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V Tachově bylo odehráno okresní kolo západočeskébo poháru ve stolním tenisu mladšího a staršíha žacva

Pavel Pour ze Sokolu Bor.byl hned třikrát ve Íinríle

- B.E?E9PORU nejvěgí osobnostt okr. kola z pado-
českého poháru ve stolnÍm tenisu žacna se stal Pavel
Pour ze Sokolu Bor. Foto VLADIMÍR NovoTI,tÝ

V minulych dnech byla ta-
chovská sokolovna dějištěm
souboj žák a Žáky t za ze-
lenyrni stoly. Bylo zde se-
hráno okresní kolo západo_

českého poháru ve stolnÍm
tenisu žactva, Z častnilo se
ho celkem 16 vyznavačrl hry
s nejmenším míčkem ze tÍi
oddíl Tachovska, mezi kte_

Borslcií sokolovna se v neděli stala dějištěm okresního p eboru žactva

goriích. Celkem devět áky
a jedenáct Žík se utkalo o
postuP na oblastní p ebory,
kam - měli postup zajištěn
pouz'e vítězové jednotliv ch
kategorií. P ebory zpč. kraje
staršícb Lákyt se uskuteční
v Plzni 17.bÍezna a o t den
později budou hrát mladší
tenisté v K. Varech.

Iilgcší.ž }5pě - Startovalo
sedm hiáček a vítězkou se
stala Helena Špetová (st íb-
ro). Na dalších místech skon_
čily Kate ina Hošťálková
(St íbro),

r mi se objevilo sedm tenis-
tek.

Soutěžící byli podle věku
zaÍazeni do jednotliv ch vě_
kov ch kategorií, p ičemž ti
mladší mohli a také startÓ-
vali mezi staršími a nevedli
si vrlbec špatně. Závér celo-
denního klánÍ obstaraly due_
ly ve čty h e. Suverénem
stolnětenisového marat nu
se stal Pavel Pour ze Sokolu
Boť, kter se probojoval t i-
krát do finále. V nich našel
p emožitele pouze ve čty -
he.

Mtadší žákyně

V této kategorii,startovaly
č,ty i hráčky a vítězkou se
stala Klára Fučíková (Slavoj
Str. Tachov) p ed Hetenou
Spetovou, Veronikou Bízo_
vou (obě GIS $t íbro) a Šár-
\un Sn\:n!\u.vou \So\o\
Bor).

V sledky zápas : Bízová
- Hulmáková 2:0, Špetová _
Fučftová 1 :2, Hulmáková -
Špetová 0:2, Fučíková _ Bí_
zová,2:0, Špetová _ Bízová
2:0, Fučíková - lulmáková
2:0. ,i

Mledší žácí

Kategorie mtadších Žákr}
byla obsazena vrlbec nejsla-
běji ze všech. Celkem suve_
rénním zp sobem zvítéal

Triščíková a Jana'.Roidt_o-.yí
ze Sokolu Bor p ed st íbrs_
kou dvojicí Helěna Špetová
a Kate ina Hošťálková.

á@Titulp e-
borníka okresu si odnesla ta_
chovská dvojice Karel, Ve-
lešík p ed bonk mi páry-|!g:
ha. Yokukaa D:p ák'ťpur. -

sqiše-ni ě!y-Bp . Posled n í
kategorií byl populární mix.
I zde se prosadila domácir[g_
na Triščíková spolu 9-l9_
rggr a _s1ala se se t emi tituly
piedoffiit<a okresu nejrispěí-
nější stolnÍ tenistkou okres-
ního klání. Na druhém místě
skončil další borsk pár Dvo_

Pavel Pour (S. Bor) p edstH-
brsk mi tenisty Lukášem Pa_
terouaPavlemP tbu.

