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BLÍŽÍ se zahájení nového soutěžního ročníku .....
Již jenom dny nás dělí od začátku Západočeské divize a příslušných nižších soutěží. Ligové
soutěže zahájily již 13.září 2014, o týden později (20.9.) vše vypukne i v Západočeské oblasti.
Řada kuželkářů či oddílů možná ani nepostřehla to, že Západočeská oblast (Plzeňský kraj)
získala další zastoupení v 1.kuželkářské lize mužů. Mimo úspěšného družstva SKK Rokycany bude v
této soutěži startovat i Baník STŘÍBRO a to pod označením Baník Stříbro-Klokani. Nejedná se o
žádné utajené pikle či zákulisní machinace a důvod je velice prozaický. Loňský účastník
1.kuželkářské ligy mužů - Jiskra Kovářská – přenesl těžiště své činnosti do Stříbra a přinesl do
oddílu i prvoligovou účast. Pěkná stříbrská kuželna si některou ligovou soutěž zaslouží, ale s
domácími silami se to zatím nedařilo. A najednou je tu soutěž přímo excelentní – nejvyšší ligová
soutěž družstev mužů. Snad ostatní domácí hráči od „ligoušů“ něco okoukají, „načuchnou“ tu
správnou atmosféru a co kdyby ....
To není ale jediná změna v soutěžích. Družstvo SKK Rokycany B po loňském vítězství ve 3.KLM
postoupilo do 2.ligy a budou zde jediní Západočeši. Ve druhé kuželkářské lize – tentokrát žen –
budou stříbrnou příčku obhajovat ženy SKK Rokycany.
Pro úplnost a přehled ještě bilance účastníků 3.kuželkářské ligy skupina A. Startuje zde 7 našich
družstev – Slovan K.Vary, Škoda Plzeň, Jiskra Hazlov, Sokol Kdyně, Lokomotiva Cheb a staronový
„nováček“ CB Dobřany. Původně sestupující družstvo SKK Karlovy Vary se do soutěže jako
„náhradník“ vrátilo zpět, protože svojí účast vzdalo družstvo Sokol Spořice.
A nyní k Západočeské divizi.
Žádné převratné změny zde nenastaly a v soutěži se nakonec udrželo i družstvo Kuželky Holýšov
(zásluhou SKK K.Vary A – viz výše).
Zdá se však, že pozornosti účastníků zatím unikl důležitý fakt – Jiskra Hazlov C hraje svá domácí
utkání na kuželně Sokola Teplá (viz souhrnné Rozlosování). Tato okolnost vyžaduje alespoň stručné
zdůvodnění, či spíše vysvětlení.
V loňské Západočeské divizi měl hazlovský oddíl dvě svá družstva – Jiskra Hazlov B a Jiskra
Hazlov C. Vzápětí po ukončení soutěžního ročníku 2013-2014 však postihl oddíl odchod 10 aktivních
hráčů. Z družstva Jiskra Hazlov B, které bylo lepší a celou dobu se „pralo“ s družstvem CB Dobřany
o postup do 3.KLM, odešli 4 hráči do Jiskry Aš. Z družstva C odešlo 5 hráčů do TJ Lomnice, která
právě dokončovala novou čtyřdráhu.
Na rozdíl od Béčka se u družstva C rýsovala teoretická možnost, že sebou do Lomnice přenesou i
svojí předchozí divizní soutěž. Povinnosti se učiní zadost v tom případě, že přejde 5 hráčů
z předchozí soupisky. Věc má ale háček v tom, že podmínkou je současně i souhlas původního
oddílu. A právě o tento „háček“ se to celé zaškobrtlo. Odchod 9 divizních hráčů, kteří v drezech
Hazlova několik let cedili pot a krev za úspěch a slávu oddílu, pokládá Jiskra Hazlov za neseriozní a
padlo rezolutní NE.
Tento hráčský exodus navíc znamenal to, že Hazlov nebyl schopen hráčsky obsadit všechna svá
družstva. STK proto již s předstihem zajišťovala možnost doplnění Západočeské divize tak, aby

nezůstalo jen u 12 družstev (buď sestupující Sokol Plzeň, nebo případná kvalifikace druhých
družstev z KP K.Vary a KP Plzeň - Sokol Teplá versus Sokol Kdyně B).
Situaci nakonec vyřešil sám Hazlov, který „pozval“ do svých řad hráče Sokola Teplá. Po jejich
přestupu pak tyto hráče zařadil do „zdevastovaného“ družstva Jiskra Hazlov C. Družstvo bude mít
jako domácí prostředí kuželnu Sokol Teplá 1-2, což ničemu neodporuje.
ZNOVU PŘIPOMENUTÍ – JISKRA HAZLOV C hraje v TEPLÉ (vždyť je to fakticky Sokol Teplá).

