okres 3. místo – mlad ší žáci 5. tøí da
(Popoviè Mar tin, Hr báè ko vá Kris tý na,
Henclová Hanka, Vlèková Tereza, Voráèová
Tereza)

SPORT
Vybíjená (paní uèitelky Marie Novotná,
Jitka Krbcová, Martina Novotná)
1. místo v okrese i kraji – 5. A (Havlíèek
Tomáš, Bašta Martin, Štrébl Roman, Havlík
Vojtìch, Èížek Jan, Kubáèková Jitka, Idartov
Eli zha be th, Ma rek Jo sef, Ko zák Ra dek,
Merunka Patrik, Malý Ondøej, Kuchaø Jan
Atletický ètyøboj (pan uèitel Záhoø)
okres 1. mís to, kraj 6. mís to, Po hár
rozhlasu 1. místo v okrese
obou soutìží se úèastnily starší žákynì
(Jurková Eva, Koreèková Edita, Volkmannová Julie, Malá Tereza, Štréblová Vendula)
Atletický ètyøboj (pan uèitel Bílek)
okres 2. mís to mlad ší žáci (Vir ka
František, Klau ber Lu boš, La vrin èik
Vojtìch, Vogeltanz Jiøí, Novák Tomáš)
Minikopaná (pan uèitel Bílek)
okres 3. místo (Žáèek Miroslav, Váchal
Ondøej, Rada Jakub, Peteøík Pavel, Peteøík
Tomáš, Frèek Ladislav, Fiala Martin, Lehner
Tomáš, Mothejzík Ondøej, Svoboda Jonáš)
MacDonalds Cup (pan uèitel Vostracký)
okres 5. místo starší (4. a 5. tøída) i mladší
žác i (2. a 3. tøída)

Družstvo vybíjené vyhrálo
v okresu i kraji

Pavel Straka, zástupce øeditele ZŠ

Úèastníci vìdomostních soutìží:
Novák (Nj),Podlipský (Dìj), Lehner (Dìj), Vidláková (Nj),
Tøeštíková (Nj), Císlerová (Aj), Barnášová (Fyz), Radová (Zem),
Lahodová (Pø), Marešová (M ), Foltýnová (Zem),
Lavrinèík (M), Rubáš (Pø)

Nìmecký jazyk (paní uèitelka Páleníková) Olga TØEŠTÍKOVÁ (8. C, 1. místo
okresní kolo, 4. místo v krajském kole)
Zuzana VIDLÁKOVÁ (7. C, 2. místo
v okresním kole)
Tomáš NOVÁK (7. A, 3. místo v okresním
kole)
Anglický jazyk (paní uèitelka Radìjová)
Patricie CÍSLEROVÁ (9. A, 1. místo
v okresním kole, 3. místo v krajském kole)
Matematika (pan uèitel Vostracký)
Julie ÈEJKOVÁ (1. místo v mezinárodní
matematické soutìži Klokan 2. a 3. tøíd)
Fyzika (paní uèitelka Straková)
Lu cie BARNÁŠOVÁ (8. A, 3. mís to
v okresním kole)
Biologie (paní uèitelka Lillová)
Nikola LAHODOVÁ (7. C, 5. místo
v okresním kole)
Zemìpis (paní uèitelka Hulcová)
Dominika RADOVÁ (6. A, 5. místo
v okresním kole)
Zdra vo vì da – Hlíd ky mla dých
zdravotníkù (paní uèitelky Jana Fialová,
Monika Lillová)

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Starší žákynì
Volkmannová, Štréblová, Malá,
Koreèková a Jurková
– vítìzky atletiky v okresu
a pan uèitel Záhoø

***

ÈERVENEC 2009

***
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SOU KROMÁ ZŠ ADÉLKA MAŠOVICE
MÙJ NEJVÌTŠÍ
ZÁŽITEK
Z TØÍDENNÍHO PU•ÁKU

Od pon dì lí do støe dy jsme ces to va li
po Èechách. Nejvíc se mi líbilo na Krakovci.

AUSTRALSKÝ DEN
Jako každým rokem jsme mìli Den etnik. Tento den pøipadl letos na AUSTRÁLII. Sešli
jsme se jako obvykle v osm hodin. Mìli jsme asi dvì hodiny nato, abychom pøíspìvek naší
skupiny dopilovali. Poté jsme se všichni sešli v tìlocviènì. Jako první nastoupila skupina,
která nás seznámila s každodenními zvyky domorodcù-aboriginals. Dozvìdìli jsme se,
jak podle australských domorodcù vznikl svìt, jak se koná tradièní obøad dospìlosti i nìco
o jejich jídelníèku. Nakonec nás tato skupina pouèila, jak v Austrálii mìøí teplotu – pomocí psù
dingo, které nosili na zádech i s nimi spali, aby je høáli.. Nyní pøišli na øadu i jiné skupiny,
od kterých jsme se dozvìdìli spoustu zajímavostí i z historie osídlení bìlochy a ze souèasného
života. Teï byl na øadì kvíz o australských zvíøatech, každé skupinì rozdali asi tøi papíry,
na kterých byli otázky a obrázky, ke kterým jsme museli psát jejich názvy.
Poté jsme se procházeli po rùzných stanovištích. Mohli jsme si vy zkoušet zahrát
si na didgeriddo, namalovat si obrázek technikou domorodých Australanù nebo jsme si mohli
pomocí speciálních nùžek vyzkoušet støíhání ovcí a skládat rùzná africká zvíøata jako puzzle.
Když jsme byli všichni po obìdì, vydali jsme se smìrem k Holýšovu. Galerii, do které jsme
mì li na mí øe no, jsme spat øi li kou sek
za Holýšovem. Otevøeli jsme dveøe a pøed sebou
jsme mìli spoustu krásných obrazù z Austrálie.
Najednou pøišla anglicky mluvící paní, která
se z Austrálie pøed èasem pøistìhovala, a zaèala
nám k jednotlivým obrazùm povídat jejich
pøíbìhy. Je den z na šich uèi te lù pøe klá dal.
Dokonce nám paní Australanka dovolila zahrát
si na pravé didgeriddo, které v galerii mìli
vystavené a prodejné. Pak jsme se vrátili nazpìt.
Celkovì jsme se dost dozvìdìli a na vlastní oèi
i vidìli. Škoda, že je Austrálie tak daleko.
Sára H. , 5. tøída

JAK JSME SE VYPRAVILI POKOØIT ØEKU SÁZAVU

Pøijeli jsme pod hrad Krakovec. Ale bylo
zavøeno, protože se otvíralo ten den pro nás
až v noci. Tak jsme šli pryè. A pøišli jsme
až ve 22.00. Zaplatili jsme vstupné a potmì
jsme šli do sklepa a potom do muèírny.
Tam náš prùvodce rozsvítil baterku a posvítil
o místnost dál na schody dolù do sklepa. Øekl
nám, a• udìláme dvojice. Potom zhasnul
a my jsme šli do sklepa a zpátky. První
dvojice šla a na zpáteèní cestì jsme pustili
psa aby je šel najít. Pes vybìhl a oni se ho
lek li, za køi èe li a pøi bìh li. Já jsem šel
s ta•kou. Šli jsme dolù, ale já jsem šel mimo
schody a pak jsem spadl dolù do kaluže.
Ta•ka byl celý mokrý. Potom jsme šli dál
a nabourali do zdi, otoèili se a šli zpìt.
To už bylo lehké, i když na nás ostatní
vyskoèili. Celý hrad jsme prošli potmì a šli
jsme spát.
Ondra H., 4. tøída

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Ráno jsme se sešli v 8 hod ve škole. Tam se pøebalovaly vìci z našich batohù a tašek
do velkých modrých umìlohmotných sudù. Po pracném pøebalení vìcí a pøipoutání kánoí
na pøívìs jsme vyrazili na dlouhou cestu do Havlíèkova Brodu. Tady jsme se setkali
se slovenskou skupinou z malé vesnické školy, která s námi putovala na kánoích dál. Ještì
tentýž den jsme ujeli po øece 3 km a pak jsme postavili stany. Spali jsme na kouzelném
místì…, øeka, krávy a nad námi pøekrásný šedý most, na kterém nám auta brumlala
ukolébavky.
Dru hý den jsme do po led ne shléd li pøe krás nou a pøí jem nì vy to pe nou sklár nu.
Pak jsme nasedli do lodí a plavili se po øece dál a
dál… Následující noci jsme už strávili ve vodáckých táboøištích. Veèer se zpívalo u ohnì a hrály
se hry. Pøes den se pøi plavení sjíždìly (sjízdné)
jezy. Strava byla chutná a dostaèující. A nálada
výborná ! Akorát nám obèas sprchlo a nìkteré
noci byly chladné. Ale stálo to za to!
Adéla Halíková, 8. tøída

***
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ZPRÁVIÈKY ZE ŠKOLKY
Podrážnická obora plná
drobotiny

HASIÈI INFORMUJÍ

POZVÁNKA

Ak cí v ma teø ské ško le je mno ho
a jsou hodnì rozmanité. Kvìten je ve znamení besídek ke Dni matek a pøibyla další
zajímavá. Po domluvì s panem Hofmeisterem jsme se rozhodli navštívit Podrážnickou
oboru, v této dobì prý bývá k vidìní i spousta
mláïá tek. A oprav du. Ces tu jsme
absolvovali au to bu sem, kte rý byl pl ný
nejen dì ti èek, ale i kra bic se su chým
peèivem, kte ré jsme ve škol ce sbí ra li
za pomoci rodièù celý mìsíc. A že ho bylo.
Po pøíjezdu na místo jsme ho jen nevysypali,
ale i p. Hofmeister požádal dìti, aby z nìj
vytvoøily obrázky. V krásném prostøedí jsme
vidìli jeleny, srny, divoká prasata s mláïaty.
Podívaná pro dìti stála za to.

Sbor dobrovolných hasièù
Horšovský Týn zve srdeènì
na zábavné odpoledne s hasièi
a taneèní zábavu v hasièárnì.

v sobotu 4. 7. 2009
od 13.00 hodin
soutìže a hry pro dìti,
prohlídka hasièárny,
videoprezentace,
svezení v zásahových vozech
od 19.00 hodin
HASIÈSKÁ ZÁBAVA
S TOMBOLOU
k tanci a poslechu zahrají
muzikanti ze Stavovanky,
v jejich podání zazní skladby
nejrùznìjších hudebních žánrù
obèerstvení zajištìno

Proto tímto moc dìkujeme p. Hofmeisterovi za to, že s námi strávil svùj èas a obìma
školkám umožnil takovou podívanou.
Urèitì to nebyla naše poslední návštìva,
je vi dìt, že i za hum ny naše ho mìs ta
je mnoho zajímavého.
Za dìti a uèitelky z mateøské školy
ve Vanèurovì ulici Alena Lechnýøová

Pøijïte prožít pøíjemné
odpoledne a veèer,
vítáni jsou všichni od 0 do 100 let!