V slerlky zípasri:.Po-ur -
Patera 2:0, P ta - Patera
0:2, Pour - P ta 2:0.

starší žákyně

V této kategorii se po a-
datel m prezentovalo sedm
tenistek, které byly rozděle-
ny do dvou skupin. Z nich
postupovaly do finálové sku_
piny pouze první dvě hráčky.
Palmu vítězství si'nakoněc
odnesla Jana Roidtová (S.
Bor) p ed Janou Švarcovou,
Helenou Spetovou (obě GIS
Stffbro) a Klárou Frrčíkovou
(Sl. Str. Tachov).
V sledky finálové skupinyt
Roidtová _ Spetová 2z0,
Svarcová - Fučíková 2:0,
Špetová - Švarcová 0:2, Ro-
idtová _ Fučíková 2:0, špe-
tová - Fučíková 2:0, Roid-
tová _ Švarcová 2:0.

Starší žáci

Celkem devět borc se
postavilo s pálkami zazelené
stoly, a tak byla tato kate-
gorie obsazena nejsilněji ze
všech. Zácibyll rozděleni do
dvou skupin, p ičemž do fi_
nálového klání postoupili
první t i zkaždé skupiny. Ve
finilové části si prétvápive

1lejtene 
počrnď borsk Pável

ve stolním tenisu

Pour, kter za sebou nechal
i starší a zkušenější tenisty.
Za ním skončil jeho'oddílov
kolega Petr Dvo ák, Pavel
T th (GIs Stffbro), Tomáš
Noha, Petr Ryba (oba S.
Bor) a Lukáš Matějovič (Sl.
Str. Tachov).

v sledky finálové skupi.
ny: T th - Noha 2: Q Ryba
_ Pour 1 :2, Dvo ák _ Matě_
jovič 2:0, Ryba _ T th 0:2,
Noha _ Matějovič 2:0, Pour
_ Dvo ák 2:0, T th _ Pour
2:1' Matějovič _ Ryba 1:2,
Dvo ák - Noha 2:0, T th _

Matějoviě 2 :0, Ryba _ Noha
0:2, Pour - Matějovič 2: 1,
T th - Dvo ák 0c 2, Pour -
Noha 2: Q Ryba - Dvo ák
0:2.

čty hn stÚšího žactva

Do této divácky za!ímavé
Kr\s1s(r sr g\\\s\\s )t\'
dvojic, z toho jedna byla smÍ-
šená. Bezesporu největŠí am_
bice na vítězství měla st í-
brskoborská dvojice T th,
Pour, která však ve finále
nestačila naborsk pár Dvo.
ák, Noha.

- V$ledky . p edkoto: Ry-
ba, Roidtová _ Matějovič,
Kuželka2:1.

Semifinálgs Dvo ák, Noha
- Prlta, Patera 2:0, T th,
Pour - Ryba, Roidtov{ 2:0.

Finále Dvo ák, Noha -
T th, Pour 2: 1. (šs)

0
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Jana Triščíkovázískala hned t i zlaté
ronika Bízová, k!sa-ltul.'

-lgí&q'y-á--Yerpl'fr 
*-šíi.Ígbe-

lová a Jana Kostrounová'*ffisí;Tato_fiáffirie
byla nejpočetněji zastoupena
a startovalo v ní 11'hráč .
Po vy azovacích bojích ve
skupinách postoupilo osm
nejlepších do ávěrečn ch
ápastl. Z nicht se vykrystali_
zovalo po dramatickém fi_
nále následující .po adí: 1.
Pavel Toth (St íbro), Z,,'Ja-
kub Karel (Tachov), 3*:*t-.
!il*'L'o_ur-a*Tqná{"*Ma]

ková (Bor). Veronika Bízo-
G-TstE6i ), Š'á*a ttutmá_va (srnDror. ba_rKa_Hulma-
kyi*veroni k'ilsiíchalová
a Jana Kostroun ová 

-(_"-šp 
g!t-_. 