SUPERPOHÁR V LOMNICI
V Lomnici se dne 6.září konala velká sláva. Otevíral se nový sportovní areál, ve kterém najde
zázemí místní fotbalový oddíl a současně zde byla vybudovaná i pěkná nová čtyřdráha.
Přítomní hosté dělili svojí přízeň mezi fotbal (hrála zde známá Amfora), ale kuželkáře lákal
především kuželkářský SUPERPOHÁR. V něm se utkal vítěz 1. kuželkářské ligy mužů Sokol
Husovice proti vítězovi Poháru ČKA, jímž je družstvo SKK Rokycany.
Výsledky možná někoho zklamaly především proto, že spřízněným Západočechům se příliš
nedařilo a nečekaně snadno prohráli. Přesto, že se oboustranně předpokládaly vysoké výkony, diváci
se kýžené šestistovky nedočkali. Možná, že nová kuželna byla zatím příliš „syrová“, ale časem se
snad vylepší a budou padat pěkné výsledky. Zatím se ale zdá, že nová lomnická čtyřdráha může
hráče hodně potrápit, nebude to žádná „padavka“ a pro rekordy se sem asi jezdit nebude.
Domácí kuželkářský oddíl TJ Lomnice tak zahájí dvojí další éru na nové kuželně. Je to majetek
obce a proto se zde předpokládá i určitá omezená komerční činnost. I na jiných místech republiky
hrají oddíly na pronajatých kuželnách. Spory mezi pronajimateli (správci) a kuželkářskými oddíly
nejsou ojedinělé, neboť pronajimatel se často mění a obvykle preferuje komerci před kuželkářským
oddílem. Ovšem v této chvíli se zde mohou lomničtí kuželkáři cítit dobře, neboť faktický pronájem byl
dohodnut za velice lukrativních podmínek pro oddíl, od kterého se naopak očekávají lepší sportovní
výsledky, než předváděl na staré kuželně.

STARTOVNÉ DO SOUTĚŽÍ 2014 - 2015
Rozpis našich soutěží ukládá účastníkům zaplatit příslušný vklad do soutěže a to do 30.srpna
2014 (viz bod 6). Při kontrole našeho finančního účtu u FIO banky dne 12.září se však ukázalo, že
družstva Rozpis soutěže buď nečtou, nebo se s ním neřídí.
Bankovním převodem mají zaplaceno účastníci z oddílů:
Loko Cheb, SKK Rokycany, TJ Lomnice, Sokol Teplá, KK Holýšov, Slovan K.Vary, Slavoj Plzeň,
Slávia K.Vary a Jiskra Aš.
Z toho vyplývá, že dlužníky zatím jsou:
Jiskra Hazlov, TJ Jáchymov, Baník Stříbro, Sokol Útvina, Jiskra Šabina, SKK K.Vary.
Přesto ani to nemusí být úplná pravda, protože existuje možnost daný vklad zaplatit i v hotovosti
přímo do poklady svazu proti potvrzení (Rozpis viz bod 21/b). Uvedenou informaci proto berte jako
orientační.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA.
V době letní přestávky Zpravodaje nevycházejí a tak musíme splnit určitý dluh na téma Jubilanti.
A nashromáždilo se nám toho opravdu hodně.
V měsíci květnu slavili kulatá životní jubilea tito členové našich oddílů:
05.května
05.května

- ŠATRA František
- HLÍDEK Jaroslav

Lokomotiva Cheb
SKK K.Vary

65 let
60 let

09.května
10.května
13.května
13.května
21.května
23.května

- RAINIGER Fratišek
- BOŠKOVÁ Marcela
- JEDLIČKOVÁ Dagmar
- MAKAROVÁ Hana
- BEZOUŠKA Martin
- REPČÍK Pavel

So.Díly
Sokol Teplá
Jiskra Aš
TJ Jáchymov
TJ Jáchymov
Jiskra Hazlov

65 let
45 let
55 let
50 let
50 let
40 let

Červen
06.června
11.června
20.června
25.června
26.června
27.června

- HRANÁČ Václav
- GOTTWALD Jan
- MURIN Jan
- SCHNEIDER Norbert
- KOPAČKOVÁ Jana Ing.
- HAMRLE Vladimír

