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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-ti 
aktivních hráčů.  Z družstva Ji.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+1 hráč 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. Toto právo oddíl skutečně má, ale použít ho proti těm, 
kteří bojovali několik let za čest a slávu oddílu a propotili hodně potu v jeho drezech, to je dost 
nečekané. Odchod 9-ti divizních hráčů  pokládá Jiskra Hazlov za neseriozní a ve smyslu možného 
přechodu divizní soutěže do Lomnice 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-ti 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 
řádném přestupu pak tyto hráče zařadil do „zdevastovaného“ družstva Jiskra Hazlov C. Družstvo 
Jiskra Hazlov C tak 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). 
 

POHLED na soupisky družstev. 
V příloze jsou uvedené soupisky jednotlivých soutěží a družstev. Dávají sice orientační přehled o 

složení účastníků, zdá se však, že v řadě případů někteří borci nastoupí do rozjetého vlaku až 
z pozice „volných hráčů“. 
Jak soutěže skutečně dopadnou, to zatím neví ani ten „nejvyšší“ a tak naše tipování lze pokládat za 
hazardní a troufalé. Přesto alespoň hrubý odhad. 

ZAPADOČESKÁ DIVIZE 

V loňské ročníku byli favorité trochu jasnější,  tentokrát se popere o postup do 3.KLM asi více 
družstev a nelze vyloučit ani výrazné překvapení.  Rozhodovat může i náhodný výsledek či 
překvapivě získané body v utkání, ve kterém se zrovna nečekaly.  

Jiskra Hazlov B – loni jako jediní konkurovali družstvu CB Dobřany a od postupu je dělil pouhý bod 
při lepším skóre. Připomínat, že o kýžený bod je připravilo družstvo C stejného oddílu, je asi 
zbytečné. Tentokrát to bude hodně změněné družstvo, což ale neznamená, že šance nemá. Asi to na 
naprostou špičku nebude, i když mladí „Repčíci“ znamenají  doma značnou údernou sílu. 

SKK Rokycany C – trochu tajuplná sestava, ve které chybí někteří dobří hráči, kteří nejsou uvedeni 
na žádné jiné soupisce oddílu (Pepa Pauch, Míra Vašíček atd.). Právě zde se dá očekávat dodatečné 
zařazení hráčů až v průběhu soutěže a asi docela výrazné natahování se směrem k čelu tabulky. 

Jiskra Šabina – po sestupu ze 3.KLM (2011-2012) se družstvo nemůže vzpamatovat a nemá příliš 
oporu ve svém Béčku.  Limitujícím faktorem byla v minulosti Monika Maněnová, která však 
v minulém roce udělala značný pokrok. Na soupisce nečekaně chybí Jiří Beneš a drobné zdravotní 
komplikace mívá Jiří Kačírek. 

Ještě méně je čitelné, kdo by mohl získat Černého Petra. Za výrazného outsidera se určitě nedá 
nikdo označit a teď  „Babo raď “. 

Družstva Jáchymova a chebské Lokomotivy B nastupují ve stejném složení jako loni. Slavoj Plzeň 
nastupuje bez nemocného Milana Findejse, ale posilou by měl být především Petr Harmáček. I 
Družstvo Holýšova začne svoji soutěž s úplně stejnou sestavou jako v loňské soutěže. 

Baník Stříbro nastupuje rovněž ve stejném složení, ale na soupisce jsou jako neznámá  uvedení dva 
hráči z Jiskry Kovářská. Stříbro mívá slušný začátek, ale v jarní soutěži mu obvykle trochu dochází 
dech.  

Slávia Karlovy Vary je hodně limitovaná úzkou členskou základnou, což ale neznamená, že jako 
vítěz Karlovarského kraje nebude bojovat. Trochu podobně je na tom i Hazlov C (neboli Sokol Teplá). 
Zde já ale výhoda v tom, že teoreticky může kdykoliv zaskočit někdo z družstva Ji.Hazlov D. 

Na soupisce družstva Sokol Útvina je až trochu rozmařile 9 hráčů.  

Na závěr několik drobných údajů k Lomnici. 
Bývá obvyklé (někde ne úplně samozřejmé), že po skončení soutěže se vždy nejslabší hráč družstva 
přesune do nižšího družstva a nahradí se odsud nejlepším hráčem. Někde se stává, že družstva 
oddílu bývají samostatné „partičky“ a není zájem o jejich změnu – to není žádná výjimečná záležitost 
a týká se to řady oddílů.  Pro první družstvo oddílu, což znamená Áčko, by však mělo platit, že bude 
poskládané z výkonnostně nejlepších hráčů oddílu a bez ohledu na to, kdo s kým je či není kamarád 
– řádná reprezentace přece musí být v zájmu každého oddílu. 