-

frp-qil
Mtadší žáď . v této kate_

gtffi starto ali pouze čty i
závodníci a p eborníkem
okresu se stal Peygl Paurz
domácího Sokolu. N-a dru_
hém místě skončil další bor_
sk borec M*arSL,YqBUrJa e
teprve na dalších místech
zrlstali st íbrští Tomáš Toth
a Pavel Hošťálek.

s!g!í4IJE_.7Áe stap
tovalo devět hráček a okres_
ní p ebornicí se suverénním
zprlsobem stala Jana Tdščí;'
tgv_ázs*Sg^kďu-Bix- Na dal-
ších pozicích se umístily He_
lena Spetová' Jana3'oidtová
(Bor), Kate ina Hošťálková,

Ťíic1ieén_Hulmákgg!, Ve-

(oba Bor),5. - 8. Martin Vé-
lešík' Lukáš Matějovič (oba

NEMĚ,TŠÍ NADĚ,]Í stolnětenisového oddÍlu Sokol
Bor je Iana Triščíkovti, kter se již prosa1uje i v oblast-
ních turnajích. Foto VLADIMIR NovoTNY

Dvacítka mlad ch vyzna-,
vač hry s nejmenším míč-
kem z tachovského, okresu
si dala v neděli dostaveníčko
v borské sokolovně. Usku-
tečnil se zde totiž okresní
p ebor ve stolním tenisu žac_
tva, kten měl velmi dobrou
rove , o coŽ se nemalou

měrou zasloužili po adatelé
ze Sokolu Bor.

Zazelenymi stoly se utkali
hráči t í oddíltl _ Slavoje
Strojplast Tachov, GIS st íb-
ro a domácího Sokolu. Pěti-
hodinové stolnětenisové zá-
polení p ineslo adu napína-
v; ch souboj ve všech kate- ák, Roidtová.



\': štr rte k se r'e Stříbře konaly atletické závody žáků prvního stupně základních škol
Nejvíce prvních míst získaií bl;Íšií žd;i

\'e čtr'rtek se v areáIu Ba_
nlku St íbro uskutečnily at-
,elr;ké závody žákri prvního
s:-:ně základních škola ta-
;:: r ského okresu. Dopo_
.: :::::o rnaratcinu 32 so,r-
: : : :í'-h discipiín se zririastnili
:.:. sedrnnácti záklarjních
Šn:.. \ejrnenší aclepti krá_
]*-';i' Sportu závodiíi se za-
::*::.lstí a nadšením sobě

]i::]lm. coŽ se promítlo i
n:kter. ch dobrych vyko-

\;''' íce Se da ilo Žákťrm
::rsié zaklaclní školy, kte í
::s i.]i ce]kenr čtyri první
:r:::i' Po t ech prvenstvích
s: prpsali na svá konta žáci
zC eákiadních škol St íbro
\íálesor'a a Gagarinova, Ta_
;::r Kostelní a Hornická a
z BezcruŽic.

Celkor.é rj.sledky
1. t írla

Dílk-r-: 50 m - 1. M. Mo-

Dt'TI z prvního stupně zdkladních škol Tachovska daly do attetick ch z vod ve St íb eCe"é srdce. D kazem toho je ntÍš z běr z běhu děvčat na 300 metrti. 
. - 

Foto r. Švecn

rávková (St íbro Mán.),
L. Nováková (Stráž), 3.
Pavlíková (TC Hor.); 300 m- 1. E. Gabčová (Planá
nám.'), 2. L. Šmatová (TC
Hor.),3" A. Kašíková (st íb_
ro Mán.); bpd. uríčk'em :.t.-
E,. Barnová .(B-o;)_" 2. B. Lu-
zarová (Planá Valy), 3. J.
Soukupová (Stráž); dálka -
1. M. Morávková (St íbro
Mán.), 2.D. Machová (Ptaná
nám.), 3. , K. J zová (Kla-
druby).

Chlapci: 50 m - 1. L. Go-
re_lík (T'C Kostel.), L-'.J',
},Í3qsfeld (Bor), 3. L. šou_
kup (r.ladiubv); 300 m . 1.
M. Machač (TC Zár.),2. L.
Soukup (Kladruby), 3. T.
Kabourek (TC Hor.); hod
míčkem . 1" J. Hubálek (TC
Kostel.), 2. M. Lad ák (TC
Zár.),3' M' Va ousek (Bor);
dálka - 1. M. MachaE (TC
Zár.),2. o. Svatoš (st íbro
Mán.), 3. K. Bauer (Halže).

