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v těchto dnech byla
ukončena ďouhodobá celo_
republiková soutěž 5. t íd
"Zdatné děti L994.n V bor_
ného v sledku dosáhli Žáci za-
kladní školy Bor.

Prrlměrnym počtem?M,M
bodu na Žáka obsadili krásné
druhé místo zaZšTršice (2u,
57 b.). T etí skončili Žáci ZŠ
Ostrava - jih s 234,7 b..

Nejlepších vsledk z bor-
ské školy dosábl v kategorii (iď)

Jl

",*r{,, 4Ju,,,

Dn/\r'./4,/W ,í{z&znŽl.a/ k "jr /r,-' rt l)&a,-h'Lr-' a L-ea-I.a;., ť r' e,r-u -
lrr;au ryih4eLL r^rY.-L

/r
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' /áru&'t .l, ;*.í^LI

árr,,l^i'|''' rr,* l.p n
í
L/, ď*a' l7ru ry,/ fu?rrt /r,Í.,, 

j,,,,-

,I-+q{y{, /,,4/ rěr-,
Skončila atletická soutě žZdatné děti Lgg4

B orš tí páiťáci st íbrní
chlapc Roman Šulan s 315
body, kter' v běhu na 60 m
dosáhl času 8,7 sec. a ve šplhu
(4'5 m) 3,4 seč. Z děvčat byla
nejlepší Jana Triščíková s 35Z
body, která skočila do dálky
38L cm a v hodu kriketov dr
míčkem dosáhla hranice 32,10
ÍIl.

Nemaly podíl na rispěchu
qají učitelé tělesné vychovy
Hana Fukalová a Jaroslav Li-
nek.



Cyklisté z deseti škol okresu si to rozdali v'e st íbrsk;ich kasárnách

Nejle-pší byli boršti repÍezentanti
st'ŘÍgno bod) . DruŽ_

stva z deseti škol tachov-
ského okresu se sešla v
okresním kole soutěže BE-
SIP po ádan ch v pátek ve
stríbrskych kasárrrách.
Každá škola postavila dvě
družstva _ šestičlenné,
sloŽené ze tíi děvčat a t í
chlapc do 12 let a
čty členné (2 dévěata a 2
chlapci) ze Žák ' 7. a 8.
ročníkti základních škol.
Mladí cyklisté prokazovali
své znalosti v pěti sou_
těŽních disciplírrách: první
pomoc, techn:cké dc,ved_
nosti, test z J,ravidel sil-
ničního proVozu' praktická
část jízdy na dětském do_
pravním h išti a juda
:lručnosti'

Ředitel závocu ing. Jo_

zef Bardon si velice poch-
valoval spolupráci s vojen_
skym ritvarem 8015, jme-
novitě s plk. ing. Klemen-
tem a mjr. ing. Sásikem.
Pomohli p i soutěŽi orga_
nizátorsky, materiálně a
zajistili všem zričastněnym
oběd. Poděkování pat í
rovněŽ okresnímu editel-
ství dopravního insoek-
torátu české policie, čes-
kému červenému kÍíži,
Domu dětí a mládeŽe ve
St íb e, Autoškole Ta-
chov, České pojišťovně Ta-
chov, Skolskému ri adu v
Trrchově a Ústavu sociální
péče Mi!í e.

V *Llat_egqrli (5*- e-6.
t íoy)tyitěn|a'' Záktadnl
š}pJa'z. Bog druhá byla
Základni škola ze St íbra,

Mánesova ulice, a tietízá-
kladní škola z Plané, ná_
městí Svobody. yJl-kagg_
gorii (7,_a-8. t ídytb-po adÍ*
násleluiÍgí ; t. ZŠ St íbro,
Gagarinova ulice, ?, zŠ
Černošín a 3'zŠ-BaI.

