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Suverénně vyh rál Bor
ATLErl l<A/Znru b a šest set d élí zápo l ilo
. e si edu pri okresním kole Poháru rozhlasu
l:_:Š -:t.le

.: s: .e::s pcpn'é po dlou-
.-.= ;::ě -s.<'*:eČniio na jedi-
:.e:] n:s:é - nor'ě zrekon_
_.::*--'.'a:.::] \íěstském sta-
::::-'] \' Tac:lc,,-ě. Do vÍcebo_

":_<xého k]ání, po ádaného
S,:,.'oren Siroiplast Tacliov a

":.s;:iací škoiskych Sportov_
:.::n x,ub , r'1'slalq své zá-
-<:"Jpce ve Čt,vrech ka\goriích
'.'Šecir Šestnáct Škol \resu'
] ; _caŽené r'í'sl edky p ev|d ené
:a 'Dodr' jsou nyní ze vŠech
:rÍsl západnÍch Čech zasílány
;c Pizně. Po r,yhodnocení bu_
:cu určenÍ postupující do

krajského íinále. To se usku-
tečnÍ 9. června opět v Tacho-
vě!

V absoiutrrÍrn po adí se ví-
tězem okresního kola stala ZŠ
Bor s 18 890 body. Druhá ZŠ
Mánesova St íbro nasbírala
l6 B16 boil . Bronzovou p íč-
kri obsaclila ziskem l6 3i0 bo-
! " -X ^clťt ZS Cagarinova St íbro. Ncj-
Iepší tzv ' vesnickou Školou
byla ZŠ St. Sedliště (t5 4z9
b.)

P c'h]cd rneclailistťr ve všeclr
kategoriích i disciplÍnách naj-
dete na jinérn místě této stra_
ny.

Martin Kade ávek z Bezdru_
Žic. T etí skončil Miroslav Za_
jíček (165 cm) Z Boru, ktery
obsadil t etí p íčku také v kou_
li (ii,63) a ve štafetě 4x60 m
sprintoval spolu s BroŽkem a

bratry Tomanovymi pro st Íb-
ro.

Podobně uspěŠnou repre_
zentantkou ZŠ Bor byla mladší
Žákvr'tě Jana Pahorecká. Ta vy-
konem 437 cm vyhrála skok

do dálky, t etí doběhla na 60
m (8,6 Vt.) a tvo ila také st í_

brnou štafetu 4x60 ffi, kde
spolu s Procykovou, Luha á-
kovou a Hulmákovou obsadily
druhé místo. Posledně jme-
novaná p idala ještě první
místo ve skoku vysokém (135
cm). Stejnym vykonem v této
disciplíně obsadila t etí místo
Miroslava Baumová, která
stejně jako druhá nejlepší zá-
vodnice v hodu míčkem Mo-
rrika Vítková navštěvuje ZŠ
Mánesova St íbro.

Medailisté Žákovského Poháru rozhlasu v atletice
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- i' L. Fra ko,"'á (st . Má_
;-sf; 2' L. Frailková (St .

.\]jneso\'J) ,i63' '1. L. Toni]rt,r.á
(Koste]nÍ TC) .1.-1{'

Kotrlc _ l \i' \orákor'á (Sr:.iŽ)
!), ] 5: 2' \'. Feistlrrgerr-.r'á (Sl ' C.l
garirr') .,l.i3; 3' i\' Šloul'.lČkc;r,.i
(Kiadrulr\') 8.7E.

.l x 60 nt _ ]' CaoA Sliíbro (To'
nlanor'á' Pjtrová. \londrovj. Frj
to\'á) j4,-1; 2. Koste]ní TC (Ton
drová' Slir kora' Dr'orjkor'a, Ze.
Ienková] a Bor (Kadlecor',j, _|arrkŮ.
Seid jor'á, Kosíková) 3.1,4.