1L.
P.

2. tíída
Dívky:50 m - 1. J. Vítková

(St íbro, Mán.), 2. v. Slou-
pová (P imda), 3. K. Šebko_
vá (TC Hor.); 300 m - 1. E.
Majerová (Ch. Plan á), 2. K.
I-(o:tou{ (St íbro Gag.), 3.

-s. $eq|erová (Plana Váty);
hod míčkem - 1. L. Virágová
(Ch. Planá), 2.M. Peš ová
(Kladruby), 3. M. ŠusEová
(Planá Valy); dálka - 1. K.
Sebková (TC Hor.), 2. K.
$očiová (St íbro Gag.), 3.
S. St edulinská (P imdá).

Chlapci:50 m - 1. P. Éureš
(IC ltg.), 2. R. Novák (TC
Kostel.), 3. R. Naviátil
(St íbro Mán.); 3ffi m - 1.
M._Kalista (Bezdružice), 2.
L. Denk (TC Hor.),3. p.'No-
vák (TC Kostel.); hod míč.
kem . 1. P. Kuncl (Bezdru-
žicg)' 2.D. Hoffman (K. Láz-
lQ, 3. J. Macán $Č za);
dálka . 1. J. Gengel .(Bež-
družice), 2. P. Bureš (Tc

-.1 -

nu

I{9..), 3. J. Šimek (Kladru-
by)."

3. t ída
Dívky - 50 m: 1. A. K í_

1oyá (St íbro Gag.), z'.v..
$plrchalová (Bor), 3.'o. n*.n-'
cová (Planá Valy); 500 m -

-l y. Splíchalová (Bo), 2.

!. p]a!t<ová (Bezdruži j, r.
?. yr|1ková (St íbro Gág.);
hod míčkem . L. D. Benc íá
(PIaná Valy), 2. Z. Holáková
(St íbro Gag.),3. I. Lu áko_
vá (K. Lázně); dálka - 1. M.
B_aumová (Záchlumí), 2. N.
K-alistová (K. Lázně), :. u.
Matoušková (St íbro Mán.).

Chlapci: 50 m - 1. J. Sli-
voně (Svojšín), L': 4' L. Fo_

FjJr (Bor), }í. Braun (TC
?gr.),L. Bublík (TC H<ir.);
500 m - 1. M. Ze,man (ruá_
druby), 2. NI. Zích (St íbro
-G.g.)' 3'-& liěro.čgk (B_o:)l 

-
Uag.)' g' ť. Němeček (B1
hod mffiiem - 1. T. MěisMejsnar
(!tráž)' 2. J. Slivoně (švoj_
šj')' 3. J. Veverla 1sirruio
Gag.); dálka - 1. L. Haník
(TC Kostel.),2. O. Dzurilla
(K!adruby), 3. v. Kačer
(St íbro Gag.).

4. Ú ída
Dívky: 50 m - L..Š-. Hul_

máková (Bor),2. Š. velébo_
vá (TC Zár.),3. J. Pahorecká
(TC Hor.); SOO m - tr. M.
Novotná (St íbro Gag.), 2.
K. Buzková (Planá nam.), g.

!!.' Rezáčová (Bor); hod míčl
kem - 1. J. Basilová (Svoj-
šín),2. Š. Hulmáková ('go'i.
3. P.T{abartová 1stráz).**'

Chlapci:50 m - 1. T. Barna
(Po.)' 2. P. Kieweg-1Ptáná
lám.)' 3. F. Kirtvely (St íbre
Mán.);500 m - 1. J. Komárek

