Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 5/2009* cena 3,- Kč

V úterý 1. září 2009 začal nový
školní rok. Pro padesát tři ţáků
devátého ročníku poslední, ale poprvé
do lavic zasedli prvňáčkové, sešlo se
jich také padesát tři, dvacet čtyři
chlapců a dvacet devět dívek. Děti
jsou rozděleny do dvou tříd. S třídními
učitelkami
Alenou
Liškovou
a
Jaroslavou Bublovou, které se na své
prvňáčky uţ velmi těšily, na kaţdého
ţáčka čekal malý balíček na lavicích.
Přejeme jim
hodně úspěchů.

a

jejich

rodičům

V letošním školním roce budeme
pracovat v sedmnácti třídách. Výuka
bude probíhat podle dvou dokumentů.
První, druhé, třetí, šesté, sedmé a osmé
ročníky
pracují
podle
Školního
vzdělávacího programu – Učíme se pro
ţivot. Ostatní ročníky dokončují osnovy
Základní školy. Ţákům jsou nabízeny
volitelné předměty od druhé třídy a druhý
cizí jazyk se otvírá od sedmého ročníku.
V průběhu září se ţáci mohou hlásit do
krouţků, seznam a přihlášky najdou ve
školní druţině u paní Jany Schramkové.
Další informace o školním roce 2009/10 a o škole najdete na webových stránkách školy
www.zstouzim.cz.
Mgr.Z.Zemanová, ředitelka školy
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Váţení spoluobčané,
někteří z Vás si jistě přečetli v denním tisku, ţe město Touţim uspělo v ţalobě na neplatnost
smlouvy o prodeji zámku a tento byl navrácen zpět do majetku města. Soud se konal
27.července 2009 a nyní čekáme na nabytí právní moci a přepsání majetku na Katastrálním
úřadu v Karlových Varech. Tento úspěch jsem v Touţimských novinách označil jako danajský
dar, coţ dokládám níţe uvedenými fotografiemi za současnosti. Zde je vidět co dokáţe
mládeţ. Proto Vás všechny, kteří máte děti, ţádám, abyste je upozornili, ţe v areálu zámku
je reálná hrozba i smrtelného úrazu.
starosta města
Fotografie současného stavu zámku:
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Touţim se bude pyšnit novým parkem
Město Touţim získalo dotace z Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Severozápad
(„ROP SZ“), financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, na „rekonstrukci veřejných
prostranství města“ – projekt zpracovává téţ rekonstrukci současného parku. Rekonstrukce se týká
výsadeb a tím spojené kácení nevhodných dřevin, úprava sítě cest, odpočívadel a úprava trávníků.
Park vznikl na místě bývalého hřbitova na severním okraji města. Pomníček, který připomíná tento
fakt, zůstane zachovaný. Navrţené řešení vychází ze současného stavu, kdy prakticky chybí keřové
patro. Vhodné a zdravé stromy jsou ve výsadbách pouţity, veškeré výsadby keřových skupin budou
provedeny způsobem tzv. zahuštěných výsadeb, tím se značně zjednoduší budoucí údrţba. Listnaté
stromy budou vysazeny většinou ve velikosti 12-14 cm obvodu kmene, s výškou kmene 180 – 220 cm.
Nově navrţené jsou mlatové cesty (povrch hlinitý písek) s obrubou ze ţelezné páskoviny, dále slunná
odpočívadla s lavičkami.
Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukci veřejných prostranství města Touţim“ – část park,
vyhrála firma Arbo zahradnictví s.r.o., Všeruby u Plzně. Objem prací bude ve výši 2,6 mil Kč.
MěÚ Touţim - OŢP

Prodej
Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
prošívané přikrývky a polštáře
dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka – velký výběr kvalitní sypkoviny
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří
krátké dodací lhůty.

slepiček

Drůbeţ Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškového materiálu :
Dominant ţíhaný,kropenatý,černý,
hnědý a modrý.
Stáří slepiček – 16 – 19 týdnů – těsně před snáškou