Dìti loòské vítìzství obhájily !
Vìøte nebo nevìøte, ale je to tak. Desetièlenná výprava našich dìtí z Mateøské školy
ve Vanèurovì ulici obhájila loòské vítìzství na finále 3. sportovních her mateøských škol
v Plzni.
Družstvo malých sportovcù bylo po oblastním kole ve Staòkovì nominováno jako nejlepší
do krajského kola. To probìhlo 10. èervna na stadionu TJ Dynamo ZÈE v Plzni na Slovanech.
Soutìžilo se v tìchto disciplínách : štafetový bìh, hod do dálky, pøekážková chùze, skok v pytli
a pìtiskok. Naši školu reprezentovali – Ondra Sloup, Jára Konopík, Pé•a Brabec, Pé•a Fekiaè,
Filda Velfl, Žanetka Písaøíková, Maruška Giblo, Nikolka Popovièová, Natálka Svobodová,
Barborka Jirátková.
Celé dopoledne jsme dìtem drželi palce, nebo• pod vedením p.uèitelky Vaòkové,
Odvodyové a Petrišèeové pilnì trénovaly. Neumíte si pøedstavit tu radost, když k nám dorazila
zpráva, že absolutním vítìzem se stala opìt naše mateøská škola. Je to již podruhé, což o nìèem
svìdèí. Jedním z našich hlavních cílù je rozvíjet tìlesnou zdatnost dìtí, snažíme se o to,
aby se stal pohyb a sport dùležitou souèástí jejich života. Že se nám práce v této oblasti daøí,
je vidìt na výsledcích našich svìøencù. Slávu dìtí si ten den mohla „ vychutnat “ i skupinka
maminek, která si nenechala sportovní dopoledne ujít a jela dìti povzbuzovat.
Všem malým sportovcùm dìkuji za vzornou reprezentaci, p. uèitelkám za pøíkladnou
pøípravu dìtí a pøeji mnoho dalších úspìchù.
Z. Birnerová, Mateøská škola Horšovský Týn

29. kvìt na 2009 - Jed not ka hasi èù
z H. Týna vy jíždì la krát ce pøed 13.00
hodinou na sta rou sil ni ci ke kostelu
Sv. Anny, kde bylo nutno zlikvidovat strom,
který bránil prùjezdu této komunikace.
Hasièi strom odstranili motorovou pilou
a vrátily se zpìt na základnu.
30. kvìt na 2009 - V 9.27 ho din
byl vyhlášen požár ní po plach. Jed not ka
vyjíždì la k požáru si la na bi o plyn
do Pobìžovic. Po pøí jez du na mís to
již zasahovaly jednotky HZS Domažlice,
SDH Pobìžovice a Hostouò. Horšovskotýnští pomohli požár zlikvidovat jed ním
vodním prou dem C. Na mís tì do šlo
ke zranìní dìl ní ka pra cu jí cí ho na si le.
Ten byl s po pá le ni na mi od ve zen
na popáleninové centrum do Prahy. Škoda
byla odhadnuta na 100 tisíc korun. Hasièi
se vrátili zpìt na základnu krátce po poledni.

17. èervna 2009 - V 15.37 byli horšovskotýnští hasièi vysláni k likvidaci požáru sena
do obce Vìvrov. Jednotka vyjela se dvìma
zásahovými vozy. Po pøíjezdu na místo
události bylo zjištìno, že se jedná o požár
traktùrku a sena na ploše cca 2 x 4 m. Požár
lokalizoval sám majitel. Hasièi ještì prolili
místo vodou a ochladili vyhoøelý traktùrek.
Dále pomáhali majiteli traktùrku s hledáním
ztracené penìženky, kterou se bohužel najít
nepodaøilo. Na místo se dostavili také hasièi
z HZS Staòkov.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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MLADÍ HASIÈI
JARNÍ SOUTÌŽ V NÝRSKU
V sobotu 18. 4. 2009 jsme se zúèastnili 13. roèníku Jarní soutìže mladých hasièù v Nýrsku.
Pro nepøízeò poèasí by la soutìž pøesunuta do sportovní haly a tak by ly vypuštìny
dvì technické soutìže. Ale i tak se podaøilo organizátorùm zajistit hladký prùbìh soutìže,
kde nechybìly tyto disciplíny: šplh na lanì a na tyèi, vázání uzlù, urèování topografických
znaèek a technických prostøedkù, èára, hod na cíl, brankáø a požárnický kuželník. Soutìže
se zúèastnilo celkem 70 tøíèlenných hlídek ve tøech vìkových kategoriích. Za H. Týn
nastoupily do soutìže dvì hlídky ve složení: první hlídka - Patrik Šrámek, Pé•a Štoger
a Zdenda Sobotník, druhá hlídka – Marek Jurgovský, Radek Soukup a Vítek Vrba. I když jsme
neobsadili pøední místa, soutìžili jsme naplno a ti nejmenší získali opìt další potøebné
zkušenosti.

VÝLET NA KLENOVOU
18. 4. 2009 - Po tøinácté hodinì jsme
dokon èi li po sled ní sou tìžní dis ci plí nu
a jelikož se me zi mra ky za èa lo klu bat
sluníèko, vydali jsme se ještì na výlet.
Cí lem na ší vý pra vy by la Kle no vá
– hrad, zámek, galerie.
Rozsáhlou zøíceninu støedovìkého hradu
jsme si mohli projít volnì bez prùvodce
a poté nás èekala prohlídka stálé expozice
v pøízemí zámku s prùvodcem a výstava
moder ní ho umì ní. Po èa sí nám na ko nec
umožnilo i jedineèný výhled na centrální
Šumavu. Výlet jsme si opravdu užili a domù
jsme si kromì skvìlých zážitkù dovezli také
nìjaký ten suvenýr.

MÌSTSKÁ
KNIHOVNA
Nové knihy
Druhý tajemný pøíbìh alchymistovy dcery
z Prahy císaøe Rudolfa II. si mùžete pøeèíst
v knize Vlastimila Vondrušky „Fiorella
a záhada mrtvého netopýra“.
Pøimìøenì nauènou procházku po plzeòské
zo o lo gic ké bo ta nic ké za hra dì mùžete
vykonat s kni hou Fran tiš ka Hy ke še
a Jaroslava Vo gel tan ze „Do do byl jen
první“.
V pøe hled nì uspo øá da né kni ze
„Okultismus od A do Z“ na jde te
podrobnos ti o zkou má ní okult ních je vù
a dozvíte se mnoho zajímavých informací
o uèencích, kteøí se zabývali ezoterikou,
a také o vý znam ných osob nos tech,
které se v dìjinách lidstva pokoušely odkrýt
závoj, jímž je zahaleno tajemství svìta.
Od Barbary Nesvadbové si mùžete pøeèíst
knihu fejetonù, glos a povídek „Brusinky“.

Ro mán Len ky Pro cház ko vé „Oè ní
kapky“ vy šel po pr vé v ro ce 1982
v samizdatové Edici Petlice. Tento pøíbìh
lásky a zrady se mohl odehrát kdekoliv
a kdykoliv. Mladá svobodná matka Pavla
jej však prožila v Èechách v pochmurných

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

sedmdesátých letech, a proto její plánovaná
cesta za pomstou vyžaduje odvážný tajný
plán a zmì nu iden ti ty. V dra ma tic kém
pøíbìhu, který obsahuje hodnì autobiografických prožitkù, si autorka ponechává prostor
pro vypravìèskou fikci.
Uvolnìte køídla své fantazii a zavítejte
s ro má nem Re na ty Štul co vé „Rùže
a krokvice“ do Prahy z dob Otce vlasti! Jeho
synu Václavovi je patnáct, Petr Parléø staví
Kamenný most a Svatovítský chrám a své
mistrovství pøedává nadaným uèedníkùm,
vèetnì mladého králevice.

si dìti odnesou domù nìjakou malièkost,
kterou spo leè nì s ma min kou vy ro bi ly.
Atmosféra je úžasná a dìti pøed našimi zraky
pøímo rozkvétají. Vznikají první pøátelství,
zaèíná se vytváøet vztah ke knihám a poznají
se ma min ky, kte ré by se možná jin de
nepotkaly.

UPOZORNÌNÍ!!!
Upozoròujeme všechny
návštìvníky Mìstské knihovny
v Horšovském Týnì,
že v dobì prázdnin bude
od 7. do 17. èervence 2009
z provozních dùvodù zavøeno.
Bude se malovat dìtské
oddìlení.
Dále upozoròujeme,
že o letních prázdninách
bude v pátek odpoledne
otevøeno pouze do 15.00 hodin.
Od dubna 2007 se v prostorách Mìstské
knihov ny v Hor šov ském Týnì schá ze jí
maminky, které jsou na mateøské dovolené,
a jejich ratolesti. Za tu dobu se na spoleèných
setkáních, která se kromì letních prázdnin
konala každých 14 dnù, vystøídalo 18 dìtí
témìø dvou le tých a star ších se svý mi
maminkami a babièkami.
Mezi knížkami si v dìtském oddìlení
knihov ny ète me po hád ky, vy prá ví me
si o nich, hra je me si, cvi èí me, uèí me
se øíkadla, malujeme a z každého setkání

***
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Protože od záøí zaènou nìkteré dìti chodit
do mateøské školy, mohou se mezi nás pøijít
podívat nové maminky se svými dìtmi.

Bližší informace získáte pøímo
v knihovnì nebo telefonicky
na èísle 379 422 572. Na pøípadné
dotazy mùžeme odpovìdìt
i z e-mailu knihovna@htyn.cz.
Miloslava Baxová

***
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Z U P L Y N U L Ý CH A K C Í
OSLÒUJÍCÍ ÚSPÌCH
NAŠICH OCHOTNÍKÙ
Ve dnech 5. až 7. èervna se konala Oblastní
pøe hlíd ka zá pa do èes kých ven kov ských
divadelních souborù pod názvem Žlutické
divadelní léto. Do Žlutic tentokrát pøijelo
7 souborù s šesti inscenacemi, mezi nimi také
horšovskotýnský divadelní soubor.
Pøedstavení se uskuteènilo v sobotu veèer
ve zcela vyprodaném sále mìstského domu
kultury . „Prkna, která znamenají svìt“ našim
ochot ní kùm pøi nes la štìs tí. Obe cen stvo
výbornì reagovalo po celou hru a na závìr
odmìnilo herce bouølivým potleskem. Jejich
vý kon oce ni la ta ké od bor ná po ro ta,
což se projevilo i v závìreèném hodnocení
ce lé pøe hlíd ky. O úspìch in sce na ce
se zasloužil celý kolektiv souboru vèetnì
tìch, kte øí nejsou pøí mo na scénì, ja ko
je nápovìda a technici. Soubor získal celkem
10 ocenìní vèetnì tìch nejvyšších. O tom
svìdèí i slova pøedsedy odborné poroty pana
Rudolfa Felzmanna.
Uvá dí me ci ta ci re cen ze na to to
vystoupení:
….“Soubor MKZ z Horšovského Týna
uvedl MANŽELSTVÍ NA DRUHOU
osvìdèené ho fran couz ské ho kla si ka
Georgese Feydeaua. Tento vaudeville patøí
do raných dìl svého autora (napsal jej spolu
s M. Desvalliérsem) a zachází ponìkud
volnì ji s mo ti vy, ale ne po strá dá onu
okouzlující bláznivost v propletenci manželù,
nevìst, tchýní i milencù. Režisér Václav
Kuneš upravil text a domyslel nìkteré motivy,
ale pøedevším pøesnì stanovil styl charakteris ti ky po stav a gra do vá ní jed not li vých
situací. Všechny pøedstavitele celé galerie
postav vede k pøesnosti v použití hereckých
pro støed kù, k vý raz né cha rak te ri zaè ní
zkratce i rozehrání pùsobivých mizanscén.
Soubor se mu za toto úsilí odmìòuje øadou
kreací v bohaté škále hereckých prostøedkù
a v obdivuhodné souhøe. Nelze pominout
jedno du ché a vkus né vy øe še ní scé ny
a pøedevším peè li vì zvo le nou a pøes nì
charakterizující kostýmní složku i náležitý
hudební doprovod."
Odborná porota n o m i n o v a l a
na jubilej ní XL. Ná rod ní pøe hlíd ku
Krako no šùv di va del ní pod zim 2009
ve Vyso kém nad Ji ze rou in sce na ci
Manželství na druhou aneb Barillonova
svat ba Di va del ní ho sou bo ru MKZ
Horšovský Týn.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

ÈESTNÁ UZNÁNÍ ZA HERECKÉ VÝKONY:
Milušce Baxové za roli Matrikáøky Flamichové v inscenaci Manželství na druhou
aneb Barillonova svatba Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
Ja nu Len gá lo vi za ro li Ná moø ní ka Jambar ta v in sce na ci Manžel ství na dru hou
aneb Barillonova svatba Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
CENY ZA HERECKÉ VÝKONY:
Ha nì Žáko vé za ro li Ma dam Jam bar to vé v in sce na ci Manžel ství na dru hou
aneb Barillonova svatba Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
Michalu Pivoòkovi za roli Barillona v inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova
svatba Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
Vlastì Langové za roli služebné Uršuly v inscenaci Manželství na druhou aneb Barillonova
svatba Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
CENY:
Václavu Kunešovi za režii inscenace Manželství na druhou aneb Barillonova svatba
Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
Vlastì Langové a Janu Rosendorfskému za kostýmy k inscenaci Manželství na druhou
aneb Barillonova svatba Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
CENA ZA INSCENACI:
Divadelnímu souboru MKZ Horšovský Týn za inscenaci Manželství na druhou
aneb Barillonova svatba
Cena za diváka za nejlepší ženský herecký výkon:
Ha nì Žáko vé za ro li Ma dam Jam bar to vé v in sce na ci Manžel ství na dru hou
aneb Barillonova svatba Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn
Václav Kuneš a Leona Císlerová

DÌTSKÝ DEN
PRO HANDICAPOVANÉ DÌTI
Za svaz tìlesnì postižených
– místní organizaci
Horšovský Týn chci i letos
vyjádøit veliký dík
horšovskotýnským sponzorùm,
kteøí se i pøes souèasnou tìžkou
situaci podíleli na poøádání
dìtského dne pro handicapované
dìti 1. 6. 2009.

