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Milý čtenáři! 
Naše poněkud omlazená redakční rada rozhodně nezahálela a snažila se do 
prvního čísla Drbálku shrnout to nejdůležitější, co se během prvních měsíců 
letošního roku v naší škole stalo. Posuď sám, do jaké míry se jí to podařilo.  
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Před podzimními prázdninami připravila Městská knihovna v Horšov-
ském Týně v prostorách MKZ pro naše žáky hned několik besed se 
současným českým spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem. Dě-
ti z nižšího stupně absolvovaly besedy ve středu 23. 10. a ve čtvrtek 
24. 10. 2019. Šesťáci a sedmáci strávili vždy hodinu s panem spisova-
telem v pátek 25. 10. Ten jim nejdříve vysvětlil důvody toho, proč se 
stal spisovatelem, a potom jim přečetl povídku Markétčin míč ze své 
knihy. Příběh, ve kterém nechyběl duch zemřelé kamarádky, v sobě 
obsahoval i problematiku šikany mezi spolužáky ve třídě.  
V následující besedě autor odpovídal na otázky týkající se námětů je-
ho knih, způsobu psaní i hledání námětů na povídky. Mimo jiné sdělil, 
že každá povídka obsahuje něco reálného z jeho života  -  konkrétní 
místo, postavu či životní zkušenost. V samotném závěru byla účastní-
kům této akce nabídnuta možnost zakoupení si vybrané knihy Jana 
Opatřila prostřednictvím jeho e-shopu. V případě, že si nechcete kni-
hu přímo kupovat, máme pro vás ještě jeden tip na to, jak se dostat  
k dílům tohoto spisovatele: Městská knihovna Horšovský Týn nabízí 
svým čtenářům možnost vypůjčení si některých titulů Jana Opatřila. 
Takže neváhejte a jděte do knihovny! 

Jan Opatřil se narodil 17. března 1987 v Novém Městě na Moravě a 
na Vysočině žije dosud. Čtení a psaní ho bavilo od dětství a není tedy divu, že zatoužil stát 
se spisovatelem. Jeho sen se nakonec stal skutečností. Píše knihy, jež jsou určeny jak těm 
mladším čtenářům (příběhy kapříka Metlíka), tak i těm pokročilejším a zkušenějším. Pře-
devším pro ně vydal zatím tři knihy povídek s názvy: Hororové povídky, Děsuplné povídky 
a Hrůzostrašné povídky. Už podle uvedených titulů je zřejmé, že v nich není nouze o hrůzu 
nahánějící či těžko vysvětlitelné situace, ve kterých vystupují postavy nejrůznějšího cha-
rakteru. Jan Opatřil se snaží prosadit se i na mezinárodní úrovni, a proto někdy používá 
pseudonym (umělecké jméno) Dan Angus.  
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Martina Bittnerová: Život s gamblerem 
V úterý 1. 10. 2019 se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili besedy 
se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která se uskutečnila 
v sále MKZ. Díky Městské knihovně v Horšovském Týně se 
nejednalo o první besedu této současné české spisovatelky  -  
v loňském roce seznámila naše žáky s ne příliš známými ži-
votními osudy Boženy Němcové a Karla Hynka Máchy.  
Tentokráte se p. Bittnerová zaměřila na svou knihu Život  
s gamblerem, ve které shrnula své vlastní zkušenosti ze sou-
žití s mužem, který byl patologicky závislým hráčem, jenž 
prohrál nejen spoustu peněz, ale i vlastní život. Vzdělaný a 
kultivovaný mladý muž propadal hazardu pozvolna, mnoho-
krát se pokoušel s hraním na automatech přestat, ale svou 

závislost nedokázal nikdy úplně překonat. Nakonec dlužil mnoho peněz a celou situaci se 
rozhodl řešit sebevraždou. Podle svých slov autorka začala psát knihu necelý měsíc po této 
tragické události a dokončila ji za deset dnů. Jedná se tedy o naprosto autentický záznam 
toho, co tehdy prožívala. Zároveň přiznává, že mnohá fakta z úcty k bývalému partnerovi 
vynechala, protože ji nešlo o to, aby napsala senzacechtivý příběh. Kniha přináší nezkresle-
ný pohled na odvrácenou stranu hazardního průmyslu, jehož zhoubný vliv se u nás stále 
podceňuje.   
Tématu gamblerství se p. Bittnerová věnuje i v povídkové knize Moje milované tchyně a já.  