-(stráž), 
2. D. Brych (Tc

Hor.), 1, P. Pffkasky (Bor);
hod míčk [l - 1. v. Lináá
(St Íbro Gag.), 2. P. Nečas
(TC Zár.), 3. R. Pr ša (st íb_
ro Mán.); dátka - 1. P. Kie_
weg (PIaná nám.), 2.T. Bar-
*:*Qsl), 3. V. xíniorict1icrcHol.). (sei

t-
Tnutov.t L\' D N tk 4L 6 . 44q C



o Pohár rozhlasu v lehké atletice žáků a žákyň bojovali v tachovském okrese reprezentanti patnácti škol

Nejlepších výsledků dosáhli závodníci z Boru

V tachovském okrese se
uskutečnily lehkoatletické
závody o Pohár rozhlasu.
Celkem patnáct základních
škol vyslalo své svě ence,
kte í v šesti disciplínách a
ve čty ech kategoriích zápo-
lili o co nejlepší umístění.
Neileoší školou v okrese se
.tui. ŽŠ Bor, p ed oA St íb-
ro a t etí skončila ZS Tachov
- Zárečná.

V sledky - jednotlivci

Mladší žákyně

0 m - 1. Martina Strna-
dová (P imda) 8, 7 vt., ?. - 3.

* r:glqi'o_LÝp.kqYí' *s- Récherová (q!9 E9_r|8, E-y!.-_ilffil_ -t.RamilaPecherová

(Bor) 2:M,6; 2. Michaela
Karásková (St íbro Gug')
2:06,5; 3. Michaela Něm_

4x60 m - 1.-3. Bezdružice | 5:07,4,2. Martin Špaček
(Komárek, Myška, Kade á- l (oA St íbro) 5 :08' 3, 3. Lu-
vek, Blažek), oA St íbro I káš Blažek (Bezdružice)
(Souček, Heis, Kalista, Hyť- | 5: 10,0. V ška - L.'2. lan
ka), BgrJH*ouda Muknšná*| Tylče (Bezdružice), Zdeněk

'bLKgry!í!, oulpj) 35,_1, - 
l ffihs%ffi%Íal;

Starší žákyně | van.), Sven Schustěr (TC

60 m - L.:2.!'errra s.':e- l ,T:"-!"u):. Tq-mi{š*'_Noha

_Lqyá'a_ rla'na P'flk^á=i'm KBu,,'ií Neumann (Bez_

pgj-'ďí-"vl'"a's. _l']iae_I 
?ružice)'lšichni 150 cm' Dál'

ffi .*qíá{ba;E;i -šk.:l B .' L9tpP$"' tt"g sl)
p*a (or S 6ro), Ď;;i" l f$=;Ilz liÍi Neumann

Íi"ffi*iT.:"-*+:Y,lÍllif llilí'fťěl'ii#P#
s;lŤt:i rj;!;'É;* l 8tr f.ii !"'T .::ťiÍi
Tc), Monika D";idá;l l 1"l.u*lta (St íbro Gag)

$íil:{i"'1Íj*il"t{ l b:.Fil1ir'fríťťt
at#liť;"il}jii lits:Wm
Perlíková (oA st íbr;i;i';i: | :' 3Ť^"' Kocek' Baxa)

L"-:i:1*.l"rá!iy,:*lll',iíď",i;,l?"*Íjl*1
srb"e p'-e-Ugsva*bn.iiit ll najla) 32'3vt" ':

šil,l].TťiBť-š;á;3fx?3 | Poadí zŠ ale kategorií

cm,2. Jana Šeneková (Bor) | M'{qšjjÉt;1uě*:t _EsI
4$ ffi: l. zuzáná'Kaši'áio-J 43.9lj-od., 2. P imda 4 I7 8.

ílstfruro Mán.) qg4 cln. I s.rcHornickáa079;]qlggší
Koule - 1. -z.Lucie Bolková | žáď;J*Bor33áÍ.had$' 2.

(TC Zárečná), Petra Gábo- | Bezdružice3M ,3.TCHor_
ríková (P imda) 8].9 cm, 3. I nická 288r'; s$slžíci:-1
Ivana Žižková (TC Hornic- | Bo1 5 173-rb*q'4É' 2. TC zá'
ká) 801 ".. 