1. ROÈNÍK DÌTSKÉHO DNE

Sbor dob ro vol ných hasièù Bo ro vi ce
poøádal 13. 6. 2009 1. roèník dìtského dne.
Úèast byla opravdu veliká.

Jsou to: Dohlížecí výbor ZKD è. 1,
Èeský svaz žen è. 1, Zelenina Brejcha,
Sluníè ko, Cob ra bar, Mix, Prak tik,
Firma Tau be nhan zl, Klem postav
– Škopek, Koberce – Kopf, Restaurace
na síd liš ti, Pe kár na Ko taè ka a pa ní
Popelko vá a krás ný mi per ní ko vý mi
medailemi.
Díky nim žádné dítì neodešlo bez malého
balíèku sladkostí a vítìzové soutìžních klání
si mohli odnést pìkné ceny.
Dìkujeme.

Dìti i dospìlí si zasportovali s nadšením
u zajímavých disciplín.

Za STP Marie Šímová - pøedsedkynì

SDH Borovice

***
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Tímto chceme podìkovat
mìstskému úøadu
za finanèní pøíspìvek
na zakoupení sladkostí a cen.
Na samotný závìr vystoupili Samotáøi,
kteøí pøedvedli své umìní, které mìlo velký
ohlas.
Tím jim všem chceme vzdát dík a tìšíme
se na pøíští 2. roèník zase v Borovicích.

***
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Z U P L Y N U L Ý CH A K C Í
Závìreèná hodina cvièení R + D
(rodièù a dìtí)
11. 6. 2009 od 16.30 hodin
byla ve znamení maškarního reje,
soutìží a opékání vuøtù.
Maškarní rej byl velice úspìšný, na písnièky Dády Patrasové se na høišti za školou
skotaèilo a tanèilo v hojném poètu rùznorodých masek. Sešli se tu spidermani, èervené
kar kul ky, maková pa nen ka, sestøiè ka,
pirátka, koèièka, kominíèek, vèelka Mája, fotbalista, beruška, pravìký èlovìk a zálesák.
Po odmaskování se dìti vrhly na soutìže které probíhaly po celém høišti. Za každou soutìž
si odnesli sladké odmìny.
A už následoval táborák a opékání vuøtù, na které se všichni tìšili.
Rozlouèení s cvièebním rokem se vydaøilo a všichni odcházeli domù s pocitem krásného
odpoledne.
A my se tìšíme na záøí, kdy opìt zaèneme naše tradièní cvièení.
cvièitelé R + D

POSLEDNÍ HODINA SE VYDAØILA!
Ve ètvrtek 4. 6. 2009 se sešly všechny dìti, které po celý rok pilnì a pravidelnì chodily
cvièit, na høišti za základní školou, kde na nì èekala netradièní hodina v podobì pirátské hry.
Tøi pirátky si dìti, které mìly pirátské šátky, rozdìlily do posádek – barevnì odlišených.
Potom zaznìla hudba z oblíbeného filmu, aby byla navozena atmosféra a do hry vstoupila
pirátka Morgana s legendou o Èernovousovi, který se kdysi dávno plavil po Karibiku.
Jak se dì ti do zvì dì ly, tak vlast ním jmé nem se jme no val Ed ward Tlach – je ho
nejoblíbenìjším nápojem byl RUM se støeným prachem, v pøestøelkách nosil šest pistolí
a nikdy nebral zajatce. Kromì toho pirátka Morgana také vlastnila kus mapy, na které byl
zakreslen ztracený ostrov , kde se podle legendy nachází poklad piráta Èernovouse.
Dìti pøijaly výzvu pirátky Morgany a vydaly se po stezce za dobrodružstvím. První nástraha
na nì èekala v podobì bažiny, která se dala pøekonat pouze na døevìných lyžích. Potom
jsme se všichni vydali na pobøeží, kde si dìti museli opatøit loï a složit pirátskou pøísahu.
A za zvuku hudby jsme vypluli na šiøé moøe. Pro èervené piráty byla nejrychlejší loï
– Èervený drak. Modøí dali pøednost Jednorožci a zelené piráty uchvátila Jitøenka.
Po uplutí nìkolika mil jsme zakotvili u ostrova, kde se podle legendy mìla nacházet truhla
mrtvého muže s další indícií. Po vylodìní – nastalo usilovné pátrání po truhle. Štìstí se na nás
usmálo a truhla byla nalezena a my opìt vypluli pøes øíši Davyho Jonse. Poèasí nám pøálo,
ale vítr nás neèekanì zavál k útesùm moøské sirény….“ Jak jistì všichni víte sirény odnepamìti
vábily všechny moøeplavce a ti potom skonèili na dnì moøe.“… Pirátka Morgana si však
vìdìla rady a vypravila se pro svitek staré písnì, která nám umožnila bezpeènì proplout
zrádnými útesy, protože když jsme ji spoleènì zazpívali, tak moøská siréna zmrzla. A my
pokraèovali ve své plavbì dál.
Indicie nás zavedla k dalšímu ostrovu, kde jsme našli obìšencùv strom a také tolary,
které se nám mìli pozdìji hodit. Po nalodìní jsme opìt vypluli na širé moøe, kde nás èas
od èasu houpaly vlny a naše lodì pluly bok po boku k dalšímu ostrovu…. „Jenže jsme
nevìdìli, že je obydlený“. Na stezce nás obklíèili …Èerná piráti… . I tady si pintka Morgana
vìdìla rady a odvolala se na nepsaný zákoník všech pirátù a vyzvala èerné piráty k silovému
boji beze zbraní o volný prùchod. Také zde èervení, modøí a zelení piráti obstáli a vyhráli
dva boje ze tøí. A tak jsme se vypravili hledat CALIPSSÓ, kterou jsme chtìli poprosit o pomoc,
aby nám ukázala další cestu. Jenže Calipssó spala a probudit prý by ji snad mohla píseò
od moøské sirény. Tak jsme to zkusili a vyšlo to . Hned poté jsme pøednesli svou prosbu a každý
zaplatil tolarem za ryby, nebo• jak jsme se dozvìdìli, tak na ztracený ostrov jsme se mohli
dostat jen rybí cestou. A opravdu na høbetì ryb jsme se dostali až do míst, kde se ostrov mìl
nacházet. Opìt pirátka Morgana si vìdìla rady a na její doporuèení všichni zavøeli oèi a vìøili,
a ostrov skuteènì spatøili. Po dosažení bøehu jsme narazili na hádanky, které nám mìli pomoci
nalézt poklad. Ty jsme rozluštili a poklad nalezli, ale èerní piráti nás sledovali a požadovali
pùlku. Jenže tu byla ještì klatba piráta Èernovouse, která se mohla zlomit jen za urèitých
podmínek. A tak jsme naposledy vypluli. A když byl mìsíc nejvýše – Morgana s Calipssó
pronesly za zvuku hudby rituál, který zbavil poklad kletby a truhly mohly být otevøeny…
Na všechny malé piráty èekala sladká odmìna a potom i opékání „buøtíkù“.
S pøáním pìkných prázdnin jsme se rozešli domù.
za cvièitelský sbor Vrbová Jana
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X. Kosafest pøilákal
rekordní poèet sekáèù
Le toš ní sou tìže v se ká ní ko sou
se zúèastnilo rekordních 24 sekáèù.
Hlav ním hod no tí cím kri té ri em by la
kvalita pokosu. Dále se hodnotila pøíprava
ko sy, odìv a ná øa dí sou tìžících a ta ké
celkový umìlecký dojem. Odìvy sekáèù

byly opravdu rùznorodé, nechybìl chodský
kroj nebo dokonce potápìèská souprava.
Nejlepším sekáèem se však mùže stát
pouze jeden, letos to byl Jiøí Lehner z Vidic.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - kosení
Jméno

Pøíjmení

Celkem bodù

Èas

1.

Jiøí

Lehner

117

2,05

2.

Václav

Èervený

111

1,18

3.

Petr

Vobrouèek

108

0,55

4.

Lubomír

Riapoš

102

1,08

5.

Štefan

Bertík

101

1,08

6.

Milan

Marian

101

1,13

7.

Václav

Krotký

98

1,50

8.

Ladislav

Karas

97

1,45

9.

Josef

Vlèek

97

2,20

10.

Vladislav

Rogovský

94

2,04

11.

Karel

Grüber

92

2,15

12.

Jaroslav

Èech

89

2,42

13.

František

Baloun

86

2,65

14.

Martin

Høebec

85

2,35

15.

Ondøej

Janda

85

3,05

16.

Václav

Herian

85

3,40

17.

Michaela

Kohoutková

83

3,05

18.

Marie

Pirohovièová

83

4,15

Na akci, kterou poøádalo Mìstské kulturní
za øí ze ní Hor šov ský Týn spo leè nì
se zakladatelem soutìže Jaroslavem Hájkem,
nechybìla hudební vystoupení, horolezecká
stìna, atrakce pro dìti a oblíbený výstup
na Mont Chodovar.

19.

Jan

Šimùnek

79

2,20

20.

Karel

Nový

76

3,05

21.

Jan

Raudenský

69

2,40

22.

Ludìk

Židlický

65

2,55

Již tra diè nì Ko sa fes tu ne pøá lo po èa sí
a diváci, sekáèi i lezci se museli vypoøádat
s deš•ovými pøeháòkami.

23.

Miroslav

Hájek

61

1,55

24.