Mladší žáci
0 nt - 1. R. HetneroviČ (Bor'1 ;

R. Zemánek (Bor] 8,4; 3' L. Koki
(Kost. Tachov) 8,5.

l000 m _ l. M' Ir4uŽík (Hornická
TC) 3:l2,5; 2' T. Gomolák (Záreč-
ná TC) 3:13,0; 3' N,l. Zich (sl '

Cagarinova) 3:22,0.
V- ška _ l. R. }.Ietnerovič {Bor)

Linda (Sr Gaga.
BubeníČek (Bez.

-1. iv4. \'okurka

Mladší žákyné
0 m _ l. ]\4iroslava Baumová

(St . Mánesova) s,s; z. J' Paho_
recká (Bor) a L. Lepičová (St . Má-
nesova) 8,8.

600 m _ i. P. BJaŽková (Bez_
ijrLrŽice) 1:54,8; 2' T' Čerrrá (Hor-
nickJ TC) l:56']; 3' Z- l]o]ákor.á
(GaoA St Íbro) 1:56,9'

\'Ýška 1' \í' Barrmová (St 
'

\1jnesova) 14_]; 2. Š. HulInákor'á
(Bor) I-10; 3. A. Šperiová (TC Hor-
nická) l30 a K. Zder1ková (Bor)
r 30.

Dálka _ l. J. Pahorecká (Bor)
427: 2. H. Rochovská (TC ZáreČ-
ná) 393; 3. L. Lepičot,á (St . Má-
nesova) 390.

Kriket _ l. M. VÍtková [St . Má-
nesor'a) 44,35; Z. M. Novotná (St .

Cagarinova) 43,55;3' J. Bast]ová
(ČernošÍn) 42,82.

4 x 60 m - l. Bor (Sr'obodor'á'
Procyklová, Hulmáková' Pahorec-
ká) 34,4; 2. St . Mánesor,a (Bau_

mor'á, VÍtková, Lepičová' Níatouš_

ková.) 35'0; 3. TC Hornická (Černá,
Cehláriková, Kozelková, Štěp,1no_
vá) 35,5'

Konečné po adí družstev
st. Žákyně - l. st. Sed]išIě 5373

b.; 2. Bor 5050 b.;3. St . lvJánesova
498l b.; 4' StráŽ 4837 b.;5. cymn.
Tachov 4645.

st. Žáci _ l. Bor 5636 b.;2. Bez_
družice 5272 b.; 3- Zárečná TC
5084 b.; 4. St . Gagarin, 4883 b.;
5. Planá, nám.4871 b.

Ir{l' Žákyně - 1. Bor 4645 b.; z.
5t Íbro, Mánesova 4605 b.; 3. Ga-
oA St Íbro 4238;'4. Hornická TC
4224b.;5. Sr . Cagarinova 3965.

Ml. Žáci _ i. Bor 3559 b.; 2.
Kostelní TC 3300; 3. GaoA St íbro
3I48; 4' Hornická TC 3050 b'; 5.
St . Cagarinova 3012. (alt, pou)

zástupci okresu se neztratili
AT[-FrlKA ,: S: edu hostila p0lytanOVá dráha Městského stadionu V Tachově další

západočeské finále Poháru rozhlasu
l'e r'ícebojích hodnotné r.Ýko- (53,4). Laťku ve vyšce 175 cm
nr' a jrŽ Sama uČast mezi kraj- zdolal druhv neiy nej spěšej spěšnějŠí
skou elitou pro ně br']a r'e]- skokan soutěŽe starších Žákťl
.l-l'm uspěchem.

\a nejrr'šŠí p íČkl, dosáhli
]-_1iTIěŽ j ednotlir'cr. \/ kategorit
:...a jsich Žaku rr'hrai hod
::'Čkem bezdruŽickÝ Adam
BubenÍČek kva]itním rÝko-
:en'i 9,_]9 m. \/e lÝŠce bylo
_i'< cm Radka Hetneror,iče z
3ciir druhí'nr netlepším rr'ko-
:::] j spoi,.t Se S\'í'm1 spo1u-

-:: i:::t-t:ti,em, B:rnou a

:.,.i!,rLi .-'rsadili bronzovou
_'::-_ "': Šlaielrr .:l_r L] m

D ,p.í-l?qq



9. června 1999 TACHOVSKA JISKRA

Vyrostou nám noví Dvorákové, Železní, MuŽíkové, Kratochvílové, "3

Drobotina o prvnÍ atleticlté medaile

ro) - 5B,3 s.; míček: M. Viktora
(K. Lázně) - 33,68 s.; dálka: P.