Št"r"t" 4 x 60 m | 

'i:eená":&4, 3]oa St íbro
- 1. oA St íbro (Skopová, | 4791'; sta-rší-ž"ásí-:*J' *B-ql
Perlíková, Dráždilová, ru- l á-9-!t_-bggŮi 2. Bezdružice
kerová) 33, 8 vt., 2'_Bor (Bu!' l 4 6]l',3. Gym. TC 4 503.----- -, J-'- - ' F."-.r"....4 I

tasová, Sulanová, Hnilková, I

gať-q_"-.Y4TJay-:jaj." Gym. I Qetx-qvé poi-adí

TC (Jírmanová, 
f;ejPustko_ f L-ZŠ._B.qr...17.$nhxd *..

va' lJvoraKova' Ďarmlrovar' I oA St íbro 15 817; 3.TC.Zá-
35, 0 vt'' 

I rečná ts 1 rj 4. TC Hornická
l tq gog: s. zŠ primaa 14 35:slarsr zacl 
I o. striu.o Gag. 14 410. Na

íL;T.:l...:'?-,._$eniqlqy.Ile.s..| oatsictt místech skončil.v:
(goi) z' 7 vt., Pavel Brrina I Bezdružice, St íbro' Mánes..
(si. sédTště) Ť.7 vt',3. Pa_ | Straz, Planá Valy, Černošín.
trik ' Trávníček (St íbro l st. Sedliště, Planá nám. Svo-
Mán.) 7,8 vt. 1500 m - t. I body, TC Kostelní a Gym.
Jincl ich KoŽeluh (Gym'TC) l Tachov. {porrl, fh)

cová (Stráž) 2:07,2. V ška
- I.-3. Lenka Gregorová
(TC Hornická), M. Boháč-
ková (Planá Valy), Marie
Vítková (P imda) 140 cm.
Dálka - 1. Marie Vítková
(P imda) 462 cm, ?*Jgng
Triščíková 425 gm-J._Mi;
&gí rtq y!"e*? fu_u p*gJ g'f
a18 cm. Kriket - 1. Jana Triš-
číková (go.) {3-E-JS:I Ť. ÍT'

-na HávŤooía 
-(šil-šéatiste)

40,92 m; 3. Vlasta Feistín-
gerová (St íbro - Gog.)
40,65 m. Stafeta 4x 0 m -

1. Bor (Pecherová. Triščíko-
mnÉiiaoě--aŇ-émqm
!!s-'y:,-ž. primoá (Strna-
dová, Vítková, Bubelová,
Koryťáková) 35,7 vt; 3.

St íbro - Gag. (Karásková,
Maidová, Hrnčí ová, Horáč_
ková) 3 ,2 vt.

Mladší žáci

60 m - 1. - 2. Martin Hyťka,
Jakub Kalista (oba OA
St íbro) 8,3 vt., g-"Mg*jg
.Brqžg-\.' (go.d*s 4 vt.. L 000
m - -1, Petr Houda -(B,qil

(Bezdružibe) 3:26,6, 3. To-
máš Durda (TC Kostelní)
3 :31,3. V ška - 1'. -2. Ma-
rek Hyťka (oA St íbro) 145

cm, 2. Lukavsk" (PIaná Ya-
ly) 1a5 cm; 3. Petr Pich (TC
Kostelní) 140 cm. Dr{lka - 1.

Tomáš Mrázek (TC Hornic-
ká) 44'7 cm,Z. - 3. Martin Ka-
de ábek (BezdruŽice), Petr
Pich (TC Kostelní) 432 cm.
Kriket - 1. Michal Kr sl (St.
Sedliště) 59, 94 m, 2. Zdeněk
Slába (st íbro Mánes.) 50.' 60
m, 3. Dušan HegedÚš (Cer-
nošín) 49,65 m. Stafeía

r#0+l, }gpítc
3.í 11q t

Tqcfi pg utrL

l " ť'ffiqí

Krajské soutěže mlad1 ch zdravotníkri se v Tachově zričastnilo celkem dvacet hlídek

Starší žácir,F,oru získali druhé místo l

TACHOV (ček) - Hlídka
mladych zdravotníkri slože_

ná z žáktt Zák\adní školy v
Boru vybojovbla v krajské
soutěŽi, která naváza|a na

nedávné okresní kolo, ve své
kategorii druhé místo.