Michaela

Èervená

51

2,30

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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Z U P L Y N U L Ý CH A K C Í
HOROLEZECKÝ VÝSTUP NA "MONT CHODOVAR"
ve fotografiích

V hudebním programu se pøedstavila také klatovská skupina The Shower. Letos ji mùžete
ještì slyšet na Anenské pouti.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn
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Poøadatelé 10. jubilejního
KOSAFESTU
netradièní soutìže
v kosení trávy
Mìstské kulturní zaøízení
Horšovský Týn
a Jaroslav Hájek
dìkují za finanèní
a materiální podporu
tìmto sponzorùm:
Rodinný pivovar CHODOVAR,
FADIS OSIVA s.r.o.,
PAULA,
SILNICE a.s.,
Josef ŠKOPEK,
TAUBENHANSL,
STEPAN – BAUER s.r.o.,
Antonín VLÈEK,
Zakázkové truhláøství
BRABEC - LEŠEK,
Zlatnictví KOBRA GOLD
Z. Straková Littrowa ul.,
Josef VLACH,
INSEMINA,
STIHL Horšovský Týn,
AUTOSLUŽBY Levý – Mareš,
Václav HRBÁÈEK,
Josef GEIGER Železáøství,
CHODSKÁ PILA,
NIEHOFF NÁBYTEK k.s.
Meclov,
Josef PØÍBEK,
Klenoty HAVLÍKOVÁ,
Zdenìk JAKL
kovovýroba Staòkov,
AUTODOPRAVA Žambùrek,
SPORT BAR KOBRA,
PEKÁRNA KOTAÈKA,
PARKUR BAR,
PRAKTIK,
BYTES HT s.r.o.,
ÈERNÍK - ZAHRÁDKA,
LION GRAPHIC,
ARCOM,
ŠKOLNÍ STATEK Horšov,
Restaurace NA SÍDLIŠTI,
Hotel Šumava Jana TAUEROVÁ,
Hotel GURMÁN,
Restaurace ÈERCHOVANKA,
ZÁMECKÁ RESTAURACE,
Restaurace AMARETTO
TEX-MEX,
Václav HRABÍK,
Èerpací stanice SHELL Koláø,
V. Barnáš ELEKTRO,
PEDRO – Petr Knížek,
Café Solaré,
AMK Horšovský Týn,
SALON DUET,
Baraccuda,
Top Oil Services,
Saomai s.r.o.
***
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TØÍKRÁLOVÝ VÝLET
V sobotu 13. èervna poøádala Charita
Horšov ské ho Tý na již dru hý vý let
s koledníky Tøíkrálové sbírky. V 7 hodin ráno
vy ra zi lo 51 dì tí a 18 do spì lých. Prv ní
zastávka byla v Konìpruských jeskyních.
Dì ti ob di vo va ly kráp ní ky, zkou še ly
k nelibos ti do spì lých ozvì nu, nì kte øí
se strachem pøetrpìli absolutní tmu a vìtšina
po èí ta la zá vì reè né schody výstupu
z jeskynì.
Po vy dat ném ob èer stve ní a oèe sá ní
místních tøeš ní po vzo ru kap la na Mi ry
Vanèa, všich ni na ská ka li do au to bu su
a pokra èo va li na Sva tou Ho ru. Tam
si prohlédli jedineènou výzdobu a oslavili
Mši svatou s Paterem Vanèou a Prchalem.
Nìkolik dìtí pøiznalo, že v kostele byly
dosud jen za úèelem pohøbu nejbližších. Dìti
se na obìdva ly, za kou pi ly upo mín ko vé
pøedmì ty i pa mlsky a vy bì ha ly
se na nedalekých trávnících.
Všich ni jsme se au to bu sem pøe místi li
na nedaleký dùl Anna v Pøíbrami. Na nádvoøí
byly vystaveny opravené staré dùlní vláèky,
které se døíve skuteènì používaly pøi práci
v do le. Na ši ko led ní ci od nej men ších
až po nejvìtší všechny vagónky prolezli
a se vším toèili a kývali. Jejich nadšení
po pøejezdu na dùl Anna bylo nepopsatelné,
když zjistili, že se všichni svezou funkèním
dùlním vláèkem. Prùvodce vy právìl jen
zajímavosti a tak nikomu nevadila zima,
ani stále kapající voda.
Po cestì domù se dìti podìlily o všechny
zbývající svaèiny i pití. Cestu autobusem
všem zpøí jem òo val hrou na ky ta ru pan
kaplan Miro. Obdiv patøí i øidièi autobusu,
kte rý s pøe hle dem sná šel nejen zpìv
koledníkù.
Podìkování patøí všem, kdo pomohli výlet
naplánovat, dobrodincùm co zaplatili všem
vstup do jeskyní i do dolu, dárci sladkostí
pro všechny dìti i tìm, co nás doprovázeli
modlitbou.
Pøesnì za týden – 20. èervna - se vìtšina
výletníkù sešla na faøe v Horšovském Týnì.
Všichni probrali své zážitky z výletu, zahráli
si zajímavé soutìže a pøi kytaøe a zpìvu
si opekli buøty. Všichni koledníci chtìjí pøíští
rok opìt tak pilnì koledovat, aby se pak zas
všichni sešli na zajímavém výletì.
Výlet s dìtmi se vydaøil! Navštívili jsme
nejkrásnìjší èeské poutní místo na Svaté
Hoøe. Pøinášíme nìkolik informací, které
Vám mohou posloužit jako typ na zaèínající
prázdniny.

SVATÁ HORA
Dle povìsti ji dal postavit již ve 13. století
rytíø z rodu Malovcù jako dík Pannì Marii
za vy sly šené prosby, když ho ochrá nila
pøed pronásledujícími loupežníky. Podle
jiných zpráv byla postavena o století pozdìji.
Slavný èeský historik 17. století Bohuslav
Balbín, který se zabýval podrobnì dìjinami
Sva té Ho ry, da tu je vznik kap le zhru ba
do poèátku 16. století. Byla to tehdy velmi
jed no du chá, chu dá, skrom ná sva ty nì
dokonce bez dveøí. Zasvìcena byla zøejmì
od poèátku Nanebevzetí Panny Marie.
Nej star ší zná mý pù do rys Sva té Ho ry
asi z roku 1658, kte rý byl ide o vým
pøedchùdcem sou èas né ho sta vu, uvá dí
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ústøed ní sva ty ni, kte rá moh la opi so vat
pùdorys pùvodní kaple, jako stavbu s krátkou
širokou lodí a stejnì širokým i dlouhým
presbytáøem pùlkruhovì ukonèeným. Kaple
byla vyzdobena nástìnnými malbami krátce
po dokonèení stavby. Balbín ji kladl do doby
krále Vladislava II. nebo do prvních let
panování Ferdinanda I.
Kaple byla postavena v dobì náboženské
roztøíštìnosti. pøehmatù a nepokojù, zøejmì
nákladem držitele panství a mìsta Pøíbrami.
Jednoduchost, neslohovost stavby ovšem
nevy lu èu je, že ji na obec ním po zem ku
postavil nì ja ký pous tev ník sám,
bez nároèného architektonického zámìru.
Na severní stranì ve svahu smìrem k mìstu
stála skuteènì poustevna, malá roubená
chatrè, do níž v 16. a 1. polovinì 17. století
ustavovala poustevníky pøíbramská obec.
V prùbìhu 16. století bylo postaveno mnoho
kaplí s poustevnami na rùzných místech
v Èechách (za Josefa II. koncem 18. století
jich bylo zrušeno 83).
Smyslem cesty poutníkù bylo uctívání
Panny Marie, kterou zosobòovala známá
soška Panny Marie Svatohorské. Dle tradice
ji vy øezal sám první pražský arcibiskup
Arnošt z Pardubic podle Kladské madony
a umístil ji ve své kapli v pøíbramské tvrzi,
kte rou dal sám po sta vit. Pøí bram by la
od 13. do 15. století majetkem pražských
biskupù a pozdìji arcibiskupù.
V dobì husitských válek byla prý soška
ukryta v pøíbramských dolech, pak krátce
ve far ním kos te le sv. Ja ku ba a po slé ze
na Bøez nic kém pøed mìs tí Pøí bra mi
ve špitálním kostele sv. Jana Evangelisty,
který dal také postavit spolu se špitálem
Arnošt z Pardubic ve 2. polovinì 14. století.
(Za Josefa II. byl kostel zrušen a pozdìji
zboøen). Historické zprávy prvnì uvádìjí
sošku Panny Marie ve špitálním kostele
po husitských válkách.
Kdy hor ní ci so chy na Sva tou Ho ru
pøenesli, to pøesnì nevíme, odhadujeme,
že to bylo ještì v 1. polovinì 16. století.
Spojení mariánské sošky se svatohorskou
svaty ní je pro budoucnost témìø trvalé.
Milostná soška Panny Marie Svatohorské
je gotická døevoøezba. Socha je domácího
pùvodu a jako by zahajovala místní lidovou
øezbáøskou tradici pøíbramských horníkù.
Procesí na Svatou Horu se stalo zvykem
v 16. století, a to i za èasù protestantských
duchovních ve mìstì. Z øady poustevníkù,
kte øí spra vo va li sva to hor skou kap li,
byl nejpro slu lej ší Jan Pro cház ka. Ja ko
mìš•an a pláteník žil v Nymburku až do roku
1619, kdy oslepl. V následujících letech
ho zprávy zastihují v Praze, kde živoøil jako
žebrák. Po le tech, po èátkem roku 1632,
se mu zdál sen o starci, který ho vybízel,
aby se odebral na Svatou Horu a uctíval tam
Pan nu Ma rii. Ten týž sen se opa ko val
vícekrát, až posléze se Procházkovi zdálo,
že mu staøec pøímo poruèil, aby šel na Svatou
Horu a, chce-li získat opìt zrak, aby tam
uctíval Pannu Marii. Procházka se zalekl
a na pøíkaz starce se koneènì rozhodl. Svatou
Horu neznal a ani nevìdìl, kde je; mìla
význam pouze místní, a v povìdomí široké
veøejnosti ještì nebyla. Když koneènì zjistil
po mnoha dotazech, kde Svatá Hora stojí,
vydal se tam v doprovodu svého osmiletého
vnuka a na místo dorazili 10. èervna 1632.

***
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Netušil, že to bude právì on, kdo bude
pøíèinou uvedení Svaté Hory v širší známost.
Delší dobu opuštìná poustevna mu by la
pøíbramskou obcí svìøena i s povinností
peèovat o kapli. Po tøech dnech pobytu zde
se Procházkovi zázraèným zpùsobem vrátil
zrak. Vidìl nejdøíve mlhavì, ale v pøíštích
dnech zøetelnìji a zøetelnìji.
Vyslyšení proseb poutníkù u svatohorské
Panny Marie bylo známo již døíve, vèetnì
uzdra ve ní, ale Pro cház ko vo pro hléd nu tí
po tolika letech slepoty by lo pokládáno
za sku teè nì zá zraè né. Po tvr ze no by lo
svìdec ký mi vý po vìï mi i lé kaø ským
dobrozdáním. Zpráva se bleskovì roznesla
po celé zemi a dostala se až do Vídnì. Císaø
Ferdinand II. se svým synem Ferdinandem
III. navštívil Svatou Horu již roku 1634. Byla
to dosud asi nejvzácnìjší návštìva, která
význam místa zdùraznila. Ve stejném roce
vy ko pal Pro cház ka stud nu - poz dìj ší
Mariánskou. Do té doby zde studna nebyla
a poustevníci museli nosit vodu z mìsta.
Pøinesená voda v parných dnech nemohla
pro osvìžení mno ha pout ní kù sta èit.
Po Procházkovì neuvìøitelném uzdravení
se pøíliv poutníkù výraznì zvýšil. Také zájem
okolní šlechty stoupal. Špatný stav kaple
hnul svì do mím mno hých a za èa li te dy
vlastním nákladem poøizovat nové dveøe,
okna, strop, varhany a další vnitøní vybavení.
Pøí bram ský dì kan pøi ne do stat ku
duchovních v dobì tøicetileté války nemohl
vyhovìt pøáním poutníkù a na Svatou Horu
docházel zøídka. Pøíbramští konšelé tam
chtìli mít duchovní správu stálou a chtìli
ji tedy svìøit nìkterému duchovnímu øádu.
Po dlouhém jednání bylo rozhodnuto svìøit
sprá vu nad Sva tou Ho rou bøez nic kým
jezuitùm, kteøí o ni již døíve velmi usilovali.
Vy tu ši li, že pout ní kap liè ka s teh dy
již proslulou mariánskou soškou je ideální
poutní místo, z nìhož, díky skvìlé poloze
v sa mém støe du Èech, lze vy bu do vat
nejslavnìjší mariánské poutní místo v zemi.
Do sprá vy jim by la dá na v ro ce 1647.
Bøeznici, v níž mìli svoji kolej, spojili jezuité
se sva to hor skou sva ty ní již roku 1649
tzv. svatou cestou šestnácti køížù s obrazy,
kte rá by la poz dì ji na hra ze na zdì ný mi
výklenkovými kaplièkami. Na Svaté Hoøe
postavili ještì chalupu pro øeholníky.
Je zu i té ze Sva té Ho ry po má ha li
v duchovní sprá vì v ši ro kém oko lí,
ale nejvíce se vìnovali pøece jen poutníkùm.
Slá vu sva to hor ské Pan ny Ma rie ší øi li
a zvyšo va li du chov ní mi slav nost mi,
kázáními, knížeèkami, obrázky apod. Kaple
brzy nestaèila a byla tedy již roku 1658
doplnì na na bo cích o kap le sv. Ig ná ce
a sv. Fran tiš ka Xa ver ské ho a nad ní
postavena vìž pro zvony a vìèné svìtlo,
které záøilo za nocí daleko do kraje jako
svìtlo ma já ku. S Pøí bra mí by la kap le
pro vìtší pohodlí úèastníkù procesí spojena
prvním schodištìm, tehdy ještì nezakrytým.
Té hož roku na rý so val slav ný ital ský
architekt Carlo Lurago (usazený v Praze)
prv ní pro jekt na vel ko ry sé vy bu do vá ní
poutní ho mís ta podle ide o vé ho ná vr hu
jezuity P. Be n ja mi na Schleye ra, kte rý
vycházel z ital ských pøed loh. Plán byl
nepatrnì upraven a realizován v rozsahu,
jaký známe dnes. Carlo Lurago pracoval
pro bøeznické jezuity již døíve, v Bøeznici jim