Slavoj Plzeň
TJ Havlovice
Sokol Pec p.Čerchovem
Jiskra Hazlov
SKK Dobřany
Škoda Plzeň

60 let
50 let
60 let
55 let
45 let
80 let

Červenec
07.července
08.července
10.července
24.července
24.července
25.července

- HLAVÁČ Josef
- JAROŠ Milan
- KRÝSL Vladimír, ing.
- ČECHURA Václav, ing.
- ZÍKOVÁ Ivana
- SÝKOROVÁ Helena

TJ Přeštice
Škoda Plzeň
Lokomotiva Cheb
SKK K.Vary
Škoda Plzeň
SKK Dobřany

60 let
55 let
60 let
70 let
55 let
50 let

Srpen
05.srpna
08.srpna
09.srpna
13.srpna
14.srpna
15.srpna
28.srpna

- VOSKOVÁ Hana
- VIWEG Václav
- HEJKALOVÁ Vladimíra
- LUKEŠ Vladimír
- NOVÁK Josef
- HURKA Jiří
- ČEGAN Vlastimil

Slavoj Plzeň
Jiskra Aš
Sokol Plzeň V.
TJ Jáchymov
KK Holýšov
Baník Stříbro
TJ Jáchymov

55 let
60 let
50 let
60 let
50 let
65 let
55 let

Září
07.září
07.září
18.září
20.září
23.září
28.září
29.září
29.září

- BĚLOCH Jiří
- PITNEROVÁ Sylva
- PRAŠTIL Václav
- JEDLIČKA Petr
- SOBOTKOVÁ Martina
- MOULIS Václav
- JANČULA Josef
- PEŠŤÁK Miroslav

Jiskra Šabina
TJ Lomnice
Sokol Újezd sv.K.
Jiskra Aš
SKK K.Vary
SKK Rokycany
Loko Cheb
Sokol Teplá

45 let
50 let
55 let
65 let
50 let
65 let
60 let
60 let

Rubrika pro pamětníky :
(připomeňte a vzpomeňte si na vaše bývalé, nebo i nehrající členy)
19.května
21.května
25.května
26.května
01.června
04.června
08.června
11.června
12.června
13.června

- ŠNICER Vladislav
- KOVÁŘ Jaroslav
- ZÁHORA František
- KUČERA Antonín
- STARÝ Libor
- FÜRST Rudolf
- JELÍNEK Stanislav
- ŠÁLEK Eduard
- PAULÍK Oldřich
- ROZTOČIL Miroslav

Jiskra Šabina
Škoda Plzeň
Slavoj Plzeň
SKK K.Vary
Slovan K.Vary
SKK Rokycany
Slavoj Plzeň
Slávia K.Vary
SKK Rokycany
Škoda Plzeň

69 let
93 let
89 let
85 let
69 let
68 let
79 let
89 let
94 let
65 let

20.června
21.června
03.července
07.července
31.července
08.srpna
09.srpna
25.srpna
19.září
30.září

- KUBEC Václav
- MATĚJKA Alois
- KUTIL Oldřich
- VÍCHA Emil
- PYTLÍK Vladimír
- ŠAVLÍK Václav
- BALCAR Luděk
- PLATZER Bohumil
- ŠÍN Miroslav
- SMOLKA Zdeněk

Sokol Kdyně
SKK K.Vary
Škoda Plzeň
Sokol Plzeň
Sokol Kdyně
Škoda Plzeň
SKK K.Vary
Sokol Plzeň
SKK Kraslice
Škoda Plzeň

60 let
80 let
72 let
84 let
70 let
90 let
83 let
73 let
83 let
75 let

JUBILEA nejsou vždy jen veselá.
Ze Šabiny přišla smutná zpráva, že ve věku 69 let zemřel po delší vážné nemoci dlouholetý člen
a kuželkář domácí Jiskry - pan Josef BLÁHA.
Svojí bohatou sportovní kariéru ukončil při divizním utkání mezi družstva Slavoj Plzeň - Jiskra Šabina
B dne 31. října 2009. Přesto byl do poslední chvíle vidět jako divák na řadě utkání a od kuželek si
prakticky neodpočinul. Svůj poslední zápas prohrál 5. září 2014 a od té dobu nám už bude v klidu
fandit a potichu radit z jiných výšin.
ČEST JEHO PAMÁTCE.

