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Na atletickém oválu st íbrského Baníku se uskutečnily závody žák 'škol prvního stupně

Borští borci si odvezli devětkráÚ zlato
3. ročnik . dívkv: 50 m .

1 Šarta Hulrnáková (Bor),*
2. Markéta Novotná (St .

Gag.), 3. Petra Šimáčková

P ed t dnem se na sta-
di nu Baníku St íbro us_
kutečnily atletické závody
žák prvního stupně zá_
kladních škol Tachovska.
Po adatelem byl sice ta-
chovsk; školsk ad, ale
veškerá tíha p íprav ležela
na trojici učitelri Václavu
Peteffkovi (St íbro Mán.),
Daně Steinerové (Černo-
šín) a Jaroslavu Cvrčkovi
(Svojšín)' kte í se s počet-
nou skupinou nejmeďích
atlet a hlavně nep ízní
počasí vyrovnali na jed-
ničku.

Y slerlky zípasri 1 L rď.
ník . ďvky: í) m. 1. Ji ina
Víthová (St . Mánes.)' 2.
Martina Kozelková (zá-
chlumí), 3. Marcela Blahu-
tová (st. Sedliště); 3fi) m .
1'. Lenka Strankmtillerová
(S . Mán.)' 2. Ludmila Kli-
mentová (Planá nám.)' 3. -

4. So a Pochylá (st . Gag.)
a Sylva Keslerová (Planá Va-
ly); hod míčkem -1. Michaela
Kotrbová (Strráž)' 2. Alena
Andrlová (Kladruby), 3. Ivo-
na Hajduchová (TC Zár.);
dálka. 1'. Kate ina Kďiová
(st . Gag.)' 2. Ivana Jevčá_
ková (St . Mán.),3. Martina
Kozelková.

L ročnÍk - chlaPci: 50 ni .
1. Radek Navrátil (st .

Mán.),2. - 3. Lukáš Joselevič
(TC Zár.), Petr Kuncl (Bez-
dr.);3{Xl m - 1, Marek Kalista
(Bézdr.), 2. Jaroslav Žem-
lička (TC Kostel.), 

'?. 
P e;

mvsl Totzauer íBor): hod
ffiLe. - t. pěti TÍncl, 2.
Dušan Hofman (K. Lázně)'
3. Petr Hejtrnánek (Kladru-
by); dálka . 1. Ji í Gengel
(Bezdr.), 2. Miqhal -M&bt

Jp q r) 
"í.' 

ĎE*ia Noíci fl( l
Lázně).

a rďnft. ďvkv: í) m -

!-.- 2. Veronita Šiticiratová
(Bor), Dana Bencová (Planá

Valy),3. - 4. Miroslava Bau-
mová (Záchlumí)' Nikola
Kalistová (K. Lázně);300 m
.!-Vg1onik a Splíphttlp*! 2.
Ivana Kollariková (Pláná
nám.)' 3. ,Pavla Nováková
(TC Hor.); hod míčkem.1.
Dana Bencová' 2. Iveta Lu_

áková (K. I;ázně)' 3. Hana
Němcová (TC Hor.); drílka.
1. Miroslava Baumová, ' 2.
Ivana Kollariková, 3. Eva
Slobodová (Č,ernošín).

a ročník. chlapci: í) m.
1. Milan Braun (TC'Zár.),
2. David vito (sEáž)' 3.
vojtěch Cermrík (Planá
nám.); soo m.l-Pavel Ně-
meček '(Bor). 2" Lukáš Mašl

'(Planá " nárir'), 3. Roman
Brtickner (stráž); hod míč.
kem - 1. Tomáš Mejsnar
(stráž)' 2. Milan Vaněček
(Planá nám.). 3. Tomáš Ši-
murda (BorÍ:-ilá-tt 

" 
- 1. Mi:

l n vaneeet,2. ond ej Dzu-
ri[a (Kladruby)' |'.Zbyše.k
Gaier (Bor).
-,\'a

Halže);500m-1.Monika
2. Ivana

3. Jitka
Vrbská (Stráž); hod míčkem
.1. Petra Habartová (str&)'
2. Jaroslava Mocová (St .

Gag.)' 3' Nataša Muravecká
(Planá Valy); dálka - 1. Jana

.|ahorecká (BoQ, ftrÍonika
Vrbská' 3. Jitka Vrbská (obě
stráž).