***
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po sta vil vel ký kos tel sv. Fran tiš ka
Xaverského a sv. Ignáce, høbitovní kostel
sv. Rocha a poutní kapli v nedaleké Dobré
Vodì. Byl nejvýznamnìjším architektem
té doby u nás. Svými skvìlými projekty
si získal pøedstavené pøedevším jezuitského
øádu, kteøí ho povìøili vypracováním mnoha
dalších projektù pro øadu pøevážnì
sakrálních staveb v Èechách.
Jezuité získali cílevìdomou popularizací
ná klon nost nejen okol ní šlech ty,
ale i nejbohat ších a nej vý znam nìj ších
zemských úøedníkù a velmožù a s ní i jejich
štìdrou finanèní podporu. Mecenáši z øad
šlechticù dávali vyzdobit jednotlivé kaple,
které kromì zasvìcení nesly i jejich jména.
Na výzdobì se podíleli nejen místní umìlci,
ale hlav nì umìl ci z Pra hy, vìt ši nou
vlašského pùvodu.
V 17. století se svatohorský areál stal
jedním z nej roz sáh lej ších a nej vý znamnìjších ranì barokních objektù u nás. Kromì
šlechty se na stavbì a výzdobì podílela
i mìsta (Praha, Plzeò, Mníšek a Bøeznice),
ale pøe de vším ne sèet né zá stu py dnes
již neznámých poutníkù, kteøí pøispìli svými
dary na postavení tohoto vlastnì národního
památníku.

OKÉNKO

Cen t rál ní sva ty nì na vy vý še né te ra se
obklopena kaplemi a pod terasou ambitem
– øešení od té doby v Èechách neznámé.
Tento typ poutního místa se stal pravzorem
pro èetná další poutní místa, kte rá by la
v Èechách pozdìji vybudována. Pøedevším
oba vstupní portály patøí k tomu nejlepšímu,
co v této dobì bylo v Èechách vybudováno,
a lze je na základì analýzy opìt pøipsat
tvorbì nej vý znam nìj ší ho teh dej ší ho
architekta Kryštofa Dientzenhofera. I jeho
syn Kilián Ignác – nejslavnìjší architekt
vrchol né ho a pozd ní ho ba ro ku nejen
v Èechách, ale v celé Evropì – vypracoval
pøed rokem 1727 pro Svatou Horu návrh
monumentálního dvouramenného schodištì
pøi se ver ní stra nì am bi tu na va zu jí cí ho
na krytou chodbu se schodištìm do mìsta.
Návrh byl realizován v letech 1727 – 1728,
ovšem ve zjednodušené podobì, která se nám
zachovala.
Když se poèet poutníkù se stále zvyšoval,
vìhlas Svaté Hory se šíøil i za hranice Èech,
a množství lidí z Bavor, Rakouska a Uher
bylo stále vìtší a jejich návštìvy se stávaly
pravidelnými. Bohuslav Balbín zaznamenal,
že „ces ty to ho to kra je se ne trh nou
pro ustavièná procesí na Svatou Horu, celý

kraj je do slo va po svì ce ný zbožnos tí“.
Náboženské slav nos ti by ly stál èas tìj ší,
slavnost nìj ší a oká za lej ší. Hlav ní ol táø
v ústøední svatyni byl postaven (v nìkolika
etapách) celý ze støíbra - do té doby vìc u nás
nebývalá. Nejvíce pozornosti se dostalo
milostné sošce Panny Marie Svatohorské.
Z darù poutníkù jí byl zhotoven roku 1723
zla tý, dra ho ka my, emai lem a per la mi
zdobený tepaný šat, ale mariánští ctitelé
si pøáli ještì více – zlaté královské korunky.
Ko ru no vá ní pout ních ob ra zù a soch
mariánských by lo za ve de no z po pu du
italské ho je zu i ty Ale xan dra Sfor zy
Pallavicini, kte rý vy slo vil myš len ku,
že nosí-li zlaté koruny vládnoucí knížata
a králové, tím spíše toto právo pøísluší
Králov nì ne bes a je jí mu Sy no vi. Té to
výsady se dostalo koneènì i milostné sošce
Panny Marie Svatohorské, a tím i celé Svaté
Hoøe, která se tak zaøadila mezi nejslavnìjší
poutní místa na svìtì. Korunovace se konala
22. èervna roku 1732. Výroèí korunovace
se sla ví od té do by každým rokem
až do souèas nos ti vždy tøe tí ne dì li
po svatodušních svátcích. V souèasnosti
navštìvují Svatou Horu poutníci a turisté
z celého svìta. Více na strán kách:
www.svatahora.cz

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Od 1. èervence – 31. srpna 2009
bude vystavovat v pøedsálí
Erbovního sálu Státního hradu
a zámku Horšovský Týn
Výbor ze své tvorby
absolventka akademie
výtvarného umìní v Kyjevì
paní Natalie Mikovcová
Matvijenková.
Vy sta ve né ob ra zy bu dou pro dej né.
Více informací na Státním hradì a zámku
Horšovský Týn

Setkání obèanù
nìmecké národnosti
se uskuteèní
11. 7. 2009 od 14.00 hodin
v sále MKZ H. Týn.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***
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KULTURNÍ PØEHLED aneb nenechte si ujít v rámci
ANENSKÉ POUTÌ
**************************************************
nedìle 26. 7. 2009, od 11.00 hodin
VÝSTAVY
kinosál Horšovský Týn
„O CHYTRÉM HONZOVI
A PRINCEZNÌ ROZÁRCE“

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
ètvrtek 23. 7. 2009
od 20.00 hodin
kostel sv. Petra a Pavla H. Týn
úèinkuje mužské vokální kvinteto
HLASOPLET
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Po hád ka o se tká ní chyt ré ho Hon zy
s ponìkud popletenou princeznou Rozárkou,
která nic neví ani neumí. V pekle mají kotel
pro hloupé lidi, a protože je prázdný, pošle
èertice na svìt èerta Lojzu, aby nìjakého
hlupáka pøinesl. Lojza však také není pøíliš
bys trý, a tak zpù so bí na ze mi spous tu
zmatkù. Ani s po mo cí lou pežní ka
a èarodìjnice se Lojzovi nepodaøí dostat
do pekla princeznu Rozárku. Chrání ji totiž
chytrý Honza, a protože ji má rád, zvítìzí
nakonec nad celým peklem.

DIVADLO
pátek 24. 7. 2009, od 20.00 hodin
kinosál Horšovský Týn
premiéra divadelní hry
Jean Dell, Gérald Sibleyras:
„A• ŽIJE BOUCHON!“
úèinkuje: Divadelní ochotnický
soubor pøi MKZ Horšovský Týn
VSTUPNÉ: 40,- Kè
*****************************
sobota 25. 7. 2009, od 17.00 hodin
kinosál Horšovský Týn
veselá pohádka s loutkami
„JAK ŠLO VEJCE NA VANDR“
úèinkuje: Divadelní spoleènost
Koòmo
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

úèinkuje: Docela velké divadlo
Litvínov
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
*****************************
nedìle 26. 7. 2009, od 16.00 hodin
kinosál Horšovský Týn
„PRINCEZNY
JSOU NA DRAKA“

Pohádka o draku Habánkovi, který za nic
na svìtì nechce žrát princezny, a radìji
se živí zeleninou.

úèinkuje: Docela velké divadlo
Litvínov
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***
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sály MKZ H. Týn 9.00 – 16.00 hodin

------------------------------------------Informaèní výstava
MUZEUM S ROZHLEDNOU
NA ŠIBENIÈNÍM VRCHU
*****************************
Výstava fotografií
Mgr. Pavla Slaèíka
„VZPOMÍNKA NA TÁTU“
uvádí: Photo Slaèík
*****************************
VÝSTAVA OBRAZÙ
Jiøiny Malackové roz. Kalašové
„KRAJINA DÌTSTVÍ“
6. – 29. èervence 2009
- techniky kombinované,
pøevážnì kresby, obrázky
pro radost, kresby H. Týna

JIØINA MALACKOVÁ
Narodila se 16. záøí 1948 ve Svojšínì,
dìt ství od svých 6 – 19 let prožila
v Horšovském Týnì, od roku 1967 žije
v Kromìøíži.
Je èlenkou sdružení pøátel výtvarného
umì ní Kro mì øížska a ak tiv nì se po dí lí
na vìtšinì èlenských výstav. Její pùvodní
profesí je uèitelka mateøské školy. V poslání
vy cho vá vat ma lé dì ti na chá ze la pl né
uspoko je ní. Dnes po má há v do mo vech
pro se ni o ry v Kro mì øíži se za po je ním
starších spoluobèanù do aktivního života
prostøednictvím výtvarného vyjádøení jejich
po ci tù. Pa le ta je jích umì lec kých
vyjadøovacích pro støed kù je rùz no ro dá
– od pe ro kres by, ko láže, tem pe ry
až po olejomalbu. Stejnì tak jsou bohaté i její
ná mì ty. Za chy cu je mo ti vy, mìs ta,
ale i promì ny pøí ro dy ne bo èlo vì ka.
Každá z jejich kreseb, obrázkù èi obrazù
má svou duši vnímavý pozorovatel nalezne
až pøekvapivì bohatý myšlenkový obsah
u všeho, co kdy vytvoøila. Pojïte za tìmito
obrázky dál, k dotekem symbolù a metafor,
k tomu co zùstává jen naznaèeno, k prostoru
za ob ra zem. Až ke své du ši…
Zve návštìvníky sama autorka…

***
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* F*I*L*M*O*V*É * T*I*P*Y *
POSLEDNÍ DÙM NALEVO
støeda 8. èervence 2009, od 17.00 a 20.00 hodin
Oko za oko. Zub za zub. Starodávné pravidlo pohøbené pod tuhou civilizaèní slupkou.
V lidském životì ale mùžou nastat chvíle, kdy se tahle slupka sloupne, a z beránkù
se stávají vlci. Vìtšinou v tom hraje roli náhoda. Tøeba jako ta, která poslala bandu
násilníkù schovat se pøed bouøkou do posledního domu nalevo, v nìmž žili lidé,
kteøí se bìhem jediné noci z obìtí promìnili v jejich katy. Thrillerem Poslední dùm nalevo
odstartoval v roce 1972 kariéru mistr hrùzy Wes Craven. Jeho remake má vydìsit novou
generaci návštìvníkù kin a slibuje stejnì šokující podívanou.

HOLKA Z MÌSTA
støeda 15. èervence, od 17.00 a 20.00 hodin
Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící v Miami. Miluje své boty,
miluje svá auta a miluje kariérní postup. Když dostane nabídku na jeden krátkodobý úkol
– neznámo kde – aby restrukturovala výrobní továrnu, skoèí po této možnosti s vìdomím,
že má jasné povýšení na dosah ruky. Co však zaèíná jako jednoduchá práce, se brzy stává
zkušeností, která jí zcela zmìní život. Lucy postupnì odhaluje hlubší smysl svého života
a co víc, také muže svých snù.

DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURÙ
støeda 29. èervence, od 17.00 a 20.00 hodin
Hrdinové z prostøedí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvìøitelné
dobrodružství, tentokrát v pøíbìhu nazvaném Doba ledová 3: Úsvit dinosaurù. Nová
“doba ledová” zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzemního svìta dinosaurù.
Je to barevná krajina plná bujné vegetace, která je ostrým protipólem mrazivého prostøedí
z prvních dvou “dob ledových”. Je to zemì nebezpeèí, ohromných tvorù, rostlin
pojídajících ma mu ty, ze mì pl ná ta jem ných míst. Vìè ný smo laø, prehis to ric ký
krysoveverèák Scrat má pøed sebou osudové setkání s krysoveverkou Scratte. Mamuti
Manny a Ellie oèekávají první pøírùstek do rodiny. Lenochod Sid se zase dostane
do problémù poté, co si založí vlastní rodinu s nalezenými dinosauøími vajíèky.
Šavlozubý tygr Diego øeší dilema, jestli se z nìj po boku kamarádù nestává pøíliš velký
mìkota. Navíc, když se objeví dinosauøi, Manny pøestává být „králem džungle“. A také
se všichni seznámí s jednookým lasièákem Buckem, který neúnavnì loví dinosaury.

FILMOVÉ PØEDSTAVENÍ V RÁMCI
ANENSKÉ POUTÌ 2009

JMÉNEM KRÁLE
sobota 25. èervence 2009, od 23.00 hodin
nedìle 26. èervence 2009, od 20.00 hodin
Píše se 13. století. Království èeskému a markrabství moravskému vládne
Pøemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají usmíøit znesváøené rody pánù z Dubé
a z Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních Èechách, správce
královského hradu Bezdìzu, Oldøicha z Chlumu (Karel Roden). Cestou na hrad
najdou Oldøich a jeho pomocníci (Jan Dolanský, David Matásek) stopy po loupežné
vraždì neznámého kupce. Na vartemberském panství se Oldøich setkává s Ludmilou
(Klára Issová), dcerou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od jejího dìtství.
Ludmila se mu svìøí, že se nechce vdát za Beneše z Dubé (David Prachaø), pøestože
jejich svatba je podmínkou køehkého míru mezi obìma rody. Bìhem slavnostní
hostiny, poøádané na Oldøichovu poèest, je zavraždìn purkrabí (Miloš Vávra).
Podezøení padne na loutnistu (Saša Rašilov), jehož snoubenku se purkrabí pokusil
zneužít.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***
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ZE SPORTU
TENISOVÝ TURNAJ V HORŠOVSKÉM TÝNÌ BUDE HOSTIT
ÈESKÉ ŠPIÈKY

STØELECKÝ TURNAJ
V nedìli 14. 6. poøádala místní organizace
Støel ci Hor šov ský Týn klu bo vý tur naj
ve støelbì v disciplínì sportovní pistole
3+5 ran a vzduchová puška vstoje 3+5 ran.
Krásné poèasí a sluníèko pøálo i výsledkùm
a nìkteøí závodníci si splnili svoje osobní
rekordy. Urèitì nikdo z nás nebude David
Kostelecký ani naše "zlaté zlatíèko" Kateøina
Emmons Kùrková, atmosféru olympijských
her nevyjímaje, ale každý z nás má svoji
metu, na kterou mùže dosáhnout.
I vy si to mùžete zkusit koncem èervence
pøi Anen ských slav nos tech na míst ní
støelnici v Horšovském Týnì. Pøijïte,
jste všichni srdeènì zváni.

Výsledky z našeho turnaje
po seètení obou disciplín:
1. Popoviè Ivan
2. Bezpalec Jiøí ml.
3. Mužík Jiøí
4. Müller Vladimír st.
5. Císlerová Leona
6. Císler Miroslav
7. Fürbacherová Eva
8. Bohuslava Bezpalcová

83 b.
75 b.
69 b.
61 b.
56 b.
53 b.
44 b.
43 b.
Ivan Popoviè

Pokud jste pøíznivcem tenisu èi jeho fanda, máte jedineènou možnost vidìt na vlastní oèi
pøední èeské hráèe tenisu pøi finále tenisového turnaje. Tenisový klub LAVIS Horšovský Týn,
ve spolupráci s tenisovým oddílem Škoda Plzeò, poøádá ve dnech 31. èervence až 4. srpna
2009 již II. roèník tenisového turnaje mužù pod názvem AMERICAN CHANCE CASINO
Cup.
Turnaj navazuje na konání pøedchozího velmi úspìšného 1. roèníku, který byl ještì zaøazen
do turnajù kategorie „B“. Poøadatelùm TK LAVIS a TK ŠKODA se však podaøilo pro letošní
roèník zajistit splnìní podmínek Èeského tenisového svazu pro zaøazení turnaje do kategorie
nejvyšší a to do tøídy A.
Toto se podaøilo jen díky tomu, že v pøedcházejícím roèníku se do turnaje pøihlásilo tolik
úèastníkù z první stovky republikového žebøíèku, že se jednalo o nejlépe obsazený turnaj v této
kategorii v celé Èeské republice. Díky tomu byl pøidìlen poøadateli pro tento a následujících
pìt roèníkù statut turnajù kategorie „A“, které jsou vysoce bodovì hodnoceny v èeském
tenisovém žebøíèku, a proto se jich pravidelnì zúèastòují nejlepší tenisté z Èeské republiky.
Tur naj bu de za há jen v pá tek 30. èer ven ce kva li fi ka cí a 1. ko lem na dvor cích
spolupoøadatele Škoda Plzeò. Zde se turnaj rozehraje dle vylosovaného poøadí zápasy
do nedìle 2. srpna. Vítìzové 1. kola se pak pøesunou do Horšovského Týna, kde na kurtech TK
LAVIS v Masarykovì ulici probìhnou od pondìlí 3. srpna závìreèná kola od ètvrtfinále
po finálové zápasy.
Pokud chcete živì vidìt špièkový tenis, který si svou úrovní nezadá se zápasy svìtové série
turnajù ATP, pøijïte se podívat na závìreèné boje v pondìlí a úterý 3. a 4. srpna 2009 na kurty
tenisového oddílu TK LAVIS Horšovský Týn. Turnaj je poøádán pod hlavièkou a záštitou
generálního sponzora spoleènosti American Chance Casinos a.s.
øeditel turnaje Ludìk Thomayer

V. roèník MEMORIÁLU
PEPÍKA BAARA
V sobotu 18. èervence 2009
se uskuteèní V. roèník memoriálu
Pepíka Baara na travnatém høišti
ve Vrchlického ulici.
Po øa da te lem je fot ba lo vý od díl
TJ Dynamo Horšovský Týn. Memoriálu
se zú èast ní ob háj ce loò ské ho pr ven ství
Stafin Holýšov, dále poøádající Dynamo,
1. FC Horšovský Týn a Jiskra Domažlice.

Program:
9.00 zahájení
9.15 první utkání
10.50 druhé utkání
14.00 utkání o 3. místo
15.40 finále
17.15 slavnostní pøedání pohárù
Po led ní pøe stáv ka bu de vy pl nì na
penaltovou soutìží. Obèerstvení zajištìno
po celou dobu memoriálu. Více informací
na jde te ve skøíò kách Dy na mo - fot bal.
Zveme všech ny pøí z niv ce fot ba lu,
VV fotbalového oddílu Dynamo.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Vítìz loòského turnaje Lubomír Majšandr s øeditelem Luïkem Thomayerem a starostou
Horšovského Týna Josefem Holeèkem.

VOLEJBALOVÝ
PØÁTELSKÝ ZÁPAS
V sobotu 25. 7. 2009
od 10.00 hodin
se uskuteèní volejbalový
pøátelský zápas mužù,
staøí versus mladí
na antukovém kurtu
TJ Dynama.
Tímto bychom rádi
pozvali volejbalové
fanoušky.
***
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VODÁCKÝ ODDÍL "SEDMIÈKA"
Pøedžákovské Slalomy
na Paraplíèku 23. - 24. 5. 2009

Slalomy v Písku
(12. – 14. èervna 2009)

V pátek v podveèer se naši pøedžáèci
z vodác ké ho od dí lu „Sed miè ka“
z Horšovského Týna vypravili za doprovodu
svých tre né rù na svùj prv ní zá vod
do Železného Brodu. I když poèasí v sobotu,
kdy závod zaèínal, nebylo moc pøíznivé,
všichni se na závody tìšili a snažili se podat
co nej lep ší vý ko ny. V pøedžákov ské
kategorii se umístili: Mathias Westerdijk
na 5. místì, Denis Wendl na 6. místì, Tadeáš
Vavøík obsadil 13. místo, jeden z našich
nejmlad ších „vo dá kù“ Sa mu el Wen dl
22. místo a nováèek Ondøej Halík 23. místo.
Závodù se zúèastnila za žákynì - starší Jana
Ma tul ko vá, kte rá ob sa di la 4. mís to.
V mužské kategorii za dorostence - mladší
na sin gl ka noi skon èil Da vid Ru sín
na 2. místì. Zá vo di li i zku še ní tre né øi
- Miloslav Wendl vy bojoval za dospìlé
5. mís to a Pa vel Tá bor ský v ka te go rii
veteráni - mladší místo 7. Vzhledem k tomu,
že všichni mají vodáckou sezónu ještì
pøed sebou, vìøíme, že jejich výsledky budou
èím dál tím lepší.
Ahoj vodáci
Mathias Westerdijk

Èekal nás další pøedžákovský pohár. Proto
v pátek 12. èervna opìt nastalo tradièní
naklá dá ní ba tožin a vá zá ní lo dí. Cí lem
výpravy byl tentokrát Písek.
Pro vìtšinu z nás to byla naprosto neznámá
tra•, takže jsme vy ra zi li o nì co døí ve,
abychom mohli poøádnì probádat co nejvíc
tajù a nástrah peøeje na Otavì pod Pískem.
Sice to nebyla až tak tìžká tra•, ale trénink
se rozhodnì hodil. Takže závod mohl zaèít!
V sobotu a v nedìli to vypuklo. Jeden
po dru hém na ši bor ci vy ráželi na tra•
a pøedvá dì li své do ved nos ti. Každý
se ze záludnostmi tratì popral jak mohl.
A výsledek rozhodnì stál za to. Soupeøi
si opìt potvrdili, že vodáci z Horšovského
Týna neprodají svoji kùži lacino. Takže jsme
v nedìli po vyhlášení výsledkù nakládali
do aut ještì spoustu diplomù a cen.
A kdo nás vlastnì reprezentoval? V kajaku
mužù to byli naši pøedžáci Denis Wendl,
Mathias Westerdijk, Ondra Halík, Tonda
Táborský, Tadeáš Vavøík a benjamínci Samík
Wendl a Honzík Táborský. V kajaku žen
to byla pøedžaèka Elenka Vavøíková a naše
tre nér ka Míša Oso chov ská. Míša na víc
prohnala soupeøe na „deblu“ (C2) s Milošem
Wendlem. Na stejné lodi se s divokou vodou
zdárnì poprali i Mates s Denisem. Na kánoi
jednotlivcù (C1) pak soupeøe potrápili Miloš
Wendl, mladší dorostenec David Rusín
a veterán Pavel Táborský.
Tak Ahoj na dalších závodech!
vodáci
další fotky najdete na http://vo7.rajce.net

JAKUB HOJDA VYBOJOVAL JUNIORSKOU REPREZENTACI

Denis Wendl

Poslední nominaèní závody ve Veltrusech rozhodly o tom, že Jakub bude naše mìsto
reprezentovat v juniorské reprezentaci nejen v kategorii singlkanoí, ale v letošním roce novì
i v kategorii kanoe dvojic. Spoleènì s par•ákem Tomášem Macáškem z Dukly Brandýs
postoupili z druhého místa mezi juniorskou reprezentaci.
Po úspìšné nominaci byli vybráni pro úèast na pøedmistrovství svìta ve Francouzském Foix
a Mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši. Držte jim palce.
AHOJ VODÁCI