A jak dopadla soutěŽ v
jednotlivcích? V I. katego_

, rii byl suverénné nejlepší
Dobroslav Beroun (ZŠ
St Íbro, Mánesova ul.), po
&gL Dqvl.d.* oíšto *E$*
LqJ'\ a v těsném závěsu Mi_
chaela Němcová (zŠ Ta-
chov,' Kostelní ul.). Y-ka;-
Jgg 9I'l s!4 lEÍphŽak z_v.r-t ě:_

3!-QťE-$v-e$3 (Z$ po!*
2. místo Kate ina Mayero_
vá (zš Stffbro, Mánésova
ul.) a .3. JeL-P*efu*_ Š-*
q 

"q')

Tachovsk1l cleník 21 ,5, ''.';94

St edeční okresní p ebor v atletice na dráze byl ve všech kategoriích poznamenán velikou nepÍízní počasí

atletri
Veronika Bláhová 1zŠ Čer-
n oiín )' Ll-uglqzitlgrb arro ya
(ZS Bo4;-st. Ž'áci_- t'Jsleg-
Holub (TC Hornická), 2. Da-

Hu$ly déšt' 'zkrálpěl -'yelige kvalituí yylqpJ
srŘÍgno (šg) - stiiedeční

odpoledne na stadionu Baní-
ku pat ilo atletrjm, kte í se
zde sešli na okresním p eboru.
o titul p eborníka okresu se
závodilo v 'kategoriích
mladšího a staršího Žactva,
dorostu a dospěl1ch. Účast u
někter_,.ch disciplinách byla
poznamenána nep ízniw. m
počasím, kdy po celou dobu
závodťr hustě pršelo. I p es
ztíŽené podmínky bylo do-
saženo kvalitních v kontl. Po-
adatel závodu místní oddíl

atletiky Baníku st íbro se do-
b e zhostil svého tikolu a p e'
bory proběhly bez sebe-
menšÍho zádrhele'

Kriket ml. žáci - 1. Jan Mi-
kisek (TC Hornická), 2. Jan
Linhart (TC Zárečná\' 3. Lu-
káš Mička (St íbro Máneso-
va); ml. žákyně . i. Ji ina Ská-
celová (TC Zárečná),2. Mi-
chaela Kočiová (B. St íbro)'
|lgcie Rol n ítpv4-.(ZS.EgtL

0 metrri p ekážek: ml. žáci
_ 1. Václav Vost ez (B. st íb-
ro), 2. Pavel BroŽ, 3. Michal
Kracík (oba st íbro Máneso_
va); ml. žákyně _ startovala
pouze Tereza Vost ezová z B.
St íbro'

80 metrri p ekážek st.
žákyně - opět startovaIa pouze
domácí závodnice Y éra cažá-
ková z B. St íbro.

100 metrri p ekážek st. Žáci
- l. Pavel Dranko (Strojplast
Tc)' 2. Pavel Mašek (stŤíbro
Mánesova), 3. Vítězslav Hej-
duk (TC Zárečná).

3fi) metrri: st. žáci - l. David
Vondraš. 2. Lukáš Sláma (oba
ZŠ Černošín),3. Fitip Kovár-
ník (SoU Bor); st. žákyné -
L" ''.I.3.ra GaŽáková' 2. Jana
Cvrková (obě B. St íbro)' 3.
i'enka Simeonová (TC Hor-
nická).

0 metru: ml. Žákyně - 1.Zu-
zana Kašparová (B. St íbro)'
ll. Mirka Vejpustková (TC
Zárečná)' 3. - 5. Ji ina Kapr-
lláicvá (TC Hcrnická), Mar-
kéta Jelínková (B. St íbro)'
Denisa Skopová (ceo. St íb-
ro); ml. žáci - t. Ji í Holeček
(B. st íbro)' 2. Martin Lapka
(TC Zárečná),3. - 6. Jind ich
Kcželuh (TC Hornická)'l4r
vid Jiroušek (ZS Bor). Radan4 

-L 
- t{

Lampl (B. St íbro)' Luboš
Praveček (TC Zárečná); st.
žákytté - 1. - ?. Veronika Ko-
polovičová (TC Hornická)'

vid Vondraš (ZŠ Černošín

)' Lukáš Sláma (
nošín).