Cena – 128 – 148 Kč/ ks dle stáří

Výroba a prodej:
Přikrývek a polštářů

-

z dutých vláken, ovčí vlny,

-

nového peří
Souprav do dět. postýlek
Povlečení
Přehozy, ozdobné polštářky

Sběrna:
Toužim – Fotoateliér – TRIO textil, Bezručova 50
Tel.: 353 312 076, Po-Pá 8-12 13-17 hod., So 8-12 hod.
www.janperi.cz

Prodeje se uskuteční :
v Touţimi - u vlakového nádraţí
V úterý 22. září 2009 - v 16.15 hod.
Případné bliţší informace tel :
728605840

415740719

728165166

e-mail: info@janperi.cz

3

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 5/2009* cena 3,- Kč
Cesty za pověstí – skupina Toužim
Jsou kouty naší země, které se nemusí ani moc snaţit a díky tomu, ţe přes ně, jak se říká, „kráčela
historie“, staly se slavnými, učí se o nich v dějepisu, navštěvují je tisíce turistů – prostě jsou kouty naší
země, o kterých všichni vědí.
Pak jsou ty druhé: taky tudy šla historie, taky se tady najdou místa, která jsou přinejmenším krásná a
která stojí za to, aby je lidé znali – ale je třeba tomu pomoci.
Kdyţ jsme se v lednu 2009 v touţimské škole dověděli, ţe začíná projekt „Cesty za pověstí“, našli se
někteří, kteří s panem učitelem Štolfou a panem Schierlem zjistili, ţe pověstí o Touţimsku existuje
dost.
Pročetli jsme je, seznámili jsme se s nimi, našli spoustu map, plánků a rozhodli jsme se, ţe turistická
stezka po okolí Touţimi bude mapovat místa spojená s Krvavým kříţem. Ten byl v lese směrem na
Poseč a dodnes je spojován s mnoha záhadnými událostmi.
Zaloţili jsme webové stránky, kde na adrese www.zapovesti.cz najde kaţdý
zájemce postupný popis naší půlroční činnosti.
Šéfem týmu jsme zvolili deváťáka Vaška Kubísku.
Logo, které jsme z několika návrhů vybrali a které bude zdobit tabule stezky,
vytvořila skupinka děvčat ze 6. třídy – Nela Jambrichová, Eva Bučková,
Bára Novotná.
Ze všech vlastnoručně nakreslených mapek trasy se nám nejvíc líbila ta,
kterou vytvořil Dan Krbec.
Fotodokumentace z průzkumných výprav po celé trase stezky, ta nám dělala trochu problémy, protoţe
/podle zákona schválnosti!/ došly ve foťáku baterky, ale vyřešil to Dan Novotný – mobilem. Na našem
webu je vyvěšena celá řádka akčních fotek.
Trasa povede tichou lesní stezkou z Touţimi, kolem hájenky U Líma směrem na Poseč. Míjí Psí
hřbitůvek, místo odpočinku domácích mazlíčků. Láme se kolem Krvavého kříţe směrem k Sedlu a
přes Útvinu nás dovede aţ k Přílezům – k letišti a betonovým bunkrům, které tu jsou od druhé světové
války po vojenských radarech. Směrem zpět k Touţimi se vrátíme kolem rybníka Na Soutoku – kde
krásně kvetou ţluté kosatce - a přes Hraběcí vyhlídku, rybník Karasák k touţimskému zámku.
Těch zhruba 15 kilometrů, které turista ujde, vede tak krásnou, tichou a zajímavou krajinou, ţe únava
bude určitě nulová.
Označení a celkové doladění projektu je teď uţ jen otázkou několika málo dní. Velká tabule se v září
objeví u pošty na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Můţeme tedy s klidem říct:
POVEDLO SE!
Na konci školního roku jsme se sešli v kostele ve Skokách a spolu s ostatními druţstvy z Touţimska,
Ţluticka a Bochovska jsme prezentovali výsledky své půlroční práce.
Členové týmu ZŠ Touţim: Vašek Kubíska,
Nela Jambrichová, Eva Bučková, Bára Novotná, Josef Květoň, Jirka
Zajíček, Michal Míšek, Dan Novotný, David Bednář, Dan Krbec, Dan
Flígr, Jirka Košler, Honza Moravec, Petr Krebs, Láďa Kavúr.
Naši šéfové: pánové Jiří Schierl a Jiří Štolfa.
Touţim, leden – červen 2009
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WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY
O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České
republice. Na adrese www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami
stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt
Šedesátka.cz umoţňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, kaţdý návštěvník můţe
nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů jiţ nic
neočekává. Přitom právě ve zralém věku můţe člověk nabídnout ţivotní zkušenosti a určitý
nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému
sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický
mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické
řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita,
která ţivě diskutuje a buduje společenské vztahy.