18. září 2019 se na pozvání SOŠ a SOU Horšovský Týn vydali žáci 9. ročníků na školní statek 
do Horšova. Zde je přivítala ředitelka školy Ing. Miluše Fousová  a v úvodním slově všechny 
přítomné seznámila s možnostmi studia na horšovskotýnské střední škole. Malé pohoštění 
v podobě čaje a muffinů, které připravili studenti školy, určitě přispělo k příjemné atmosfé-
ře středečního dopoledne. Poté byli deváťáci rozděleni do čtyř skupin a postupně si v klidu 
prošli celý statek. Na trase je čekalo několik stanovišť, na kterých si vždy nejdříve vyslechli 
podrobnější informace o daném studijním oboru školy. Nechyběly ani možnosti praktické 
činnosti, takže si každý mohl vyzkoušet nakrmit koně, pohladit prasata, krávy i další domácí 
zvířata. Zájemcům bylo dovoleno si důkladně  -  a zblízka!  -  prohlédnout zemědělské stro-
je, jako je kombajn či 
traktor. V přilehlé dílně 
byla k vidění ukázka 
svařování. V průběhu  
exkurze se deváťáci se-
tkali s bývalými žáky 
naší školy a bylo to vel-
mi příjemné shledání.   
Akce se všem líbila a 
možná, že některým 
dosud nerozhodnutým 
ukázala možnost volby 
dalšího studia pro příš-
tí rok po ukončení ZŠ.  
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Na tento den připravili pražští nezávislí studenti vzpomínkovou demonstraci u příležitosti 
50. výročí 17. listopadu 1939. V tento den došlo k uzavření českých vysokých škol jako od-
veta za podzimní studentské akce proti nacistické okupaci našich zemí. Poslední taková de-
monstrace se odehrála během pohřbu studenta medicíny Jana Opletala. Došlo k velkému 
zatýkání studentů i pedagogů, ještě v noci bylo v ruzyňských kasárnách zastřeleno devět 
představitelů studentských spolků. V následujících dnech bylo 1 200 studentů transporto-
váno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Dva roky od této události byl v Londýně 
vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.  
Avizovaná akce byla povolena s tím, že se studentský průvod vyhne středu Prahy. Na de-
monstraci se dostavilo nečekaně velké množství lidí, nad hlavami nesli nápisy Zrušte KSČ, 
Nechceme vládu jedné strany, Svobod-
nou republiku ve svobodné Evropě 
atd. Organizátoři demonstrace se sna-
žili dodržet slovo a odvrátit ostatní od 
pochodu do středu města. To se jim 
však nepodařilo a asi 50 000 účastníků 
se vydal po vltavském nábřeží k Národ-
nímu divadlu a dál směrem k Václav-
skému náměstí. Tam již stály policejní 
jednotky v plné zbroji, připraveny proti 
lidem zasáhnout. Studenti a policisté 
zde proti sobě stáli, jedni skryti za štíty 
z umělé hmoty s obušky v ruce, druzí 
bezbranní, zpívající různé písně, v ru-
kou nanejvýš květiny či hořící svíčky. 
Nakonec policie dvěma proudy sevřela 
na Národní třídě asi 2000 lidí, kteří teď 
nemohli dopředu ani dozadu. Proti 
nim postupovali ozbrojenci s nepocho-
pitelnou surovostí a brutalitou,  
do bezbranných studentů dokonce na-
jížděl obrněný transportér. Během 