AKCE ÈERVENEC
4. - 5. 7. 2009
Kadaò – pøedžáci
11. - 12. 7. 2009
Hubertus
15. - 19. 7. 2009
Soustøedìní
Èeské Vrbné
19. - 26. 7. 2009
Mistrovství Evropy
L. Mikuláš
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

***
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SUŠICKÉ SLALOMY
Ani ne pøí z ni vé po èa sí ne od ra di lo
horšovsko týn ské vo dá ky, aby se prv ní
èervnový víkend vydali bojovat o cenné
kovy, tentokrát na øeku Otavu do Sušice.
Bezmála dvacet závodníkù VO“7“ se po oba
dva dny úspìš nì po tý ka lo se vše mi
nástrahami sla lo mo vé tra tì a ví ce
než polovina z nich si domù odvezla ocenìní.
V nejmladší kategorii (do 11-ti let) dosáhl na
medailové pozice pouze Denis Wendl (3.),
skvìle si ale vedl i Mathias Westerdijk,
který obsadil šesté místo. Krásné druhé místo
vybojovala mezi žaèkami Jana Matulková.
Suverénem v dorostencích se po oba dva dny
stal Ja kub Ho jda a pr ven ství ob há jil
i v kategorii deblkánoí s kolegou Tomášem
Macáškem. Na stupnì vítìzù vy stoupali
i Z.Pi voò ka, M.Wen dl, M.Oso chov ská
a L. Hojda, bez ocenìní nezùstali ani dva
nejmladší závodníci sušických slalomù,
teprve šestiletí Sam Wendl a Honzík
Táborský.
Ahoj vodáci

TJ DYNAMO BIKETRIAL
TÌRCHOVÁ (SVK)
7. 6. 2009

UPOZORNÌNÍ!!
Vodácké závody
- Memoriál
Honzy Panušky

se z organizaèních
dùvodù
budou konat
26. záøí 2009
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Jedna z posledních možností nominovat
se na Mistrovství svìta v Biketrialu do Èíny
byla právì první èervnovou nedìli a to v Slovenské Tìrchové. Poøadatel si na kontrolních
úsecích dal velice záležet a obtížnost byla
na úrovni svìtových šampionátù. Závod byl
nominací, jak pro domácí jezdce, tak i pro
Èechy a Poláky. Tìrchová je známa velice
dobrým trialovým zázemím a jelikož místí
klub slavil už 25.výroèí své pùsobnosti, diváci nezaháleli a pøišli podpoøit své favority.
Velice pøíjemné prostøedí, krásné poèasí a socha Jánošíka to vše èekalo na jezdce v místech, kde se pøed pár lety konalo MS a ME
v Biketrialu. Dynamo zde mìlo 6 zástupcù
a 4øi v no mi naè ních ka te go ri ích Se ni or
a Benjamin. V 10:00 poøadatel odstartoval
závod a naši jezdci vyrazili okolo Jánošíkovi
sochy k prvním úsekùm. V kategorii Senior
na jezdce èekalo 8 úsekù systémem dvou kol.
Velice dobrou pozici z nominaèních závodu
z ÈR mìl Jaromír Kašpar a po solidním
výsledku ze Zárieèie mu nic nebránilo k lepší mu vý sled ku a možná i k vysnì né mu
Mistrovství svìta. Tìrchovské skály obklopovali úseky a bylo opravdu na co se koukat
pøíchozí diváci nevìøili svým oèím když
Jaromír na tøetím kontrolním úseku vyskoèil
jeden obtížný výskok a poté seskakoval
ze dvou metrù potoka a celou tuto akci ustál
a kontrolní úsek dojel bez jediného trestného
bodu. Loòští úèastníci Hi-tec cupu Tomáš
Kaufman a Petr Šos bojovali se Seniorskými
úseky stateènì, ale vysoká konkurence jim
za brá ni la v lep ším umístì ní. Náš je di ný
jezdec, který se nominoval na ME ve Španìlsku mìl vel kou chu• za jis tit si start
i na MS, ale polští a domácí jezdci tento
závod zajeli lépe. Dále v závodì startoval
býva lý vi ce mis tr svì ta Pa vel Klou èek,
který v kategorii Hobby nenašel pøemožitele
a odvezl si první místo. Dále byl umožnìn
start Janu Vlasákovi, který mìl možnost
zkusit si nominaèní tratì, ale v nenominaèní
kategorii Beginner C. Honza se s úseky
nemaz lil a vy jel si krás né 4té mís to.

***

ÈERVENEC 2009

Nyní se celé Biketrialové klání pøesouvá
do Blanska ,kde se dozvíme úèastníky MS.

Kategorie: Hobby
Jméno: Klouèek Pavel
Umístìní: 1
Kategorie: Beginner C
Jméno: Vlasák Jan
Umístìní: 5
Kategorie: Benjamin
Jméno: Klouèek Filip
Umístìní: 8
Kategorie: Senior
Jméno: Kašpar Jaromír
Umístìní: 13
Kategorie: Senior
Jméno: Kaufman Tomáš
Umístìní: 15
Kategorie: Senior
Jméno: Šos Petr
Umístìní: 21

***
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BLANSKO 13. 6. 2009
Je rozhodnuto.
Dynamo pojede Mistrovství
svìta.
Dru hou so bo tu v èerv nu se ko na lo
Mistrov ství ÈR v Bi ke t ri a lu a zá ro veò
poslední nominaèní možnost pro Slovenské
jezdce.
Nedaleko Blanenské pøehrady a rekreaèní
ob las ti Pá la va v do po led ních hodi nách
bojovalo o cenné kovy necelých 200 jezdcù
z ÈR a Slovenska.
Dìjištì Mistrovství svìta z roku 2007
pøipra vi lo hned 9 kon t rol ních úse kù
pro jezdce kategorie Senior, Junior a Elite.
David Šmíd bývalý jezdec kategorie Elite
po prvním kole obsadil tøetí pøíèku za Svobodou a Slovákem Prieèkem. Tudíž do druhého
ko la na stu po val z ve li ce dob ré po zi ce,
aby za úto èil na nejvyšší pøíè ku, ale již
zmiòovaní jezdci své výkony ještì zlepšili
a David se tedy umístil na výborném tøetím
místì. Po prvním kole dìlil jezdce Kaufmana
a Kašpara pouze jeden trestný bod a závod
byl o to zajímavìjší. Jaromír nakonec zajel
lépe druhé kolo a patøila mu pátá pøíèka.
Petr Šos ve druhém kole utrpìl ošklivý pád
a odrazilo se to i na jeho výsledku. V kategorii Benjamin náš desetiletý borec zajel opìt
na stupnì vítìzù a všem vytøel zrak, když
porazil nìkolik jezdcù, kteøí byli pøedním
na zá vo dì v Tìr cho vé. Další kva lit ní
výsledek zajel Jan Vlasák, kterému vítìzství
své kategorie uteklo o dva trestné body.
Ondøej Cíler , který se trialu vìnuje ani
ne dva roky si pøi ve zl bron zo vý po hár
a v prùbìžném po øa dí své ka te go rie
je na druhém místì. Velice dramatický byl
souboj v kategorii Hobby mezi Týnským
Klouè kem a Ho do nín ským Il èí kem.
Nakonec Ilèík zvítìzil a jako jediný projel
celý závod za nula trestných bodù. Pavel
Klouèek se umístil na druhém místì s jedním
trestným bodem.
Nejvìtší šok pro trialovou veøejnost bylo
zveøejnìní nominace na Mistrovství svìta
do Èíny. Pøi vyhlašování kategorie Senior
zaznìlo jméno Týnského jezdce Jaromíra
Kašpara a náš jezdec má tedy možnost
startovat v Èínì. Uvidíme, jestli se klubu
podaøí zajistit finanèní prostøedky na MS
nebo se objeví sponzor, který by byl rád
zviditelnìn nejen v ÈR, ale i ve svìtì.
kategorie

jméno

umístìní

Begginer C Vlasák Jan

2

Hobby

Klouèek Pavel

2

Senior

Šmíd David

3

Benjamin

Klouèek Filip

3

Begginer A Císler Ondøej

3

Senior

Kašpar Jaromír

5

Senior

Kaufman Tomáš

6

Hobby

Brožík Václav

8

Hobby

Jirsa Pavel

12

Senior

Šos Petr

15

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

DYNAMO OVLÁDLO HAMRY
NAD SÁZAVOU!!!
Poslední závod jarní èásti seriálu M ÈR
a Hi-tec cupu v Biketrialu se konal 20. èervna
v Hamrech nad Sázavou. Jezdci pøijeli plni
oèe ká vá ní a ne vì dì li jest li zá vod bu de
na pøírodních nebo umìlých pøekážkách.
Hamry jsou mladý, ale velice progresivní
klub, který poøádal poprvé, tak prestižní
soutìž jako je Mistrovství Èeské republiky
v Biek tri a lu. Zá vod byl kom bi no va ný
z umìlých a pøírodních pøekážek. Závod
nabízel mnoho zajímavých úsekù, ale ty
nejvíce atraktivní pro diváky byly sekce
umì lé. Za be to no va né kùly po kte rých
se museli jezdci proskákat až do výšky okolo
dvou metrù a dále pokraèovat po obrovské
cívcve ze které se skákalo na sérii peti
pneumatik z traktorù. Tak nejen takové
pøekážky èe ka ly na jezd ce Dy na ma
v místním Trial-parku. Elitní a Seniorské
kate go rie zá vo di li na 7mi kon t rol ních
úsecích a naši závodníci si vedli opravdu
znamenitì. První kolo se našim jezdcùm
velice vydaøilo a výsledky v kategorii Senior
po prvním kole byly: 1.Šmíd, 2. Kašpar,
3. Kau f man, 10. Šos . Da vid na ko nec
prvenství obhájil a na druhé místo se dostal
nakonec Jiøí Svoboda z Velkých Rybníkù.
Tomáš se dostal poprvé na bednu a se svým
výkonem byl velice spokojený. Bronz má
pro tohoto závodníka velikou cenu, jelikož
v ka te go rii Se ni or je no váè kem. Fi lip
Klouèek v republikové kategorii Benjamin
zajel výborné druhé místo stejnì, jako Pavel
Klouèek v kategorii Hobby. Jan Vlasák
v kate go rii Be gin ner C na umì lých
pøekážkách opìt záøil a patøil mu cenný
bronz. Ze závodu každý úèastník odjíždìl
velice spokojený. Poøadatel zvládl závod
oprav du na vý bor nou a všich ni se tì ší
na závod v pøíštím roce. Nyní závodníky
Dynama èeká malá závodní pauza a tento èas
vìnují pøedevším tréninku na podzimní èást
seriálu M ÈR v Biektrialu. V èervenci je èeká
nìkolikadenní klubové soustøedìní a v srpnu
naši závodníci odjedou pilovat svou techniku
na tydenní soustøedìní v Tanvaldu u Liberce.
Tento camp je poøádán Pepou Dresslerem
bývalým Mistrem svìta a 20ti násobným
Mistrem republiky. Camp bude zakonèen
závodem, kterého se každoroènì úèastní
Evropská trialová špièka. Za podporu
na závodech v jarní èásti dìkujeme
pøedevším firmám: Reha-Arnika s.r.o.,
Silnice H.Týn a.s., Plastik HT a.s., Lion
Graphic, Arcom, Trislahop.cz a Cykloservis
Fictum.
Web klubu: http://bt.htyn.cz