3. ročník. chlapci:50 m -
1. _ 2. Petr Kieweg (Planá
nám.), Michal Dušek (TC
Kostel.), 3. Jaroslav J za
(Kladruby); 500 m - 1.. Jakub
Komárek (stráŽ)' ! PaveJ
P ftaskÝ (Bor). 3. David
Brych (ii Hoí} hod míč-
kem. l'. Zdeněk Stybar (St .

Gag.)' ! Tomáš Barna
LBp'L 3' Jan Zajíček (Planá
Valv): dálka - L. Tomáš Bar-
oa,2.'Ivti.lat Ďus"t , 3. v -

Ťirnir Nimerick (TC Hor.).
d ločník - dívk5r 50 m .

1. Tereza Mazelová (Planá
nám), 2. Marie Benejová
(stÍáž)' p*Hana Kaďecová
(Bor):5fr) rn - 1. Lucie Fra -
ta"íistr. Mán.), 2. Eliška
Němcová, 3. Michaela Ně-
mcová (obě StráŽ); hod míč.
ltem. 1. Jana Urbanová (St .

Gag.),2. Alice Jiráková (Pla_
ná Valy), 3. _ 4. Leona Ra_
dochová (St. Sedliště), Mar-
kéta Mfiková (K. tázně);
drílka . 1. Lenka Va ousová
(StráŽ)' 2. Lucie Fra ková'
3; Dagmar Sta ková (P i'n-
da).

4 ročníIr - c}lart 50 m.
SRudolf Pahoreck (B,pr),
2. Miloslav oktábec (Bez-
dr.),3. Ladislav Petroš (St .

Gag.): soo m. 1. Lukáš Pelc
(Planá nám.)' 2. Šteprin
Tkadlec (TC Zár.'s, 3. David
Karban (stráŽ); hod míčkem
- 1. Roman Mina ft, 2.Yác-
lav Havlil< (oba Ch. Planá),
3. Tomáš Vorlíček (st .

Mán.); drílka . [4roslay
Korvťák. 2. Rudolf Pahorec-

$'1i,uu'Bor), 3. David Karl
ban. (šg)

t'-.1'
'* 
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Z"ávěr minulého týdne byl ve znamení okresního kola27.ročníku Poháru rozhlasu i

Borští žácipostupují do oblastního kota i

\" rj''ěru minulého tydne
T-1" 3|31lc[ié oválv stadi n
'- Ta,:hrré. St íb e a Boru
u}::azen! školám. Na nich
se u^skutecnilo okresní kolo
]_ nll*cn_ttu Poháru rozhlasu.
\[kdí adepti atletiky podali
l el nep Íznir'1'ch podmínek
i':,]]ré likony. Poděkování
za h.l'adk pruběh soutěŽí pa-
tŤí lŠena organiátor m a od-
ďtr]"En FK Tachov, B. St íbro
a S' Bor za p ípravu stadi _

f,,*i.

\ ejrrrornanějšími v ko--
n\ se Prez.entovali Žáci ZS
Bon. kteH si vítězstvím zajis-
r:J.t postup do oblastního ko-
tra' Z celkového počtu 16 škol
skoncili na druhém místě žá-
n ZŠ Tachov Zárečnáa t etí
p'íčk"a pat í ZŠ Primoa.

C,elkové Po adft J, !Š Bor
(1;89a bod.v), 2. žš'ŤC'zá-
i-=;r^; rto- 1), s. zŠ pfimda
i: :'_š). 1. 

^ 
TC Hornická

': j 19s). 4' zš Bezdruáce
r 11 695).