„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které
mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i současnosti,
mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě
nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, kříţovky,
recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se můţe pohodlně
projít celou republikou, zastavit se třeba v kaţdém kraji nebo okrese a
podívat se, jak Šedesátka.cz ţije u sousedů“ dodává šéfredaktor webu
Jan Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

SMS anketa pro Vás - každá SMS vyhrává !!!
Jak dlouho působí kosmetická firma AVON na českém trhu ? A – 5 let B – 18 let
Máte zájem o moţnost nákupu této kosmetiky se slevou?
ANO –NE
Máte zájem seznámit se s výrobky AVON ?
ANO - NE
SMS odešlete na telefon 777 344 141 ve tvaru AVON (mezera)A nebo B(mezera)ANO nebo NE
(mezera) ANO nebo NE(mezera jméno, bydliště, věk
Na základě odeslané SMS Vás bude kontaktovat zástupce firmy AVON cosmetics.
Anketu pro Vás organizuje B.Klabanová – oblastní zástupce AVON cosmetic
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Nabízím výuku anglického jazyk
V případě zájmu kontaktujte :
Christopher Lean
Tel. 721 602 696
Radka Lean
Tel. 728 863 560

cdm.lean@gmail.com

Zveme Vás na zábavnou akci

TRAVESTI show Česká republika
Skupina Kočky ! – Hosté – 2 hodiny zábavy ! ! !
SOKOLOVNA TOUŽIM – 27.9.2009, 18.00 HOD.
Předprodej vstupenek : Infocentrum a knihovna Toužim
6
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TOUŢIMSKÝ PUCHEJŘ 2009
Odbor KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ TJ Sokol Touţim uspořádal dne 5.9.2009 jiţ jubilejní 30. ročník
oblíbeného dálkového pochodu „Touţimskej Puchejř „. Milovníky turistiky neodradil od účasti ani
vytrvalý déšť, který účastníky vítal nejen na startu, ale provázel i na trase pochodu.
Letošní ročník byl rozšířen o trasu 25 km, která pochodníky zaváděla ke Klášteru Matky Boţí v Novém
Dvoře. Pro pochodníky bylo rovněţ připraveno občerstvení na trase, kudy byly vedeny nejdelší trasy
pochodu. Další výjimečností tohoto ročníku bylo, ţe trasy 20, 25 a 30 km. byly společně vedeny po
třech naučných stezkách, Skokovské stezce, Davidovo stezce a stezce sv. Blaţeje.
Účast na jubilejním 30. ročníku Touţimskej Puchejř. :
Trasa 10 km 26 lidí
Trasa 20 km 17 lidí
Trasa 25 km
8 lidí
Trasa 30 km
2 lidi
Celkem :
53 lidí
Cyklotrasy :
4 cyklisté

Jaroslav Hráský
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SK TOUŢIM FOTBAL - STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Jarní část

SK
SK
SK
SK

Turnaj v Chýši
Touţim : Sokol Chyše
Touţim : DDM Stará Role
Touţim : KSNP Sedlec
Touţim : Sokol Ţlutice

0:0
2:2
2:1
11 : 0

SK
SK
SK
SK

Branky : 6x Kalina, 2x Kepl, 2x Šimek,
2x Nováček, Hykš, Moravec, Osvald
SK
SK
SK
SK

Turnaj ve Ţluticích
Touţim : KSNP Sedlec
Touţim : Sokol Ţlutice
Touţim : Sokol Chýše
Touţim : DDM Stará Role