krátké doby se podařilo dav rozptýlit, na chod-
nících zůstávali pouze zranění jednotlivci.  
Přestože policie studentskou demonstraci na 
Národní třídě v Praze rozehnala, znamenal 17. 
listopad 1989 začátek tzv. sametové revoluce, 
během níž došlo k pádu komunistického reži-
mu, který byl u v Československu u moci 40 
let, a k nastolení demokracie.  
V prosinci 2018 schválili poslanci změnu názvu 
svátku na Den boje za svobodu a demokracii a 
Mezinárodní den studentstva. Novela zákona 
vstoupila v platnost 1. dubna 2019. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Opletal
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruzy%C5%88sk%C3%A1_kas%C3%A1rna&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Student
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor_Sachsenhausen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_boje_za_svobodu_a_demokracii_a_Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva#cite_note-11
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Ve čtvrtek 31. 10. 2019 navštívili žáci 9. ročníků 
besedu s Martinem Mejstříkem, kterou pořáda-
la Městská knihovna v Horšovském Týně. Setká-
ní s tématem „30 let od sametové revoluce“ se 
uskutečnilo v sále místního MKZ. Naši deváťáci 
měli možnost získat informace od přímého 
účastníka demonstrace, která 17. listopadu 1989 
odstartovala celospolečenské změny v našem 
státě. Martin Mejstřík patřil mezi hlavní organi-
zátory následných stávek a stal se jednou z nej-
významnějších osobností sametové revoluce, 
jejímž výsledkem byl pád komunistického reži-
mu v tehdejším Československu. Beseda byla 
proložena i autentickým filmovým záznamem z roku 1989 a prezentací, ve které seznámil 
všechny přítomné s nejdůležitějšími událostmi té doby.   
Martin Mejstřík se narodil před 57 lety v Kolíně, dětství a dopívání strávil v Liberci. Poté 
odešel do Prahy, kde studoval na Pedagogické fakultě UK. Odtud byl v roce 1984 z politic-
kých důvodů vyloučen. Další léta pracoval v Ústředním loutkovém divadle a studoval na 
Akademii múzických umění. V dalších letech po sametové revoluci postupně opouštěl ve-
řejný život, své politické ambice se snažil naplnit jako senátor v letech 2002-2008. V součas-
né době vystupuje jako odpůrce totalitních ideologií a staví se zásadně proti komunismu a 
proti porušování lidských práv obecně.  
Beseda byla jistě zajímavá, protože je důležité si připomínat události, které významným 
způsobem ovlivnily naše dějiny i současnost. Škoda  jen, že ji na začátku poznamenaly  
technické problémy, které se dlouho nedařilo vyřešit. I proto celá akce trvala 2 hodiny a pro 
některé posluchače byla poněkud nudná.         Za informace děkujeme Martině Fictumové z 9. B. 

Správné odpovědi na úkoly ze s. 15: křížovka  -  Rákosníček; kvíz  -  1b, 2c, 3d, 4d, 5c, 6d, 7a, 8a, 9b, 10a; 
 přesmyčky  -  Bulharsko, Ukrajina, Slovensko, Chorvatsko. 

 Je předposlední jedenáctý měsíc roku. Název má 
odvozen od padání listí, které je v tuto dobu pro 
naše končiny typické. V jiných jazycích se dochoval 

starý název november, jenž je odvozen od novem (devět), tedy devátý měsíc původního 
římského kalendáře. Za zmínku stojí také akce Movember, která podporuje zdraví mužů a 
během níž si muži nechávají narůst knír.  
Mezinárodní svátky a významné dny (výběr): 
3. čtvrtek v listopadu - Mezinárodní nekuřácký den 
4. pátek v listopadu - Mezinárodní den nekupování ničeho 
5. listopad - Mezinárodní den romského jazyka 
13. listopad - Mezinárodní den nevidomých 
14. listopad - Den bez aut 
16. listopad - Mezinárodní den tolerance 
19. listopad - Světový den toalet 
21. listopad - Světový den televize 
21. listopad - Světový den pozdravů 

  
PRO VAŠI KONTROLU 
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Renáta, Renata       svátek 13. října 
Toto ženské křestní jméno je latinského původu: skládá se z předpony Re- (znovu) a slova 
natus (zrození, narození), význam je tedy znovuzrozená, obrozená.  V křesťanství je tím mí-
něno znovuzrození člověka po křtu. Jméno se také volně vykládá jako vznešená (z italského 
„renata” − královna). Jméno Renata v sobě skrývá sílu a aktivitu. Každé ráno přináší své no-
sitelce vitalitu pro zvládání životních strastí. Mezi Češkami aktuálně žije 31 099 Renat; je to 
48. nejčastější jméno podle jmenné statistiky.   

Šarlota       svátek 27. října/4. listopadu 
Jméno Šarlota (či původní Charlotte) pochází z francouzštiny, má však germánský původ. 
Význam jména Šarlota a Karla je shodný  -  překládají se jako svobodná žena, také vzácná 
paní nebo královna, vládkyně. V České republice rozhodně nepatří mezi příliš častá jména;  
máme 1 806 Šarlot, 226 žen používá podobu Charlotta. 

