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2. ZIFČÁK SPARTA CUP
aneb nejen u terčů žije šipkař

! PROSTĚJOV
(Olomoucký kraj)

! ÚPICE
(Královéhradecký kraj)
V úpické tělocvičně základní školy
Bratří Čapků se v sobotu 10. ledna
uskutečnil druhý ročník turnaje v
sálové kopané nesoucí název Zifčák
Sparta Cup. Pořadatelem celodenní
sportovní akce byl šipkový oddíl tělovýchovné jednoty Sparta Úpice ve
spolupráci s šipkovým klubem
Zifčák Úpice. Turnaj podpořilo hned
několik sponzorů v čele s hlavními
partnery - Městem Úpice a pivovarem Primátor Náchod.
Konečný počet zúčastněných
týmů se nakonec po prvotních problémech ustálil na čísle sedm. Nutné
také zdůraznit nejdůležitější podmínku pro účast: Aktivně se mohl do
akce zapojit pouze ten, který nebyl
registrovaným fotbalistou anebo naopak byl registrovaným šipkařem.
Toto omezení dokonale zatraktivnilo
celý turnaj. Žádný tým nebyl výrazným favoritem. Každý totiž měl ve
svých řadách méně fotbalově nadané
hráče (snad mi prominou). Právě to
ale, ve spojení s těmi zkušenými, dalo
celé soutěži ten pravý náboj. Vyhrát
mohl skutečně každý.
Samotný průběh fotbalového
klání tomu také dal za pravdu.
Vítězný tým, šipkařský Baník Žacléř, když vyhrál, tak o jediný gól.
Připsal si také jednu remízu a
dokonce i prohru. Ovšem díky již

Narodila se nám
„štěňátka“
Nová hráčka týmu Dogs Chabičov a nový hráč ČDS Pitbulls
Prostějov jsou mezi námi. Ve čtvrtek, čtvrtého ledna v 9:06 hodin se
narodila nová posila klubu Dogs Chabičov hrající 1. ligu oblasti Šternbersko - Natálka Vaculová. Natálka i maminka Lenka se těší dobré
náladě a my se budeme těšit na setkání s nimi u šipkových terčů.

Foto: Z. Špička
Natálka Vaculová (Dogs Chabičov).

Foto: Willcap
Baník Žacléř — „fotbalisté“ s cca. šesti šipkařskými tituly mistrů a několika vicemistrů ČR.
Po letech se v barvách Baníku objevil i Antonín Kamenický, vicemistr republiky v softech i
steelech z poloviny 90. let a reprezentant ČR např. na světového poháru v Las Vegas (vlevo dole).
zmiňované velké vyrovnanosti
všech družstev to na zisk nejcennějšího poháru stačilo. O prvenství
nakonec rozhodla jediná trefa a to ta
vítězná do sítě úpické Hrpy (uprostřed turnaje Baník Hrpu zdolal 3:2).

Foto: Willcap
Překvapením turnaje byla stříbrná příčka HRPY Úpice.

To, že jde o zlatý gól, ovšem v tu
chvíli nikdo nevěděl. V konečném
zúčtování totiž o prvenství Baníku a
druhému místu Hrpy rozhodl právě
tento vzájemný výsledek.
Největším překvapením pro většinu byl bronzový celek Nových koňů
z Velké Jesenice. Od začátku turnaje
totiž nastupoval v nejnižším možném
počtu tedy bez střídání. Patří jim za to
velký obdiv i když v průběhu turnaje
se díky několika nepříjemným zraněním přidaly i další týmy.
Program divákům nabízel nejen
fotbalové mače, ale také další vložené soutěže. Odehrál se turnaj týmů v
šipkách a proběhly i různé individuální dovednostní disciplíny jako
žonglování, penalty či slalom.
Atmosféru podporovala po celý den
hudební produkce a komentátor.
Nechyběla pochopitelně ani kantýna, ve které se aktéři i diváci mohli
za rozumnou cenu kdykoli občerstvit či posilnit.
Nejúspěšnějším mužstvem letošního ročníku byl již jednou zmiňova-

ný žacléřský Baník, plný zejména v
minulosti šipkařskému světu dobře
známých jmen. Není tedy divu, že k
triumfu ve fotbale přidal stejný
úspěch i ve vložené soutěži v šipkách
a jeho hráči si dále odnesli hned
několik individuálních ocenění. Ve
svých řadách měli nejstaršího hráče,
krále střelců či vítěze v žonglování.
Závěr obstaralo tradiční vyhlášení
všech uskutečněných soutěží. Věcné
ceny byly připraveny pro všechny
zúčastněné a také pro nejlepší v jednotlivých vložených disciplínách. Z
celé akce bylo pořízeno mnoho fotografií a také krátká reportáž, kterou
natočila místní televize Účko. Fotky
i odkaz na stránku s videem stejně
jako kompletní výsledky lze vyhledat na webu pořadatele www.navrchol.cz/sparta.
Na závěr se sluší ještě jednou
poděkovat všem malým i větším
sponzorům a v neposlední řadě divákům i samotným hráčům. Za rok se
na place sejdeme určitě znovu.
(ov)