1
7
6
3

:
:
:
:

2
1
2
6

:
:
:
:

0
1
1
0

Branky: 4x Kalina, 2x Kepl, 2x Hykš,
Moravec, Špecián, Burda

0
0
0
0

Branky: 7x Kepl, 4x Kalina, 3x Hykš,
2x Šimek, Tupějevová

Turnaj v Touţimi
Touţim : Sokol Chyše
Touţim : KSNP Sedlec
Touţim : DDM Stará Role
Touţim : Sokol Ţlutice

SK
SK
SK
SK

Turnaj ve Staré Roli
Touţim : Sokol Ţlutice
Touţim : Sokol Chýše
Touţim : DDM Stará Role
Touţim : KSNP Sedlec

7:0
14 : 0
4:0
2:1

Branky : 10 x Kalina, 5x Kepl, 3x Šimek,
3x Prchal, 2 x Nováček, 2x Hykš, Moravec, Osvald

Turnaj v Sedleci
SK Touţim : KSNP Sedlec
2:0
SK Touţim : Sokol Ţlutice
4:2
SK Touţim : DDM Stará Role 2 : 2
SK Touţim : Sokol Chýše
1:0
Branky: 7x Kalina, Moravec, Nováček

Nominace starší přípravky :
Brankář : Michael Trnka
Hráči do pole: Jaroslav Prchal, Marek Osvald, Jan Kalina, Daniel Hykš, Filip Burda, Tomáš
Moravec, Tomáš Kepl, Lucie Tupějevová, Jindra Nováček, Dominik Šimek, Karel Špecián,
Lída Němcová.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Touţim
St. Role
Sedlec
Chýše
Ţlutice
Nejdek

Konečná tabulka starší přípravky
40
35
5
0
154 : 18
40
22
6
12
92 : 40
40
16
11
13
70 : 44
40
16
7
17
59 : 87
40
4
2
34
19 : 155
20
1
1
18
8 : 58

110
72
59
55
14
4

(50)
(12)
(-1)
(-5)
(-46)
(-26)

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
SK Touţim : Sokol Chýše „B“
SK Touţim : Hroznětín
SK Touţim : Nová Role

12 : 0
14 : 0
11 : 0

SK Touţim : Sokol Chýše
SK Touţim : Hroznětín
SK Touţim : Sedlec

9:0
13 : 0
5:0

branky : 13 x Kepl, 9x Šimek, 6x Nováček,
5x Moravec, 2x Burda, Tupějevová, Svoboda

branky : 10 x Kepl, 4x Šimek, 4x Nováček,
4x Moravec, 3x Burda, Tupějevová, Svoboda

SK Touţim : Sokol Chýše „B“
SK Touţim : Dalovice
SK Touţim : Sedlec

SK Touţim : Sokol Chyše
SK Touţim : Dalovice
SK Touţim : Nová Role

6:0
8:1
1:2

branky : 6x Kepl, Šimek, 5x Nováček,
Moravec, 2x Tupějevová

6:1
7:0
7:1

branky : 7x Kalina, Moravec, Nováček

Nominace mladší přípravy :
Brankář: Daniel Hykš
Hráči do pole: Filip Burda, Tomáš Moravec,Tomáš Kepl, Lucie Tupějevová, Jindra Nováček,
Dominik Šimek, Radek Svoboda
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Touţim
Sedlec
Nová Role
Dalovice
Chýše B
Hroznětín
Sedlec B
Chýše

Konečná tabulka mladší přípravky
21
19
0
2
180: 10
21
17
2
2
96: 36
21
11
3
7
39: 42
21
8
2
11
29: 69
21
7
3
11
38: 63
21
6
0
15
32: 100
21
5
1
15
19: 77
21
4
3
14
29: 65

57
53
36
26
24
18
16
15

(30)
(32)
( 9)
(-13)
(-15)
(-21)
( -5)
(-24)

Hlas trenéra Pavla Šulce : Musím před přípravkou smeknout. Obě vyhráli své soutěţe zaslouţeně a
to i přes jarní oslabení. V zimě muţstvo opustili bratranci Šulcové. Kluci to ale perfektně zvládli. Já
jsem s panem Hovorkou kluky v jarní části soutěţe na zápasy jen připravoval.Na víkendové zápasy
jsem jezdit nemohl. Proto touto cestou děkuji především panu Šimkovi, který trávil fotbalové víkendy
se starší i mladší přípravkou. Ale nebyl to jen on !!! Děkuji i ostatním rodičům, kteří kluky na zápasy
vozili a musím podotknout zadarmo !!!