Po edí jednotliv ch kate:

gorií - mladší žáciz l. TC zá-
rečná (3 817), 2. Bor (3722),
3. Bezdružice (3150); mtadší
Žíkyně: l_.Eqll{ !1D'2. Tc
Zárečnd oBÚ;s:PŤimda
(a2o!; starší žáciz 1. Bor

(4832), 3. Tc Hornická
(a 813); starší žákyně: 1. Gym.
Tachov (4799), 2. St íbro
Gag. (4 52l),3. St íbro Mán.
(4 430).

Nejlepší v kony v jednotli_
vych kategoriích a disciplÉ
nách _-mladšíiáByuě-. 60 m:
1. Ludmila Fra ková (Stffbro
Mán.), 2. Denisa Skopová
(Gym. St íbro), 3. Miclrae-la
Neluegyá (Boi;;Too m-:i:
Pavla Popovová (TC Hornic-
ká)' 2. Lada Mandlíková, 3.
Lenka Terčová (obě TC Zá-
rečná); wška: t. =2.HanaPá-
lgkáJBqil*a Marie Vítková
(P imda), 3. Lenka Gregoro-
vá (TC Hornická); dálka: 1'.

Jana Palečková (TC Záreč:-

3. Zdena Martinkovičová
(Planá Valy); krikeÍ 1. Věra

Frančáková (P imda), 2. Jana
Janečková (Kladruby), 3. Ha-
na Zuravská (Bezdružice).

!a!edšížácl--60 m: 1. Martin
Lapka' (TC Zárečná), 2. Da-
.

bÉ&!4 EgD; 1offi m: 1. Lu-
káš Trhlft, 2. Michal Kovács
(oba St. Sedliště), .3. Josef
@vška:t
Miroslav Gažák (St íbro
Mán.), 2. Jan Tylče (Bezdru_
Žice), r_.Zdeqěts Kubík (B or
dálka:1. Lukáš Praveček (TC
Zárečná),"2. Davi
3. Václav Kučera (TC Záreč-
ná); kriket 1. Ji í Hečko
(P imda)' 2. Josef Hošek
(St íbro Gag.), 3. ond ej Ma-
l (stráž).

Starší žákyně - 60 m: 1. - 2.
Zuzana Jirmanová (Gym. Ta-
chov), Věra Gažáková (st íb-
ro Mán.), 3. Kate ina Perlí_
ková (St íbrc Gag.); 8fi) m:
1. Miroslava Schimmerová
(Gym. St íbro), 2. Radka
Pichlerová, 3. Martina Stand_
festová (obě St. Sedliště); v š.

ka: 1. - 2. Jana Kušlitová (Tc
Hornická), Marcela Tylková
(TC Kostelní), 3. Martina Ti_
chá (Gym. St íbro); dálka: 1.
Zuzana Jirmanová ,2. Zuzana
Kašparová (St íbro Mán.), 3.
Michaela Fra ková (St íbro
Gag;); koule: 1. Martina Tichá
(Gym. St íbro), 2. Veronika
Hanusová (Gym. Tachov), 3.
Andrea Dvo áková (Bezdru_
žice).

- StaÉí .žáci: í0 m: 1' Migbal
*CíŽek (Bor), 2. Jakub Šejba
(Gym. Tachov), 3. LubomÍr
Mďek (St íbro Mán.)' 1500
m: 1. Lukáš Belobrad (Planá
Valy),2. Patrik Šiler (TC Hor_
nická),3. Ji í Hubálek (Gym.
Tachov); v ška:1. Marek Ma-
tas (Gym. Tachov),2. Hcitzl
ItasiElavlg ,P -
na (Bezdružice); d4b:1. $tá-
qlslav- IaEt, 2. Til-vlach
(Kladruby),'3. Marek Matas;
koule: 1. Jan Holeček (Stríbro
Gug.), 2. Martin Bubeníček
(Bezdružice), 3. David Šmej-
kat (TC Hornická). (šg)