Foto: Z. Špička
Maminka Lenka, dědeček František a Natálka.
O týden později, 12. ledna v 16:46 hodin se mamince Kateřině Hrubé
narodil syn Jakub. Stejně jako Natálka bude i on patřit mezi „pejskaře.“
Kuba je prostě a jednoduše nový Pitbull. Také Kubovi a jeho rodičům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a rodinné pohody.
(ČMŠS)

Foto: Z. Špička

Marek Čaňo vítězem
soutěže Bingo 2008
! PROSTĚJOV
(Olomoucký kraj)
Tato individuální soutěž je
vyhlašována Českomoravským šipkovým svazem pravidelně na začátku sezóny
jednotlivců a dvojic. První
ročník se uskutečnil v roce
2006 a naprosto suverénně,
stejně jako rok 2007 vyhrál
Jiří Vorsa (2006 - 14x Bingo,
2007 15x Bingo). Soutěž má
velmi jednoduchá pravidla a
sice naházet co nejvíce
Bing - 180, 171 popř. 150 na
turnajích Master ČMŠS a
dále na předem vyhlášených
turnajích pořádaných Českomoravským šipkovým svazem. Jak už je napsáno v
titulku, tak v loňském ročníku zvítězil Marek Čaňo (12x
Bingo) před Martinem Novotným (9x Bingo) a Radkem Hrubanem (7x Bingo) a
společně si odnesli částku
6000,- Kč. Třem nejlepším
blahopřejeme a pro vás ostat-

ní je tu pozvánka na další turnaj Master ČMŠS, kde se i
vy můžete svou šikovností
zapojit do soutěže Bingo

2009. Na úplný závěr dodám
malou informaci, že po prvním turnaji Master v přerovském klubu Atlantis vede

tento žebříček Martin Novotný, který během turnaje
jednotlivců a dvojic hodil
5x Bingo.

Foto: Z. Špička
Tři nejlepší „Bingaři“.

Jakub Hrubý (ČDS Pitbulls Prostějov).

Na prahu
třinácté sezony
! KRNOV
(Moravskoslezský kraj)
Na prahu třinácté sezony stojí Krnovská šipková liga. Specifická
soutěž na severu Moravy, kterou kromě Krnova hrají také týmy z
Města Albrechtic, Hošdálkové, Úvalna, Brantic, Brumovic, Holasovic,
Kamence nebo Úbla, má také v rámci republiky svůj zvuk.
Vždyd právě z této soutěže vzešla jména Karel Povolný, Karel
Čožík, Vladimír Adámek, Tomáš Havlíček, Kamil Hrtoň, bratři
Bujokové a spousta dalších. Letošního ročníku se zúčastní 39 týmů,
které budou soutěžit ve dvou ligách. Obhajovat mistrovský titul bude
Mirage Krnov, známá též z turnajů mistrovství republiky nebo
Superligy 2006/07. Největšími soupeři Mirage budou týmy Texas Úblo,
Tipsport, Brežněv, dále také Kofola, Cobra nebo 74 T. V soutěži je
registrováno téměř sedm set hráčů z Krnovska, Opavska a Bruntálska.
Liga se hraje odlišným způsobem od jiných soutěží v republice, když v
pěti hrách (Hi —score, Rulette, 501 DOE, Baseball a Cricket cut troat)
bojuje vždy čtveřice domácích hráčů proti kvartetu soupeře. „Soutěž má
svou kvalitu, začínáme vždy počátkem února a krom letní přestávky
bojujeme až do konce listopadu. Devětatřicet týmů z tak malé oblasti je
veliká síla,“ uvedl David Sicilský. Ten zároveň připustil i nedostatky:
„Jde o to, že je to soutěž samostatná a uzavřená. Neexistují z ní žádné
vazby na republikové soutěže. A to je právě náš problém. Mirage Krnov
vždy patřila k tomu nejlepšímu, co na Moravě existovalo. Dvakrát
vyhrála MČR CDT, také v ČAKSu dosáhla své výsledky a vše potvrdila v Superlize. Ter však tady taková soutěž chybí a ztrácíme konfrontaci s jinými týmy. Jistě, jednotlivci na akce republikového formátu jezdí a daří se jim, ale v týmech je tady propast, kterou budeme
muset řešit.“ Liga zahájila prvním kolem v úterý 3. února, vše můžete
sledovat ne webu www.ksl.cz
(JV)