1500 metru: st. Žáci - l.
Martin Šurányi (TC Stroj-
plast), 2. Pavel Hobza (TC
Hornická), 3. Dobroslav Be-
rcun (B. s'. Íbío).

3. Miroslav Ga-
Mánesova); st.

ákyně _ 1. Ir4arie Pet čková
(TC Zárečná), 2. Monika
Pašková (B. St íbro)' 3. Jarka
Bočková (TC Zárečná); st.
žáci - 1. Martin Minich (TC
Hornická)' 2. Radek Matela
(oA St íbro)' 3. Zbyněk Ma-
tas (TC Strojplast).

Dálka: ml. Žákyně - 1. Mi-
chaela Kočiová, 2. Zuzana
Kašparová (obě B. st íbro).
LHana Pá!Bová:(6-Epd;
ml. Žáci _ 1' stanislav Htjtzl

ZŠ Bor

8o0 metrri: ml. žákyně - Í'

Jana Kušlitová (TC Hornic-
ká),2. Monika DráŽdilová (B.
St íbro)' 3. Pavla Popovová
(TC Hornická); ml. Žáci - 1.

Jind ich KoŽeluh (TC Hor-
nická), 2. Radan Lampl (B.
St íbro)' 3. David Bot'z:k
(St íbro Máiresova); st.
Žákyné _ 1. Jana Cvrková, 2.'
Mirka Schimmerová (obě B.
St íbro)' 3. Radka Gangurová
(TC Hornická); dorostenky -

star-tovala pouze domácí Sár_
ka Smolková; muži - opět je-
din závodník Vladimír Lepič
z B. St íbro.

Koule: st. Žákyně - 1. Hana
Nyklesclvá (TC liornická)' 2.

Věra Bělčická (TC Zárečná)'
3. Zdena Lipavská (B. st íb_
ro): st. Žáci - l. David Ram_
bouser: (ZS Bor). 2. Yáclav
Hr-rlu) (TC Hornická), 3. Pa_
vel Dranko (TC StrojplasQ;
dottrsienky - 1.Iveta Burdová,
2' Gabriela Kinclová (obě oA
s ti íbro), 3.-5abjna-Belaysy;á'
(SOII Bor); dorostenci - l.
Jan Pechouš (SoU Bor)' 2.
J<lsef Budaj (stiíbÍo Cagari-
nova), 3. Ladislav Pr cha
(oA. St íbro).

4&l metru: dorostenci - 1.

L rcc š Vlček (Gymnázium
st íbro)' 2. Ji í Skobla' 3. Jan
l)vo-l;ili (oba OA St íbro);
ženy - 1.. Michaela lfkovicho_
r,á, 2. Jetra Vyhlasová (obě
oA St íbro).

lÚc metr dorostenky . l.
Sallina Belayová (SoU Bor),
2' ij'va lučková (oA St íbro);
rÍo,rl:,tenci _ 1. Ladislav Ha_
drovsk (SOU Bor), 2. Ro-
man Dobr,. (TC Strojplast),
3. - 4. Luboš Galko (oA St íb-
ro), Jan Pechouš (SoU Bor);
ženy _ startovala pouze jedna
závodnice Kate ina Kgvalí-
ková z oA St foro; muŽi - ta-
ké pouze jeden startující z do-
mácího odtiílu Jakub st eštík-

B.
Srlnro;l= pa"id_JiM'
(ZSlail št. Žákyné: 1.Y"-

bousek (oba7Š Bor).3. Pavel
ffiďŠiijffist); ao-
rostenci - 1. Ladislav Ha-
drovsk (SOU Bor), 2.
Zbyněk Podbradsk; (St íbro
Gagarinova), 3. Michal Perlík
(oA St íbro).

Vyška: ml. žákyně - t. Jana
Kušlitová (TC Hornická)' 2.