Jak jsme se dozvěděli od
editelky po ádajícícho ob-

lastního spolku ČČx v .fa-

chově Zde ky Hampejsové,
v sobotu p ijely do Tachova
hlídky mladších a starších žá-

kri z Plzně jihu, severu a měs_

ta, DomažIic, Rokycan, Kar_
lov ch Var , Chebu, Soko-
lova, Boru a Tachova (ZŠ
Záreéná). Jedná se o vítěze
okresních kcl'

Mladí zdravotníci soutěžili
ve znalostech léčiv ch rost_

lin, historie ČČr, absolvo-
vali dopravní test a test ze
zdravotnick1ch znalostí'
Mezi další disciplíny pat ily
p enos zraněného, obvazová

technika a praktické znalosti
z prvni pomoci.

V kategorii mladších žák
si nejlépe vedla hlídka 21.

ZŠ Pben město p ed hlíd-
kamizChebuaRokYcan.
Mezi staršími žáky byli nej-
lepší Sokolovští, následovali
Borští p ed Domažlicemi.
HlídkyzBoruaDomaŽlic
měly stejn počet bodrl, a
tak se rozhodovalo v disci-
plíně navíc (ošet ení zlome_

'niny bérce), ve které byli
rispěšnější naši zdravotníci.

Pro siln déšť se krajská
soutěž uskutečnjla v prosto-
rách tachovské Základní
školy v Zárečné ulici, kde se
hlídky také stravovaly. Re-
ditelÉa os ČČx touto ces-
tou škole .děkuje. Akce se
zričastnil také Zdenék Hucl
z Boru, kter kandiduje za
ODS db Parlamentu CR a
byl jedním ze sponzortl sou-
téže.



]- . .. : š Íi:: i cr klistr' se stali Žáci základních škol Miroslava

Každoroční soutéž
Františka Meinla pat í po_
děkování všem učitel m,
kte í vyučují ve svém volném
čase ve školách dopravní té-
matiku, a editeli ZS St íbro
v Gagarinově ulici za po_
skytnutí školy k soutěži.
Mezi organizátory a sponzo_
ry akce byly Aktiv BESIPu
p i oU v Tachově, pojišťov-
na, oS CCK, Vojenská do_
pravní policie K. Vary, Skol_
sk ad Tachov, Dopravní
inspektorát oŘ Policíe ČR,
UsP Milí e, obchodní aka-
demie St íbro a tachovská
d-ivize akciové společnosti
Čseo autobusy Pize . Mezi

/ď. /?q 6

Seunerová a Jan Kankrlík

má své Yítézedopravní
I r. _ H lr\.SKC rns,1)

i : .:"i':'' : ..:j záiladních
, r : ': '::- L:,l 5É \ e si;edrl u-
]r*];;::.. ,; S:íbre kazcio-
_ ..*]l ' .::". ; _;:'1\:í soutěŽ.
t' : ]: i.. :-:i:::_.: le riepŠí
;' h,_, ''': ''; ,", '::!':: '' c ško]ních

str k:nala r e
Ga iarrnor'ě

*, :"1

D :,::: ':: s':::šŽe se z -

::i,-- - ]''. r.- l:j Žáku v
í j:.: : :" ::: , :i a šestych
.i: r '1': :".-..-' r kategorii
Í: ::.,, :: ;: :::i::};}: ti_íá. V
::':*' r'l];i::.: :: z šesti sou-
.,i;.'',;::: šu:] '-e'Jlo nejlépe

čty členné družstv o Zák|ad-
ní školy v Boru, které obsa-
dilo první místo. Následova_
la družstv a ZŠ St íbro (Ga_
garinova ul.) a ZS Cernošín.
V druhé kategorii, kde sou-
těŽlla šestičlenná druŽstva
sedmi $ko-l, si nejlépe vedli
Žácí ZS Cernočín' kte í se
umístili Plvní p ed syymi ko-
legy ze ZS Bor a ZS St íbro
(Gagarinova ul.). Jako nej-
lepší cyklisté soutěŽe byli vy_
hlášeni v první kategorii Mi_
roslava Seunerová a v druhé
kategorii Jan Kankrlík.