Lomnický oddíl získal formou přestupu pět ostřílených divizních hráčů z družstva Jiskra Hazlov C. 
I když je to vnitřní věc Lomnice, jsou tito hráči zařazeni až do posledního družstva Lomnice E 
v Karlovarské krajské soutěži 2.třídy.  To existuje mezi některými lomnickými strach, že by museli 
přenechat místo výrazně lepším hráčům ?  

 
 
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 zatím asi jezdit nebude. 
 Domácí kuželkářský oddíl TJ Lomnice tak zahájí svojí další éru na nové kuželně. Je to sice 
majetek obce a předpokládá 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 jím 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 a stav si zkontrolujte.  Bylo by asi trapné dostat se na „černou listinu“ a vystavit se 
nebezpečí nějakého nepříjemného postihu. 
  
 
NOVÝ KUŽELKÁŘSKÝ ODDÍL – SKK DOBŘANY. 

Ve městě Dobřany je kuželkářský sport vcelku populární. Vždyť v době velice nedávné zde 
existoval jediný, byť úspěšný oddíl, s názvem TJ Dobřany. Ten hraje i nadále na své původní a 
udržované dvoudráze. 

V létě 2011 byl založen nový kuželkářský klub – CinemaBowling Dobřany a přestupem některých 
členů z TJ Dobřany získal právo na zařazení do 3.kuželkářské lidy mužů. Hodně tomu napomohla 
situace, že ve městě byla vybudovaná pěkná nová čtyřdráha (+ bowling). 

V roce 2014 byl ustaven třetí kuželkářský oddíl s názvem SKK DOBŘANY. Vznikl částečným 
odštěpením dřívějšího družstva CB Dobřany C a bude hrát svá utkání Okresního přeboru Plzeň i 
nadále na drahách CB Dobřany. 



 Ve městě, které má něco přes 6 tisíc obyvatel, je existence tří oddílů poměrně rarita. V dost 
větších městech jako např.Plzeň či Karl.Vary pamatují i čtyři oddíly současně. Tady se to zdá jako 
zbytečné tříštění sil, ale zájmy a priority těchto tří oddílů mohou být skutečně dost rozdílné a teprve 
čas ukáže, co za tím stojí. 
 
DROBNÁ PŘIPOMENUTÍ a INFORMACE. 
• Pokud se v utkání objeví náhradním mimo soupisku, musí být v Zápise o utkání uvedeno, zda má 

být doplněn na soupisku družstva (tzv.volný hráč), nebo je to náhradník z nižšího družstva. Tuto 
informaci nemůže zjistit sám rozhodčí a musí mu to „napovědět“ vedoucí příslušného družstva. 

• Tiskopisy, které vám byly doručeny řídícím svazem nijak neupravujte a používejte je ve stavu, jak 
vám byly předloženy. Jedná se především o Zápis o utkání, který nijak neodemykejte, ať nedojde 
k porušení či komolení vzorců. Zároveň neměňte jeho formátování (na výšku, na jednu stránku 
atd.). 

• Pokud dojde k dohodě soupeřů na předehrání utkání, není nutný souhlas STK, existuje však 
povinnost oznamovací. Řídící svaz přece musí vždy vědět, kdy se konkrétní utkání koná a to třeba i 
z důvodu možnosti vyslat na utkání delegáta. 

Zápis o utkání se odesílá co nejdříve po utkání (v duchu Rozpisu) a platí to i v případě utkání 
předehrávaných. Pro vaši kontrolu budou Zápisy o utkání ukládány do našeho archivu na adrese: 
http://www.kv.kuzelky.net 

 
 
 
 
 
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 - ŠATRA František Lokomotiva Cheb  65 let 
05.května - HLÍDEK Jaroslav SKK K.Vary  60 let 
09.května - RAINIGER Fratišek So.Díly  65 let 
10.května - BOŠKOVÁ Marcela Sokol Teplá  45 let 
13.května - JEDLIČKOVÁ Dagmar Jiskra Aš  55 let 
13.května - MAKAROVÁ Hana TJ Jáchymov  50 let 
21.května - BEZOUŠKA Martin TJ Jáchymov  50 let 
23.května - REPČÍK Pavel Jiskra Hazlov  40 let 
 