Kateřina         svátek 25. listopadu 
Legenda o svaté Kateřině vypravuje o dceři krále, byla velmi krásná, ctnostná a moudrá. 
Odmítla sňatek s pohanským císařem a na radu poustevníka přijala křesťanství. Odmítnutý 
císař se rozzuřil a poslal k ní 50 pohanských učenců, kteří jí mají její víru vyvrátit. Ona je ale 
svou krásou oslnila a moudrostí obrátila na křesťanskou víru. Poté nechá císař Kateřinu kru-
tě zbičovat a nakonec popravit.  
Jméno Kateřina je jménem mnoha různorodých až protichůdných výkladů. Toto jméno má 
původ v řeckém kathará (či katjaros), což znamená čistá, přeneseně mravná. Může ovšem 
pocházet i ze slova hekateros s významem ten, kdo jistě zasahuje cíl. Podle jiného výkladu 
může být původ jména Kateřina v egyptštině  -  v tomto případě znamená koruna. V České 
republice se jedná o velmi populární a často užívané jméno; v současné době jej nosí  
95 623 žen a jde o 12. nejčastější ženské jméno u nás.  

Zina          svátek 29. listopadu 
Zina je ženské křestní jméno řeckého původu. Pochází ze jména Zéanis = božská, je odvoze-
no ze jména nejvyššího řeckého boha Dia (1. pád Zeus). Je hojně rozšířeno především v 
Rusku a přes ruštinu se dostalo i k nám. V České republice je v současnosti registrováno 
523 žen tohoto jména.   

Ondřej         svátek 30. listopadu 
Svatý Ondřej se narodil v Palestině a byl stejně jako jeho bratr Petr rybářem. Podle legendy 
se stal jedním z nejbližších učedníků Ježíše a byl ukřižován na kříži ve tvaru písmene X. Ta-
kovému kříži se proto říká svatoondřejský kříž. Tradice Ondřeje uvádí jako prvního biskupa 
v Byzancii, a tedy jako prvního v pořadí patriarchů konstantinopolských. Svatý Ondřej je pa-
tronem Rumunska a Ukrajiny, na jejichž území prý působil, a také Skotska. Je považován za 
patrona rybářů, horníků, ale také nevěst.  
Jméno Ondřej má svůj původ v řeckém slově andreas, což znamená mužný, statný či odváž-
ný. Ženská obdoba tohoto jména je Ondřejka i Andrea.  V České republice aktuálně napočí-
táme 76 225 lidí se jménem Ondřej; je to 37. nejčastější české jméno (každý 134. obyvatel 
ČR se jmenuje Ondřej).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ejsk%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantion
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_konstantinopolsk%C3%BDch_patriarch%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ejka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrea
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Festival jako každoročně přinesl 
šestidenní maraton filmových 
projekcí, které se snaží přiblížit 
divákům v České republice stále 
opomíjený žánr dětské kinema-
tografie. Je výjimečný tím, že se 
koná v pěti městech našeho 
kraje, a to je Plzeň, Dobřany, 
Domažlice, Horšovský Týn a 
Přeštice. V programu festivalu 
diváci najdou nejen více než 
100 filmových projekcí, ale také  
nejrůznější workshopy, kreativ-
ní dílny a další doprovodné ak-
ce.  Každým rokem Juniorfest 
navštíví přes 12 000 diváků. 
Mezi velmi oblíbené akce patří 
určitě předávání Zlatých rafiček 
významným osobnostem čes-
kého i evropského filmu, které    
se tradičně koná v Erbovním 
sále horšovskotýnského zámku.    

= mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který se 
v Plzeňském kraji koná pravidelně od roku 2008. Jedná se 
o soutěžní festival filmů pro děti a mládež zaměřený nejen 
na hranou a animovanou tvorbu, ale od roku 2017 také na 
tvorbu dokumentární. 

V rámci letošního Juniorfestu převzal Zlatou rafičku za ce-
loživotní tvorbu pro děti populární dramatik, scenárista, 
herec, autor písňových textů a spisovatel pan Zdeněk 
Svěrák. Současní i bývalí žáci naší školy připravili pro něj 
divadelní představení ve stylu hry Divadla Járy Cimrmana. 