***

Florbalový Go-Go cup vyhrál
tým Trhanova
Finále horšovskotýnského turnaje pøinesl
duel do té doby dvou neporažených mužstev,
který vyznìl pro hráèe Donau.
Hor šov ský Týn – Flor ba lis té Do nau
Trhanov se stali vítìzi velikonoèního Go-Go
Cupu. Ten pošesté uspoøádali florbalisté
Go-Go Hor šov ský Týn za úèas ti šes ti
mužstev. Vítìzný tým Trhanova rozstøílel
ve fi ná le, kte ré zá ro veò by lo du e lem
do té doby dvou neporažených mužstev,
Kout vy so ko 12:5. Støe lec ky se blýs kl
Jan Ba•ko, autor pìti gólù. Souboj o bronz
vyhráli domácí tým Go-Go, když zdolal
Lucky 5:4.
„Týmy jsme rozdìlili do dvou tøíèlenných
skupin, pøièemž hrací doba byla dvakrát
dvanáct minut. Vítìzové skupin postoupili
pøí mo do se mi fi ná le, týmy na dru hém
a tøetím místì se utkaly ve ètvrtfinále o zbylá
dvì místa. Ve vyøazovacích bojích se hrálo
již dvakrát patnáct minut,“ prozradil hrací
systém turnaje jeden z hlavních organizátorù
a jeden z rozhodèích Karel Hencl.
Úvod tur na je ob sta ra li hrá èi Kou ta
a Pobìžovic. Z vy sokého vítìzství 11:1
se radovali florbalisté Kouta, když sedm gólù
zaznamenal kanonýr Milan Hutta. Zdatnì
mu sekun do val Ka rel Fait (hráè Men
in Black pøi jal na bíd ku Kout ských
a na poslední chvíli doplnil jejich kádr), autor
gólu a šesti nahrávek. Ve druhém duelu
florbalisté Donau Trhanov zdolali neèekanì
obhájce loòského prvenství, Lucky Oldies
3:2. Dva góly zaznamenal kapitán Jakub
Obrtlík. Následnì Kout zdolal Tachov 4:3,
když o všechny ètyøi góly se postaral Hutta.
Tøi asistence si pøipsal Jiøí Groessl. Koutští
florbalisté si zároveò zajistili pøímý postup
do semifinále.

VÝSLEDKY:

Ve skupinì B pak Trhanovští porazili
domácí Go-Go a stejnì jako Kout postoupili
mezi nejlepší ètyøku. V závìreèných bojích
obou skupin nejprve Pobìžovice potrápily
Tachov, ale tìsné porážce 3:4 nezabránily.
Poté se zrodila první remíza turnaje, když
hrá èi Lucky neèekanì remizovali 4:4
s týmem Go-Go.

David Šmíd – 1. místo – Senior
Tomáš Kaufman – 3. místo – Senior
Jaromír Kašpar – 4. místo – Senior
Petr Šos – 10. místo – Senior
Filip Klouèek – 2. místo – Benjamin
Jan Vlasák – 3. místo – Beginner C
Pavel Klouèek – 2. místo – Hobby
Stanislav Vimmer – 8. místo – Hobby
Pavel Jirsa – 10. místo – Hobby

V úvodním ètvrtfinále vyzvali obhájci
prvenství Lucky Pobìžovice a od úvodního
hvizdu plnili roli favorita. Postupnì se ujali
ve de ní 5:2, ale Po bìžovi ce ve de né
postøekov ský mi opo ra mi Vla di mí rem
Foistem a Ondøejem Cibulkou zabojovaly
a snížily na rozdíl gólu. Vzápìtí tým Lucky
pøidal šestý gól, a i když na každé stranì
padlo po jedné brance, dvougólové vedení
udržel a postoupil do semifinále. Druhý
souboj o ètyøku nabídl dramatický souboj,
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který zaslouženì skonèil vítìzstvím Go-Go
4:3 nad Tachovem.
Prv ní se mi fi ná le pøi nes lo du el Kou ta
a Lucky. Kout se ujal postupnì vedení 4:0,
ale hráèi Lucky se nevzdávali a snížili
na rozdíl gólu. Neuhlídali však Milana Huttu
a ten pokraèoval ve støeleckém pøedstavení,
když nakonec v tomto utkání zaznamenal
šest gó lù!!! Z ví tìz ství 9:6 a po stu pu
do semifinále se tak díky nìmu radovali
florbalisté Kouta. Druhý zápas o postup
do finále mezi Trhanovem a domácím Go-Go
byl opro ti prv ní mu se mi fi ná le o hod nì
´chudší´ na branky. Trhanov se ujal rychle
vedení po trefì Jana Ba•ka, následovaly další
šance jeho spoluhráèù, ale ti nedokázali
pøekonat brankáøe Radka Dufka. Florbalisté
Go-Go se nevzdávali a doèkali se vteøinu
pøed koncem, kdy Ondøej Císler srovnal
na 1:1. O druhém finalistovi podle pravidel
tak rozhodovala trestná støílení. Rozuzlení
pøinesla až dvanáctá série, kdy vsítil
rozhodující gól trhanovský kapitán Jakub
Obrtlík.
V souboji o bronz se skóre mìnilo na obou
stranách, z vítìzství 5:4 se nakonec radovali
domácí florbalisté Go-Go, když hattrickem
se blýskl Martin Királ. Úvod finálového
zápasu dokonale vyšel hráèùm Trhanova,
kteøí se postupnì ujali pìtigólového vedení.
Kout se ne vzdá val a po tre fách Fai ta,
kapitána Kresla a Hutty snížil na 3:5. Jenže
Trhanov ve druhé pùli pokraèoval v gólové
nadílce a nakonec Kout rozstøílel 12:5!!!
Po skonèení finále následovalo slavností
vyhlášení, kdy Karel Hencl a Petr Plášil
z poøádajícího týmu Go-Go Horšovský Týn
pøedali nejlepším týmùm poháry stejnì jako
dvì individuální ceny. Nejlepším støelcem
tur na je se stal s 18 pøes ný mi zá sa hy
ve ètyøech odehraných zápasech koutský
kano nýr Mi lan Hut ta, na o pak ce nu
pro nejužiteènìjšího hráèe turnaje si odnesl
horšovskotýnský Martin Királ.
Karel Fait

Žákovský GO-GO cup 2009
V sobotu 6. 6. 2009 uspoøádal florbalový
od díl GO-GO Hor šov ský Týn tur naj
pro nejmenší hráèe tohoto oblíbeného sportu.
Byl pojmenován stejnì jako tradièní turnaj
pro muže,le tos již 5-tý roè ník,GO-GO
cup.Je li kož se ten to tur naj mi mo øád nì
vyvedl a zájem divákù byl pochopitelnì
velký, mìl by tento turnaj navázat na svou
mužskou po do bu a bu de se opa ko vat
v Horšovském Týnì každoroènì.
Aby byli soupeøi ve skupinách co nejvíce
vyrovnání, bojovali zvláš• kluci a holky
1 až 3-tí tøída a ve druhé skupinì 3 až 5-tá
tøída. Každá sku pi na by la vy hlá še na
samostatnì.
Ve skupinì „A“ byly týmy 1 až 3-tí tøída
GO-GO Hor šov ský Týn, Dob øa ny
a Pobìžovi ce. Ve sku pi nì B GO-GO
Horšovský Týn, Dob øa ny, Tluè ná,
Pobìžovice.
Tur naj za èí nal v 8.00 hod. zá pa sem
skupiny B mezi Go-Gem a Pobìžovicemi.
Ten to zá pas vy hrál tým z Hor šov ské ho
Týna.Ve druhém zápase se utkal tým Dobøan
a Tluèné a celkem s pøehledem vyhrál tým
Dobøan 6:0. Od 10.00 zaèali zápasy tìch
nejmlad ších, kdy Go-Go po ra zi lo 8:2
Dobøany.

Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

Jak tur naj po kra èo val, by lo zøe tel né,
že ve sku pi nì nejmlad ších jsou nej lé pe
pøipra ve ni hrá èi z Hor šov ské ho Tý na.
Na kterých bylo vidìt, že mají za sebou
již nìjaké zkušenosti. Získané po boku svých
starších spoluhráèù z oficielní ligy a rùzných
turnajù, kterých se zúèastòujeme. Ve skupinì
hráèù 3 až 5-tá tøída favorit nebyl tak jasný
i když Dob øa ny pøe hrá va li své sou pe øe
celkem lehce.Kluci z GO-Ga ale své soupeøe
taktéž pøehrávali a bylo jasné že o tom kdo
získá zlato rozhodne až zápas mezi tìmito
dvìma týmy.
Po zápase GO-GO - Dobøany jsme museli
uznat, že kluci z Dobøan byli dnes lepší.
O jejich vítìzství rozhodlo hlavnì to, že byli
u míèkù vždy o nìco døíve než my a jejich
kombinace v našem obraném pásmu byla
jed no duš ší, kdy se do stá va li ke støel bì
po jed né ma xi mál nì dvou rych lých
pøihrávkách. Dobøany zaslouženì vyhráli
a odnesli si medaile za první místo.
Skupinu A vcelku bez problémù vyhrál
tým GO-GO Horšovský Týn na druhém
místì se umístil tým Dobøan, na tøetím
Pobìžovice. Ve skupinì B (3-5tøída) získali
zla to Dob øa ny, støí bro GO-GO H.Týn
a bronz Tluèná.
Na tomto turnaji bylo rozdáno celkem 105
me dai lí.Týmy, kte ré se ne u mís ti ly
na stupních ví tì zù, si od nes ly nì ja ké
sladkosti a reklamní pøedmìty o.s. GO-GO
Horšovský Týn. Tur naj byl pro vìt ši nu
oddílù zakonèením sezóny 2008/2009 a byl
urèitì pøíjemnou teèkou za tímto roèníkem.
Rodièe, pøíbuzní a fanoušci hráèù udìlali
svým synùm,dcerám a kamarádù pìknou
atmosféru. I pro tyto diváky uspoøádáme
takovýto turnaj opìt pøíští rok.
Po tomto turnaji jsme se pøesunuli na høištì
za základní školou , kde bìhem dne Tomáš
Urban a Ondra Císler pøipravili táborák.
Poèasí nám moc nepøálo a do 17.00 jsme byli
schováni v klubovnì stopaøù.
Naštìstí v 17.00 hod. pøestalo pršet a mohli
jsme zapálit oheò.

***

ÈERVENEC 2009

Bìhem veèera jsme se velmi dobøe bavili.
Kolem 18.00 jsme rozkrojili dort se znakem
GO-GO Horšovský Týn. Krátce jsme si nìco
øekli k uplynulé sezónì. A seznámili naše
hráèky a hráèe s tím co je èeká pøíští rok.
Holkám byla pøedstavena nová trenérská
dvojice Urban-Císler. Jako zpestøení celé
akce byla tombola kdy si každý úèastník
odnesl nìjakou cenu (míèky, potítka, dresík,
hakysáky apod.).
Dá le za sed la vý tvar ná ko mi se, kte rá
vybrala 5 nejlepších obrázkù na téma florbal
a GO-GO a jejich autoøi pøebrali hodnotné
ceny.Volná zábava pak pokraèovala do 20.30
hod.. Kdy se napøíklad hrál tìžký fotbalový
zápas holky proti klukùm a nevzpomínám
si,že by padl nìjaký gól.
Tím to jsme za kon èi li le toš ní se zo nu.
Do konce školního roku se ještì budeme
scházet na trénincích.
V èer ven ci si všich ni od po èi ne me
a v srpnu už se zaèneme pøipravovat na další
rok. Nìkteré hráèe z tìch mladších ještì èeká
tìžký turnaj elévù 20.6. v Plzni, kde bychom
se mìli utkat s týmem Lovosic,Chodova
a Plznì pøi síle tìchto týmù je našim cílem
v tom to tur na ji na brat no vé zku še nos ti
a pøipravit se na další roèník elévù.Pøedpoklá dá me, že na tom to tur na ji na stou pí
za soupe øe hrá èi,kte øí se bu dou lou èit
se soutìží elévù a pøipravovat se na ligu
mlad ších žákù.Hlav nì tým pražské ho
Chodova budí velký respekt.

***
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