Mladší přípravka vyhrála Mc Donalď Cup
25. května se konalo krajské finále Mc Donalď Cup kategorie 1. – 3. tříd základních škol. Hrálo se
na UMT v Drahovicích. Základní škola Touţim se do finále prokousala přes okrskové kolo v Bochově a
okresní kolo v Ostrově. Obě před kola vyhrála a ze 7 zápasů jen jednou remizovala.
Do finále dále postoupilli:
ZŠ JIH Mar. Lázně, ZŠ Františkovy Lázně, ZŠ JVM a MŠ Ostrov, ZŠ sportovní Sokolov, ZŠ
Bukovany, ZŠ Touţim
Hrálo se 2 x 7,5 min dle pravidel mladších přípravek a za krásného počasí.
ZŠ Touţim : ZŠ Bukovany 3 : 1
branky : 3x P Šulc
Kluci si první zápas pohlídali a jasně vyhráli.
ZŠ Touţim : ZŠ Františkovy Lázně 3 : 0
branky : 2x P. Šulc, Moravec.
Další bezproblémové vítězství.
ZŠ Touţim : ZŠ JVM a MŠ Ostrov 2 : 1
branky : P. Šulc, Kepl
Kluci vedli uţ 2 : 0, ale v závěru si to zbytečně zkomplikovali.
ZŠ Touţim : ZŠ sportovní Sokolov 2 : 1
branky: 2x P. Šulc
To byl boj. Kluci v poločase prohrávali. Pak si ale nechali poradit a druhý poločas jasně ovládli. Zápas
se uţ schyloval k remíze, ale snad 10 sek. před koncem P. Šulc rozhodl o našem vítězství.
ZŠ Touţim : ZŠ JIH Mar. Lázně 1 : 0
branka : P. Šulc
V zápase jsme byli jasně lepší. M. Lázně se jen bránily. Utkání rozhodla krásná individuální akce
P.Šulce, který obešel čtyři protihráče a bezpečně proměnil.
Po závěrečném písknutí propukla u kluků obrovská radost. Celý turnaj zvládli o vystoupali na nejvyšší
stupínek. Jsou nejlepší školou v Karlovarském kraji pro rok 2009. ZŠ Touţim byla zastoupena hráči
mladší přípravky SK Touţim. Za úporného vedra si všichni kluci sáhli na dno svých sil. Ještě jedna, i
kdyţ opoţděná, gratulace !
Individuální ocenění MCDC 2009 : nejlepší střelec Pavel Šulc ZŠ Touţim
K vítězství přispěli:
Brankář : Michal Trnka
Hráči : Jindra Nováček, Dominik Šimek, Tomáš Moravec, Tomáš Kepl,
Filip Burda, Matěj Straka, Lucie Tupějevová, Lukáš Šulc, Pavel Šulc
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-