Druhým držitelem Zlaté rafičky 
pro rok 2019 se stal známý čes-
ký filmový a divadelní herec 
pan Ondřej Vetchý. Připravený 
program, ve kterém žáci místní 
ZŠ shrnuli hercův život formou 
kramářské písně, hodnotil vel-
mi pozitivně a ochotně i se svý-
mi hosty vyhověl naší prosbě  
o společnou fotografii.    
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Hned v prvním měsíci nového školního roku připravila Střední 
zdravotnická škola v Domažlicích zajímavou a nutno říci, že i velmi 
užitečnou akci, která byla určena žákům osmých ročníků. V první 
části lektorka seznámila všechny přítomné se základními pravidly 
poskytování první pomoci. Nově nabyté teoretické poznatky si 
mohli všichni hned vyzkoušet a řada z nich zjistila, že přestože  to 
nebylo doopravdy, rozhodně to žádná legrace není. Druhé dvě vy-
učovací hodiny měly poněkud jiné a pro někoho dosti překvapivé 
téma -  Péče o nemluvně. PO úvodním slově paní lektorky násle-
dovala praktická část se vším všudy. Každý si mohl vyzkoušet pře-
balit a vykoupat miminko či namíchat správně umělou výživu.  
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Z fotografií žákyň a žá-
ků třídy 8. A je zřejmé, 
že se všech zadaných 
úkolů zhostili statečně 
a někteří z nich i velmi 
profesionálně. A pokud 
se přece jen dostali do 
potíží, byla tady paní 
lektorka, která radou či 
pomocnou rukou ráda 
pomohla. Naši osmáci 
si celé dopoledne na 
zdrávce opravdu užili!! 
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Ve dnech 18. a 19. září 2019 uspořádala naše škola tradiční sportovní klání žáků mladšího 
školního věku Horšovskotýnské sportovní hry. Letošního již 11. ročníku se kromě domácích 
zúčastnili žáci základních škol  z Bělé nad Radbuzou, Holýšova, Klenčí pod Čerchovem, Mrá-
kova a Staňkova.    
Každou školu reprezentovalo deset dívek a deset chlapců ve dvou kategoriích: 2. + 3. třída 
(mladší) a 4. + 5. třída (starší).  Reprezentanti jednotlivých škol změřili své síly jak v atletic-
kých disciplínách (hod kriketovým míčkem, běh na 60 a 400 metrů,  skok daleký), tak 
v míčových hrách – přehazované, vybíjené a fotbalu. Vyvrcholením her pak byla závěrečná 
štafeta na 10×400 metrů. 
Zde jsou celkové výsledky dvoudenního sportovního klání: 

Umístění našich závodníků v kolektivních hrách: 
1. místo v přehazované (mladší) 
1. místo ve vybíjené (starší) 
3. místo ve fotbalu mladších žáků 
2. místo ve fotbalu starších žáků 
1. místo ve štafetě mladších  
1. místo ve štafetě starších 
Medailové úspěchy našich závodníků v jednotlivých disciplínách: 
Skok daleký dívky:  
3. místo Viktorie Nozarová (mladší) 
3. místo Denisa Šimsová (starší) 
Skok daleký chlapci:  
1. místo Filip Nauš (mladší) 
3. místo David Steidl (mladší) 
1. místo Oliver Pikáli (starší) 
Běh 400 m chlapci:  
1. místo Adam Soukup (mladší)  
1. místo David Cihlář (starší) 
Běh 60 m dívky:  
3. místo Viktorie Nozarová (mladší) 
3. místo Karolína Izáková (starší) 
Běh 60 m chlapci:  
1. místo Adam Soukup (mladší) 
2. místo Daniel Čech (mladší) 
1. místo Oliver Pikáli (starší) 
Hod míčkem dívky:  
1. místo Eva Karbanová (starší) 
Hod míčkem chlapci:  
1. místo Daniel Čech (mladší) 
2. místo Miroslav Škampa (starší) 
3. místo David Cihlář (starší) 

Horšovský Týn 187 b. 1. 

Klenčí pod Čerchovem 119 b. 2. 

Mrákov 103 b. 3. 

Holýšov 83 b. 4. 

Staňkov  77 b. 5. 

6.  Bělá nad Radbuzou 58 b. 
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Hned druhé úterý letošního školního roku se v Domažlicích uskutečnil Atletický čtyřboj 
staršího žactva.  
Chlapci Základní školy Horšovský Týn obsadili v konkurenci 10 škol skvělé 3. místo. V soutě-
ži děvčat se utkalo 9 týmů a naše reprezentantky obsadily konečné 6. místo.  