Mareš (Chod. Planá) - 3?9 cm.
3. ročník

Dívky - 50 m: R. Siedlerová
(Planá náměstí) - B,5 s'; 500 m:

M. Nová (Hornická Tachov) -

1:48,4 min.;míček: V. Kuncová
(Bor) - 30,09 m; dálka: J. Kré-
tová (Zárečná Tachov) - 319

cm.
Hoši - 50 m: Z. Jurďa (Bor) -

B,1- s.; 500 m: R. osladil (Zá-
rečná TC) - 1:38,5 min.; mÍček:
R' Bobčík (Zárečná TC)
36,77 m: dálka: A' Baumruk
(Mán.'stlva St íbro) - 352 cm.

4. ročník
Dívky - 50 m: L. Šmatová

(Hornická TC) - 7,9 s.; 500 m:

L. Šmatová - 1:39,8 min.; mí_
ček: J. Soukupová (Stráž)
34,51 m; clálka: A. KašÍková
(Mánes. St íbro) - 364 cm.
Hoši - 50 m: J. Mansfeld

(Bor) - 7,8 s.; 500 m: M. Ma-
chač - 1:38,4 min.; míček: M.
Lad ák (oba Zárečná TC)
47,58 m; dálka: L. Hudec
(Hornická Tachov) - 3B2 cm.

5. ročník
Dívky - 50 m: M. Morávková

(Mánes. St íbro) - ?,6 s.; 600
m: E. Majerová (Chod. Planá)
- 2:00,B min'; míček: A. Andr-
lová (Kladruby) - 42,60 m;

dálka: K. Grimmová (Zárečná
TC) - 390 cm.

Hoši - 50 m: P. Bureš (Hor-
nická TC) - ?,6 s.; 600 m: M.
Braum - 1:5B,0 min.; míček: L.
Valenta (oba Mánesova StŤíb-
ro) - 45,69 m; dálka: R. Biáha
(Bor) - 420 cm. (ic, hd'k)

Vys}eciky okresních závodri
v lehké atietice Žák 1. stupně
záklaclních a zvláštních škol
(jen vítězové disciplín):

1. ročník
Dívky - 50 m: B. Květo ová

(P}aná Valy) - 9,2 sec.; 300 m:

E. Unetičková (Konstantinovy
Lázně) - 1:05,? min.; hod míč_
kem: L. Jochacyová (Bezdru-
Žice) - 14,64 m; skok daleky:
B. Květonová - 290 cm.

Hoši - 50 m: v. Mišák (Bor) -
B'9 s.; 300 m: E Dvo ák (Hor-
nická Tachov) - 58,6 s.; dálka:
J' Korona (Planá náměstí)
23,98 m; clálka: F. Dvo ák _

340 cm.
2. ročník

Dívky - 50 m: L. Válová
(Planá Valy) - 8,6 s'; 300 m: K'
Márová (Staré Sedliště) - 5B,4

s.; míček: J. Marešová (Máne_

sova Stríbro) - 23,50 m; dálka:
L. Válová - 34B cm.
Hoši - 50 m: V. Zwettier

(Konst. Lázně) - 8,7 s.; 300 m:

J. Micháiek (Gagarinova St íb- Dívky p i startu závodu na 50 m.

Nejdelšího pokusu ve skoku dalekém dosáht pri závodech Žák 5' trÍdy ZŠ

Bor B' Btáha. Na snÍmku právě plachtí na metu 420 cm'
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siga školnÍho žactua
III. kolern vYvrcholila atle-

tická liga základních škol. Ta-
ké tentokrát zvítězíLa ZŠ Bor
a Se stala po právu i nej spěŠ_

nější vypravou.
Vítězi !ednotlivych disciplín:
Chlapci - 60 m: Radek Ze-

mánek (ZŠ Bor) - B,7 S.; 300 m:

Pavel MicháIek (MáneSova
St íbro) - 49,B s.; 1000 m:

Martin MuŽík (Hornická Ta-
chov) - r:/a,2 min.; vyška: Ra-
dek Hetn{rovič (Bor) - 14B cm;

dálka: Mic\at Dušek (Koste1ní
TC) - 455 cm; míček: Vladimír
Linda (Gagarinova St íbro) -
64,12 m.

Dívky - 60 m: Lenka Lepičo-
vá (MáneSoVa St íbro) - B,7 s';

300 m: Tereza Černá (Hornic-
ká TC) - 49,2 s.; 1000 m: Hana
Baláková (Planá, náměstí Svo-
body) - 3:32,4 min.; vyška: Šár-
ka Hulmáková (Bor) - 135 cm;
dálka: Miroslava Baumová
43B cm; míček: Monika Vítková
(obě Mánes. St íbro) - 5I,42rn.

III. kolo ligy:
Hoši: 1. ZŠ Bor - 105 bodri;

2. ZŠ Kostelní Tachov - 83 b.,
3. zs Mánesova St íbro - 62 b.

Dívky: ].. Bor - 97 b;2. Máne-
SoVa St íbro - 90 b., 3. Hornic-
ká Tachov - 63 b. (mor, po, hak)

V Boru byla uspěšná, proto

r0ce zopakovat
um pat ilo Žákrim, kte Í si p t-

pruíiti za1ímavá vystoupeni'
k viděrrí byly scénky, děti zpí-
valy i recitovaly. Ti starší pak

p edvedii pÓdiové kreace na

moderní hudbu a ukázku mo-

derní gymnastiky' Během od-

poleden se p edstavil také k1'_

tarovy krouŽek. '' Akad'emie

byla ťrspěŠná' proto b.ychom
ji p íští rok chtěli zopakovat',''
uvedla zástupkyně editele

mgl. Marie Zemanová'

T+ltťoiruLg/ )er,l i u-.

,14 6 Wnq

šxol,áci p evzali
pohár 7a pruenstv{
S -vAlAkademie

ji chtějí v príštím

I JAN VYDRA

BoR - Školni akademte Žá-

kťr Základní škoiy v Boru nrěla

velky rispěch. Ve st edu od-

pole'dne 1i 'l.do"alo 
p ep1ně-

ne r't.aiště místníl-ro kina'

Akademii p edclráze|a nraiá

slavnost. Ředitel Ško1ského

ťr adu V Tachově mgr' Jaro-

slav Matas P edal borskYm
školákťrnr pol'iár Za vítězství
v atletické iize. Poté r"rŽ pÓcli-
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MINISTBRSTvo Šxor,srvÍ, vrrÁn nŽn a rĚrovÝcHovY
náměstek skupiny mládeŽe a tělov chovy

PaedDr. Ladislav MALÝ

V Praze dne /3 " zái Lggg
Č1. zl 190/99-50

Yáženy pane editeli,

s potěšením jsem obdržel informaci, Že Vaše škola opět navázala na rispěchy

z minulych let a v soutěž\ ,,Zdatné děti" 1998 |g9g mezi 159 školami z ce!é České

republiky obsadila vynikající 3 ' místo'

Chtětr bych touto cestou blahop át všem Žáktnn 6. ročníkri k vynikajícímu vysledku

a poděkoval Vám i učitelrim, kte í se na něm podíleli za mimo ádné ťrsilí a vynikaj ici, prác\.

P eji Vám i celému pedagogickému kolektivu hodně dalších ťrspěchri p i vychově

mladé generace.

S pozdravem

Ředitets tví Zlák\adní škoty
Bon u Tachova