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
SERVIS KLIMATIZACÍ
DIAGNOSTIKA
PRODEJ NÁHRADNÍCH
DÍLŮ A PNEUMATIK
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Mladí hasiči na mezinárodním setkání v Szeghalomu
V červenci od 13.7. do 23.7.2009 se
mladí hasiči zúčastnili mezinárodního setkání
mládeţe v Szeghalomu v Maďarsku. Setkání se
zúčastnili mladí hasiči ze 4 zemí – Polsko
(Lodţ), Maďarsko (Szeghalom), Slovensko
(Pobedim) a ČR (Touţim). Na setkání jsme
odjeli na základě dlouhodobé spolupráce mezi
hasiči. Maďarští hasiči pro nás měli připraven
velice nabitý a zajímavý program, jak kulturní,
tak i sportovní.
Podívali jsme se do města Debrecen,
kde nás svezli vláčkem do parku, kam lidé jezdí
na výlety. Vzali nás také do velkého aquaparku
v Gyule, kde jsme měli moţnost si prohlédnou i
hrad. Strávili jsme v těchto městech celý den.
Navštívili jsme soukromé muzeum uniforem.
Zúčastnili jsme se dne policie, kde jsme viděli
ukázky výcviku psů. Mladí hasiči si mohli
prohlédnout různé pracovní pomůcky policistů
a některé si i vyzkoušet. Na slavnosti jsme
shlédli vystoupení břišních tanečnic a
vystoupení maţoretek a pozorovali soutěţ o
nejlepší perkelt.
Pro sportovní vyţití jsme měli také
dostatek příleţitostí. Měli jsme moţnost si
zaplavat v bazénech na termálním koupališti
Füzesgyarmat, ale také v řece při jízdě na
člunu a při vodním volejbale. Pro chlapce byl
připraven turnaj ve fotbale, kde jsme se
umístili na 3.místě. Děvčata se pro změnu
utkala v házené (o které měla jen mizivé
znalosti), kde se umístila na 2.místě a
v basketbale, kde se umístila na 1.místě.
Samozřejmě na setkání mladých hasičů nesměl

chybět soutěţní den zaměřený na hasičinu.
Dva dny dopoledne jsme absolvovali tréninky.
A další dopoledne nás čekala štafeta 4x100m s
překáţkami, kde jsme se umístili na 3.místě.
Poţární útok se starou koňskou stříkačkou, kde
jsme porazili i domácí kolektiv a byli v této
disciplině na 1.místě a poţární útok
s motorovou stříkačkou, který známe z domova
a umístili jsme se v něm na 3.místě.
V celkovém vyhodnocení jsme se umístili na
pěkném 2.místě za kamarády ze Slovenska
z Pobedíma a před kamarády z Polska – Lodţ a
kamarády z Maďarska - Szeghalom.
Jeden den jsme se byli podívat na
maďarském táboře, kterého se účastní děti
z různých oblastí Maďarska a snaţí se udrţovat
lidové tradice (děti se učí lidové písně, tancují
lidové tance, učí se tkát, vyřezávali si dřevěné
píšťalky, vyráběli výrobky z keramické hlíny,
pletli košíky, pekli tradiční pečivo, vytvářeli
šperky z korálků, hráli na housle a na citadely).
Tábor se nám velice líbil, počasí nám
velice přálo, máme mnoho záţitků, spoustu
vzpomínek a také spoustu kamarádů z Polska,
Maďarska a Slovenska.
Touto cestou bychom chtěli téţ
poděkovat Městu Touţim, hasičům a dalším za
finanční a věcné příspěvky, díky kterým mohli
mladí hasiči na mezinárodní setkání odjet a
zúčastnit se. Děkujeme.
Vedoucí MH - Jana a Josef Mikulovi
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Rozloučení s jezdeckou sezonou 2009
Zveme Vás
i Vaše děti
na mini
závody s koňmi
Dne 10.10.2009 v areálu jezdeckého klubu Toužim
Za Fafčákem (parkujte prosím u školy, cesta bude značena)
Disciplíny:
1) Pro děti:
Od 9:00h do 12:00h jízda zručnosti
s vodičem a možnost jízdy na koni.
Dětem bude zapůjčen poník a každé
dítě bude oceněno.
Startovné: 30 Kč
2) Parkur: Od 12:00h
s vodičem do 30cm
Startovné: 30 Kč
3) Parkur: do 60cm
Startovné: 30 Kč
4) Parkur: do 80cm
Startovné: 30 Kč
5) Kdo z koho
Bude se skákat jedna překážka, když dvojice překážku neshodí
pokračuje do dalšího kola a překážka se zvyšuje o 10cm a když
shodí dvojice nepostupuje.
Startovné: 30 Kč
6) Cross (bude se konat pokud nám to dovolí technické důvody)
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