Marek Bedy 9. A 

Martin Bláha 9. A 

Jakub Hartl 9. A 

Pavel Svatuška 9. C 

Patrik Černík 8. A 

Markéta Hradecká   9. A 

Eliška Hojdová   9. A 

Simona Kuboušková  9. B 

Lucie Koczaiová   9. C 

Veronika Benešová   7. C 

Hned následující den, tedy 11. září 2019, 
absolvovalo obdobnou atletickou soutěž 
mladší žactvo. Na tomto sportovním klá-
ní, kterého se zúčastnilo 11 základních 
škol, se našim žákyním i žákům dařilo 
ještě o něco lépe. Po skvělých sportov-
ních výkonech vybojovali 3. místo jak 
hoši, tak dívky.  

Robert Baumann 7. A 

Petr Müller 7. A 

Ondřej Řezáček 7. A 

Adam Šnirc 6. A 

Boris Pikáli 6. B 

Kristina Gadlinová 7. A 

Markéta Hojdová 7. A 

Jindřiška Langová 7. A 

Karolína Vokáčová 7. A 

Natálie Lahodová 6. B 

Starší žákyně a žáci na závodech v Domažlicích 

ZŠ Horšovský Týn  -  vítězné družstvo (mladší + starší) 11. ročníku Horšovskotýnských her  



12 

Tradiční sportovní akcí podzimu je 
přespolní běh, který se letos usku-
tečnil v Domažlicích v pátek 4. října 
2019. Naši školu zde reprezentova-
la tři družstva: mladší dívky, mladší 
hoši a starší hoši. Starší dívky bohu-
žel neprojevily o tuto akci zájem.  

Trať pro mladší dívky měřila 1,2 km 
a tým ve složení: Veronika Berková, 
Kristina Gadlinová, Alexandra Hra-
chová (všechny 7. A), spolu s Eliš-
kou Vodičkovou, Janou Brejchovou 
a Natálií Simkovičovou (všechny ze 
6. C) obsadil 4. místo.  

O něco lépe si vedli mladší žáci, kteří na trati 1,5 km získali bronzovou medaili. O tento 
úspěch se jmenovitě zasloužili: Boris Pikáli ze 6.B, Šimon Flek ze 6.C, Petr Műller, Robert 
Baumann a Ondřej Řezáček (všichni 7.A). Ondřeji Řezáčkovi navíc patří celkové 1. místo 
mezi jednotlivci.  

Davida Nového (9. A), Pavla Svatušku (9. C), Patrika Černíka a Karla Zelenku (oba z 8. A)  -  
tedy starší žáky  -  čekal závod na 3 km, ve kterém skončili na 6. místě.  

Ve středu 6. 11. 2019 proběhlo v Horšovském Týně kvalifikační kolo 
soutěže starších žáků ve florbalu, kterého se zúčastnilo pět škol.  
Z tohoto klání postupovaly do okresního kola pouze první dva týmy. 
Naši chlapci zvládli svůj úkol skvěle  -  skupinu vyhráli a postoupili  
do okresního kola, které se v Domažlicích bude konat ve středu  

     27. listopadu 2019. Držíme palce!! 

Přesně o týden později (13. 11. 2019) hráli 
stejnou soutěž mladší žáci. Ti bohužel nedoká-
zali napodobit své starší kolegy a po slušném 
výkonu skončili na celkovém 3. místě. To při 
stejném postupovém klíči jako u starších žáků 
k postupu do okresního kola nestačilo.  

Marek Bedy 9. A 

Patrik Plachý 9. A 

Filip Šnirc 9. A 

Filip Nevidzan 9. B 

Pavel Svatuška 9. C 

Jan Jareš 8. B 

Tomáš Konopík 8. B 

Marek Janeček 6. A 

Tomáš Kaufner 6. A 

Jan Nedvěd 6. A 

Lukáš Řeboun 6. A 

Adam Šnirc 6. A 

Robert Baumann 7. A 

Ondřej Řezáček 7. A 

Michal Vágner 7. C 
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Gratulujeme všem našim sportovcům, děkujeme za výbornou reprezentaci  
                 Základní školy Horšovský Týn a těšíme se na další sportovní úspěchy! 