V ákovské soutěá 'Velká cpna Škohfro sportu ve šp''r:1T.';:';s," iii fiirr.""
ItTeile lhoun

..,
máme v borské škole

Y2 Vsrs
V celorepublikové soutěži

ve šplhu Se utkala smíšená
družstva jednotliv ch roční-
k'i Zs od 4. do 9. t ídy. v -
sledn1' čas tvo í součet t í ča-
sri r'šech ělenri družstev. Z
na-(gho okresu se soutěže zrj-
castrulo sedm základních
šii.ri. Borští žÁci opět po-
trrďli. Že sportu je jejich
Škola p rznir'ě nakloněna. V
násled,ujících ádcích uvádí-
nte umístění škol našeho
okresu a u nejlepší školy. i
ne.1lepší r'ysledek jednotliv_
c.



Y základní škole bylo nazávěr roku rušno
Vánoční latka s rekordem

Závér roku byl v borské
základní škole ve znamení
ady sportovních akcí.

Jednou z nich byla i Vá_
noční laťka ve skoku vy-
sokém. Děti soutěžily v
pěti věkov;ch kategoriích
a všichni medailisté si od'
nesli diplomy a věcné ce_
ny, které p ipravila místní
firma V + V. Vánoční lať-
ka byla ozdobena vynika-
jícím v konem Stanislava
HÓtzla, kte4 v kategorii
mladších žák vytvo il re-
kord školy vykonem 1,62
cm.

Vl sledky jednorliv ch
kategorií: Nejmladší žáky.

ně. 1. Michaela Hulmáková
1L0 ern, 2. Hana Štepánková
l'10 cm, 3, Eva ZajíEková 90
cm.

Nejmladší žáci - ].. Mar-
tin Brožek L20 cm, 2. Mi-
chal Muknšn ábl na cm, 3.
Lukáš Petrík 11"0 cm.

Mladší žákyně . L. Hana
Pálková 135 Cffi, 2. Mar-
kéta Knížková, L30 cm, 3.
Lenka Tomanová, L25 cm.

Mladší žáci. L. Stanislav
HÓtzl, 1'62 cm,2. JiÍíKlein,
1,40 cffi, 3. Stanislav Hes,
L40 cm.

Starší žáci . 1. Lukáš
Packan, L45 cffi, 2. Josef
T th, 140 cm, 3. Jan Bez-
starosta, L40 cm. (ial)/ Ígilt-ťc t8. rt.iqqvT+alo/-ď4

oblastní finále Poháru rozhlasu v Klatovech

}iemusí 
-se Y bec sÚydět

V minulém t dnu se v Kla_
tovech uskutečnilo oblastní
finále atletick;ch soutěží
druŽstev škol o Pohár roz_
hlasu. V kategoriích mladší_
ho a staršího žactva se do
oblastního finále probojova-
lo v každé z nich nejlepších
šest družstev.

Tachovsk; okres repre-
zentovalo jedenáct druŽstev,
což byla témě polovina
všech zričastněn ch. To je
zatím největší počet našich
družstev v bistorii této sou-
těže. P es velkou nep íze
počasí (déšť, chladno) a ne_
ričast žák 

'' 
kte í absolvovali

p ijímací zkoušky na gym_

názia, se nemusí naši zá-
stupci za své v kony stydět.

Umístění dnržstev okresu
.g!e.$í žríkyně: "_LZ Š _B pr
(ffi5 bodrl)_' s. ŽsŤáci 

"Žítrečiá-(4'st+ b.), 6. Zš
P imda (4 195 b.).

Mladší žáciz 2. ZŠ Tachov
L *^-,..,..--____.*zaffia (s 76t b.), 5. ZŠ

BezdruŽice (3 332 b.)'.0' ZJ
Jpr(3 272V),-

Starší žákyně: 5. Gymná_
zigm Tachov (4683 b.),7.
ZS P imda @ a\a b.).

gg$Í-*žá 9íi - "2. .'Zš Bor.6T bi;ll s._ zŠ pri*oá
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