Monika DráŽdilová (B. St íb-
ro), 3. Marcela Hronová (TC
Hornická); ml. žáci - t-S!ani;



!:. ]-','soutě ži|y o Pohár Českého rozhlasu Mladí zdravotníci Tachovska v krajském kole

J a sn é vítěz'sÚ." í "as=B-or Borští na druhéxn rmístě
. ..::.:,':. Boru a st íb e

' -::.-:-::.:.'' tradiČní at]etic_
: *:.]J' zakladních škol oI -.r l:si:lio rozhlasu. Sou-
. : :_ :_J;iinilo celkem 14

' _, . _:.:.-: škcl a gymnazisté
' :: -.::. ]:l a Tachova . Závodilo
: : Či,,iech kategoriích a v
_' :]_t:.Ích discip]inách: v';-- l] ÓJ.600.800,1000 a
: ' :e:ru. rÝŠce, dálce, kou_
"] :.:i.] a štafetě na 4 x 60

-:.1-.
. -:.e celkovéhopo adí pat_

, která
: ]::.a. s velkym náskokem
:_:: ZS Tachov _ Hornická.

I Na t etím místě skončili Žáci
1 ZŠ racn ov - Zárečná. které
od druhého místa dělilo
pouhych 83 brtdri.

V jednotlivych kategoriích
si nejlépe vedli: !01adší ŽÍíei _'|.,?s St íbro Gagarinova, 2.
".". Rnr, 3. ZŠ Tachov - zT
rečná; mladší žákyně - 1. zŠ
stríbro Gagarinova,2. ZŠ TC
'Lá 

r e čná, 3. ZŠ S tráž; starŠLŽíqi
- ] 7Š Rnr, 2. Gymnázium Ta-
chov, 3. ZŠTC Hornická; sÍarŠÍ
žákyně. 1 7Š qor,2.ZŠ Staré
Secliště, 3. Zš St ibro Máne-

TACHOV (msd) - V
utery se v Plzni usku-
tečnilo krajské kolo sou-
těŽe hlídek mlad1ch zdra_
votník , kterého se
zričastnili vítézové kol
okresních.

V Tachově proběhlo
okresní kolo soutěŽe mi-
nuly t den a na základě
jeho r"_ sledkri-do Plzně je-
la druŽstva ZS P imda (2.
stupe znalosti) pod ve-

(šgl
dením Karly Kupilftové a 

I

-Z 
S-p.-o_t p g{ y-e_d e"nÍr'r_ Jaur l

Zem-dngLé. Prvt jrnerro- 
i

vaná hlídka obsaciila v l

kraiské. soutěži čtvrté 
I

rnísto .,&ušlÍ-qb-sadill do: 
I

t qnqp*mbé*JilJslo. Ťimto l

aetii$lrfi_!t'"]y1 rteníig :l.

Velmizdatné děti máme i v našem okrese

Suyerénenn horská škotra
SoutěŽe "Zdatné cÍěti'' Se

zučastnili žáci všech základ_
ních škol táchovského okre-
su. SoutěŽilo se během celé_
ho školního roku v běhu na
60 metni, 1 500 metr , skoku
dalekém, hodu kriketovym
míčkem a šplhu s p írazem.
Nejlepší vysledky Žák byly
ohodnoceny a bodow
prriměr t íd a ročníkri st;
novil celkové po adÍ.

V našem okrese soutěžilo

Tachov, Záreěná a
skončila ZŠ Černošín.

meslce.

Soutěž je organizována ce_
lorepublikově a vysledky bu-
.dou mámy koncem tohoto

ru-
ZŠ

t etí

umístěním však soutěŽní
aktivita tachovskych hlí-
dek pro letošní rok
skončila, protoŽe do ná-
rodního kola postupují
pouze vítězové krajské
soutěže. V p ípadé západ-
ních Cech první místa v
obou stupních znalosti vy-
hrály hlídky okresu Plzen
- sever.

Pracovníci St ediska
sluŽeb Českého červeného
kÍíže v Tachově touto ces_
tou děkují učitelkám,
zdravotnicím a zdravot-
ním sestrám, které v okre-
Se mladé zdravotníky po
ceiy rok vychovávají, za
jejich zásluŽnou činnost.

celkem L4 zák\adních škol a

Taciievsk-Ý deník scbota 4.b.1-gg4

Úal)
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