Veronika Berková 7. A 

Kristina Gadlinová 7. A 

Alexandra Hrachová 7. A 

Jindřiška Langová 7. A 

Kateřina Pytelková 7. A 

Barbora Steidlová 7. A 

Petra Svobodová 7. A 

Karolína Vokáčová 7. A 

Veronika Benešová 7. C 

Laura Pezlová 7. C 

Alena Štogerová 7. C 

Ve florbalové soutěži dívek začaly první mladší žákyně. Ve čtvrtek 7. 11. 
2019 se v Domažlicích uskutečnilo okresní kole jejich soutěže, kterého se zúčastnily týmy 
pěti základních škol. Naše děvčata podala bojovný výkon a právem jim patří 3. místo.  

Daniela Nyklesová 8. A 

Martina Zahálková 8. A 

Martina Fictumová 9. B 

Andrea Kaufnerová 9. B 

Simona Kuboušková 9. B 

Kristýna Čiháková 9. C 

Tereza Froňková 9. C 

Lucie Koczaiová 9. C 

Olha Kostiuk 9. C 

Kateřina Wuchterlová 9. C 

14. listopadu 2019 pomě-
řily své síly a florbalové 
umění v okresní soutěži 
starší žákyně. V konkuren-
ci sedmi družstev si vedly 
velmi dobře, nicméně v 
závěru soutěže je potkala obrovská smůla a z medailového umístění je odsunul smolný gól 
4 sekundy před koncem utkání. Dívky ZŠ Horšovský Týn nakonec skončily na nepopulárním 
4. místě  -  obrovská škoda! Pochvalu za svůj výkon zaslouží především Simona Kuboušková, 
kterou lze objektivně hodnotit jako nejlepší brankářku turnaje. 
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David Steidl 2. A 

Vojtěch Táborský 3. B 

Daniel Andrle 4. B 

Viktor Kaiser 4. C 

Matouš Fejt 5. A 

Michal Lepič 5. B 

Tomáš Řeboun 4. B 

David Cihlář 5. C 

ČEPS cup  -  celorepublikový florbalový 
turnaj žáků prvního stupně základních 
škol  -  je letos vyhlášen již poosmé!  
Do bojů o republikový primát a titul 
mistra České republiky je přihlášeno 
celkem 1221 družstev. Vítězné družstvo bude mít navíc možnost sledovat Superfinále flor-
balu s magickým označením 2020. A to je silná motivace pro všechny zúčastněné!  

Florbalový tým Základní školy Horšovský Týn se v rámci tohoto turnaje zúčastnil okresního 
kola, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Domažlicích. A kluci si vedli skvě-
le! V konkurenci 7 družstev s přehledem zvítězili a postoupili do krajského kola.  

Pod tímto názvem se koná mistrovství základních a středních škol 
České a Slovenské republiky v piškvorkách. Letošní oblastní tur-
naj se uskutečnil 13. 11. 2019 na gymnáziu v Domažlicích. Barvy 
naší školy v této soutěži hájila čtyři družstva:  Křižáci (Simona Ku-
boušková z 9. B a z 9. C Kristýna Čiháková, Olha Kostiuk, Lucie 
Ptáčníková a Filip Zoch), Husiti (Adam Kučera, Kateřina Mitalová, 

Pavlína Kocúrková, Andrea Kaufnerová a Martina Fictumová  -  všichni z 9. B) + dva týmy ze 
7. A  -  Ikvetikve (Julie Secká, Jakub Němec, Štěpán Malý, Kristýna Gadlinová a Veronika 
Berková) a Áčkaři (Alexandra Hrachová, Robert Baumann, Barbora Steidlová, Kateřina Py-
telková, Petr Müller). Tentokrát se našim zástupcům příliš nedařilo a ani jednomu družstvu 
se nepodařilo postoupit ze základní skupiny. Tak snad příště!   
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1. Věda  zvaná  PALEONTOLOGIE  zkoumá ...  
a) horniny   b) zkameněliny  c) rostliny   d) živočichy 
2. Pro označení hmotnosti se ve fyzice používá písmeno ... 
a) h     b) s     c) m    d) t 
3. Podle jakého vzoru se skloňuje podstatné jméno  LIDÉ? 
a) pán    b) růže    c) muž    d) kost 
4. Ve kterém  světadíle se nachází  řeka Nil? 
a) Jižní  Amerika  b) Severní Amerika  c) Austrálie  d)  Afrika 
5. Ve  kterém  roce vyhořelo Národní divadlo v Praze? 
a) 1879    b) 1880    c) 1881   d) 1883 
6. Spojení DŮM U BÍLÉHO BERÁNKA se pravopisně správně napíše:  
a) dům U bílého beránka    b) Dům u Bílého beránka 
c) dům u Bílého Beránka     d) dům U Bílého beránka  
7. Hlavní město Australského svazu je: 
a) Canberra   b) Sydney    c) Perth    d) Melbourne  
8. Při převodu plochy o velikosti 4 ha na m2 je správná hodnota ... 
a) 40 000 m2    b) 4 000 m2    c) 400 m2   d) 400 000 m2  
9. Ukončení programu Microsoft (a většiny ostatních) nelze provést: 
a) Alt+F4  b) klávesou Delete  c) kliknutím na křížek d) Soubor  -  Konec   
10. Nejtvrdší minerál je ... 
a) diamant   b) korund    c) křemen  d) topaz  