Podle okresního garanta
dopravní v chovy ve školách

hosty, kte í se p išIi na cy_
klisty podívat, byli také
p ednosta okresního rÍ adu
ing. Jaroslav Stehlík a st í_

brsk starosta Petr Bursík ,

se sv m zástupcem Mirosla_ i
vem Cvrkem.

Žáci soutěžili v pravidlech I

silničního provozu (teorie i'
praxe), v jízdě zručnosti, ;
první pomoci a v technick ch '

dovednostech. Mimo jme- 
:

novanych škol se z častnily 
1

ještě ZŠ Hornická Tachov,
zs Mánesova St íbro, ZŠ
P imda a ZŠ Kostelní Ta-
chov.

{, 13,,*a/-il-h'mz,' 1.
(/

n\iaY4-a/rL./
,/

:-..-- : = j,' . :- .,'' Lt'L;fuha--"", ih
,l !

t

/Ť r.4q? 6
Se \/ tachovském oS ČČK konalo okresní kolo soutěže hlídek mladych zdravotník

\ -::n'P g v.l d.v

Záci zTachova a Boru byli nejlepší
:'r]'lo\'(alt)-Vbudo' l členn ch.hlídek. vesměs ze IPomoci a z dalších nutn}ich l Podle slov editelky po á-

,. r:--'';1o^,l"tt".,Č;: 
l :1I]lÍ::.^'školo,kresu'urr" | á"""á"*ti'; ;ilii9]-' l d;'"# oblastního spolku.-j-: :::\eného Lríze v Ta- l ;;'áél.Jď;ěk.ilt"í;: i 

-n'.ii':ií"'*',Ii1]'1;*., 
l 3?''ury''-!"'i'#':j.J,};

'.:.:_:;::":i''::}^",:::T I 
t..q"'1i n"-1r."a!|!aíl'a- l :::Í: Lriz" 

"áei"ii'," '' l o''"iiloÍoun""'nívšemdob.
-':li|!i:"T,""f-t:'*- 

l JJ.' {f-:i'ffill'".Íg:x l :#;:l;+*l':'ln*;Í l ;n*'.r jťH#;if;if1
::],.,".'"'.ffi.:ffi;l'T:: l ;""ii:Í:i:Ti::i*;::'-" l ilf;j,'#';}-L?i?:*Jif': l ii:i-!lii:.:.' rozhodčím'a

,',.;i*ffil[it1'q li:,lť;L-tlill;l'1i!:i l:'.ill'.ffJÍ:l.x$;'l!:"3'j l 
yffgi".-*Tii{mr:i

*: iiii:-:'tlx"rt | 
;:l.:!lrl*;:x,:"l::l: 

l i;'"f$HÍ:;;iil;'if;n$ l í:Ťtnilť*x1H"*llÍ
::iji$l'Tj*YĚ1li:4! l 

;ť:lull'fií $ l":* '];: l '"**xlil"':r''*gr l ll:b* jťxÍŤ;jjť{
;,iiij3li'..*'o 

to více vě- 
l r:p :rí:lr-lo*_J'c'r: l ifid;ilié1'J1Tt'Jlffá: I LTť;ttr"ž".:,'J[i'"#::'-vEo\ll. l ranÍ , 

. 
obvazové techniky, I rovněž'v Ť*n""e-jii.lš. I p;F;"i';ě 

"š";h::ii.''n{"';.':j.náct smíšen:ch pěti- | praktíckého|roveai,"ip*ii l i""!ii:í | za ízeních zvykem.
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