Červen 
06.června - HRANÁČ Václav Slavoj Plzeň  60 let 
11.června - GOTTWALD Jan TJ Havlovice  50 let 
20.června - MURIN Jan Sokol Pec p.Čerchovem 60 let 
25.června - SCHNEIDER Norbert Jiskra Hazlov  55 let 
26.června - KOPAČKOVÁ Jana Ing. SKK Dobřany  45 let 
27.června - HAMRLE Vladimír Škoda Plzeň  80 let 
 
Červenec 
07.července - HLAVÁČ Josef TJ Přeštice  60 let 
08.července - JAROŠ Milan Škoda Plzeň  55 let 
10.července - KRÝSL Vladimír, ing. Lokomotiva Cheb  60 let 
24.července - ČECHURA Václav, ing. SKK K.Vary  70 let 
24.července - ZÍKOVÁ Ivana Škoda Plzeň  55 let 
25.července - SÝKOROVÁ Helena SKK Dobřany  50 let 
 
Srpen 
05.srpna - VOSKOVÁ Hana Slavoj Plzeň  55 let 

http://www.kv.kuzelky.net/


08.srpna - VIWEG Václav Jiskra Aš  60 let 
09.srpna - HEJKALOVÁ Vladimíra Sokol Plzeň V.  50 let 
13.srpna - LUKEŠ Vladimír TJ Jáchymov  60 let 
14.srpna - NOVÁK Josef KK Holýšov  50 let 
15.srpna - HURKA Jiří Baník Stříbro  65 let 
28.srpna - ČEGAN Vlastimil TJ Jáchymov  55 let 
 
Září 
07.září - BĚLOCH Jiří Jiskra Šabina  45 let 
07.září - PITNEROVÁ Sylva TJ Lomnice  50 let 
18.září - PRAŠTIL Václav Sokol Újezd sv.K.  55 let 
20.září - JEDLIČKA Petr Jiskra Aš  65 let 
23.září - SOBOTKOVÁ Martina SKK K.Vary  50 let 
28.září - MOULIS Václav SKK Rokycany  65 let 
29.září - JANČULA Josef Loko Cheb  60 let 
29.září - PEŠŤÁK Miroslav Sokol Teplá  60 let  
   

Rubrika pro pamětníky : 
(připomeňte a vzpomeňte si na vaše bývalé, nebo i nehrající členy)     

19.května - ŠNICER Vladislav Jiskra Šabina  69 let 
21.května - KOVÁŘ Jaroslav Škoda Plzeň  93 let 
25.května - ZÁHORA František Slavoj Plzeň   89 let 
26.května - KUČERA Antonín SKK K.Vary  85 let 
01.června - STARÝ Libor Slovan K.Vary  69 let 
04.června - FÜRST Rudolf SKK Rokycany  68 let 
08.června - JELÍNEK Stanislav Slavoj Plzeň  79 let 
11.června - ŠÁLEK Eduard Slávia K.Vary  89 let 
12.června - PAULÍK Oldřich SKK Rokycany  94 let 
13.června - ROZTOČIL Miroslav Škoda Plzeň   65 let 
20.června - KUBEC Václav Sokol Kdyně  60 let 
21.června - MATĚJKA Alois SKK K.Vary  80 let 
03.července - KUTIL Oldřich Škoda Plzeň  72 let 
07.července - VÍCHA Emil Sokol Plzeň  84 let 
31.července - PYTLÍK Vladimír Sokol Kdyně  70 let 
08.srpna - ŠAVLÍK Václav Škoda Plzeň  90 let  
09.srpna - BALCAR Luděk SKK K.Vary  83 let  
25.srpna - PLATZER Bohumil Sokol Plzeň  73 let  
19.září - ŠÍN Miroslav SKK Kraslice  83 let 
30.září - SMOLKA Zdeněk Škoda Plzeň  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.  
 

 
Zpracoval: Jaroslav Dobiáš, Národní 16, 360 20 Karlovy Vary, mobil: 732 123 779 , -Z: 352 619 244, 

 e-mail: kuzelky.kv@seznam.cz nebo jdodo@seznam.cz 
Archiv aktuelních výsledků, Zpravodajů a dokumentů najdete na webových stránkách: 

http://www.kv.kuzelky.net 
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