Délku úsečky změříme … 

Olejnina, jejíž semena se využívají při výrobě pečiva 

Běžná česká ryba 

7. p. č. j. slova NŮŽ 

Pták, symbol moudrosti 

Český překlad anglického NOTHING 

Potřeba fotbalisty  -  zdrobnělina  

Opozitum slova BÍLÝ 

První měsíc letních prázdnin 

Neslabičná předložka se 3. pádem 

Přeházením písmen v zadání vytvořte nové slovo.  
NÁPOVĚDA:  řešením jsou slovanské státy. 

LUSK A HROB  JANA I KUR  SKLON V OSE   SKORO CHVAT 
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Nejhezčí jsou holky, kterým ladí barva vlasů s barvou očí.  -  A jaké jsou blonďaté oči? 
 

„Brácho! Okamžitě přestaň ubližovat mému křečkovi! Je to přece taky člověk …“ 
 

 Na ulici: „Kam jdeš s tím televizorem?“ 
 „K psychiatrovi. Blbne.“ 
 

 Nelinkovaný sešit = sešit, ve kterém jsou Nelinky! 
 

Kluk se snaží zaujmout dívku: „Co bych ti měl dát, abych tě mohl políbit?“ 
„Narkózu.“ 
 

Čokoláda je z kakaových bobů. Kakaové boby rostou na stromě.  
Závěr: Čokoláda je ovoce.  
 

Můj dědeček je v dobré kondici: má oko jestřába, zuby vlka, nohy  
kamzíka, srdce lva a doživotní zákaz vstupu do zooparku. 
 

Vůbec jsi nebyl opilý. Hodil jsi s mým křečkem na zem a křičel jsi: „Pikaču, volím si  tebe!“ 
Pak jsi vypustil bazén a hledal jsi Nema. Stál jsi hodinu  ve skříni, a když jsi vylezl, říkal jsi, že 
vstup do Narnie nefunguje. Křičel jsi na moje auto: „Optime, transformuj se!“ A  nakonec 
jsi na ulici objímal bezdomovce se slovy: „Brumbále, ty žiješ!“ 
 

Jestli se na tý motorce zabiješ, tak mi nechoď domů!  
 

„Dnes u mě zvonil soused v půl třetí ráno.“ 
„V půl třetí ráno?“ 
„Naštěstí jsem ještě nespal – hrál jsem na bicí.“ 
 
Nejvíc na životě miluji tu rozmanitost - každý den mě naštve někdo jiný. 

 

Minulý měsíc jsem si dala předsevzetí, že zhubnu 10 kilo.  
  Už mi zbývá jen 15. 
 

Čáp zaťuká na dveře domečku, žabák se podívá do kukátka, pak se otočí 
do chodby a kvákne: „Máňo, to je pro tebe!“          
 

Sedí dvě vši na pleši a jedna říká: „Pamatuješ? Kdysi jsme si tady hrály na schovávanou!“ 
 

Rybář chytí zlatou rybku. Ta ho prosí: „Když mě pustíš, splním ti tři přání.“ 
„Ale já mám jen jedno   -  abys neměla kosti!“ 
 

Pan Vodička je na poště a vyplňuje složenku. U jedné kolonky se zarazí a začne 
okusovat  tužku. Trvá to 5 minut, 10 minut, po čtvrt hodině už to poštovní úřed-
nice nevydrží a zeptá se stálého zákazníka: „Potřebujete s něčím poradit, pane 
Vodičko?“ 
Pan Vodička se klepne tužkou do hlavy a radostně zvolá: „ Vodička, to je to slovo!“ 


