
! HRADEC KRÁLOVÉ
(Královéhradecký kraj)

Turnaj v šipkách neslyší-
cích se konal v sobotu
sedmého března v prosto-
rách budovy Centra pro

zdravotně postižené. Tento
turnaj byl uspořádán v
rámci sedmého ročníku
Hradeckého poháru. Hrála
se hra 301 Double Out -
systém „pavouk“.

Návštěvnost byla ze všech
v ČR pořádaných turnajů
největší. Zúčastnilo se cel-
kem osmatřicet hráčů, z
toho dvacet devět mužů a
devět žen z klubů SKN
Hradec Králové, 1.PSKN

Praha, UNIE Praha, SKN
Plzeň, ČUN Liberec, ZON
Louny, z Teplic a Kolína.

Děkujeme za podporu
firmě Omnirecord, která
nám zapůjčila pět automa-

tických terčů a Magistrátu
města Hradec Králové za
finanční podporu celé akce. 

Poděkování patří také
těmto pořadatelům: S.
Rosendorfovi, M. Slámové,
J. a F. Pavlíkovým, I. No-

vákovi, J. Havlové, taktéž
M. Krejčí, M. Havlovi, 
S. Janků, R. Fialové, K. Hol-
manové a M. Duhové. 

Stanislav Rosendorf 
vedoucí oddílu šipek 

VYBÍRÁME Z VÝSLED-
KOVÝCH LISTIN:

Muži: 
1. Holub P. (I.PSKN Praha) 
2. Hájek B. (I.PSKN Praha)
3. Valeš M. (Spolek Č.L.) 
4. Kalina R. (SKN Plzeň) 
5. Cedrych P. (SKN Plzeň)

Kocar V. (I.PSKN Praha)
7. Rosendorf S.

Krejči T. (SKN HK)

Ženy:
1. Černá M. (Spolek Č. L)
2. Havlová J. (SKN HK)
3. Holmanová K. (SKN HK)
4. Landová E. (SKN HK)
5. Hájková V. (I. PSKN Praha)

Kvapilová M. (PSN Praha)

HRÁLO SE8 duben 2009

! HRADEC KRÁLOVÉ
(Královéhradecký kraj)

V polovině ledna si všichni,
kteří v sobotu přišli do restau-
race Na Rozcestí, zavzpomí-
nali na kamaráda a dobrého
šipkaře Oldu Šimka. Kdo
nebyl, necho zavzpomíná
aspoň nyní.

K prezentaci do 1. ročníku
turnaje pod názvem Memoriál
Oldřicha Šimka se sešlo
osmačtyřicet hráčů. Někteří
přivedli i své rodiny nebo
kamarády, takže se podařilo
restauraci slušně zaplnit.

O půl dvanácté se začalo na
šesti terčích hrát 501 D.O.
Vzhledem k velice slušné
úrovni hráčů, bylo otázkou
času, kdy padne první
JAKÉKOLIV bingo a vítěz si
převezme výhru v podobě
deseti piv zdarma. Povedlo se
to v poslední možné hře prv-
ního kola Jardovi
Veselovskému a bylo jasné,
že se s nikým nebude rozha-
zovat na střed, jak bylo při
vyhlášení této soutěže řečeno.

Již první odpadlíci z první-
ho kola se hlásili k tomu, že
nechtějí rychle opustit dobrý
turnaj a prosili o doplňkový

turnaj Odpadlíků. Vzhledem
k rychlému spádu jsem se s
rozhodčím dohodl na turnaji
šestnácti hráčů vypadnuvších
z prvního kola. Za dvacku
startovného se hrálo na dvou
terčích 301 D.O. Vítězem
tohoto turnaje byl po tuhém
boji Milan Jirásek, když udo-

lal (i s bolavým ramenem)
Lubora Kozáka, který nechal
na třetím místě Janu
Mikulovou.

V dalších kolech hlavního
turnaje byly k vidění velice
hezké šipky a to hlavně kvůli
velice vyrovnaným dvojicím.
Cestu do finále si nakonec
našli Karel Kašpárek, Emil
Sirček a Alexander Mašek.
Kašpi nakonec skončil třetí.

Následné finále mezi Sašou a
Emilem přilákalo k terčům
snad všechny, kteří zůstali. A
bylo se na co koukat:
po 2. kole: na terči Saša 301!
- Emil 417 
3. kolo: Saša 275 
- Emil 246 (dal 171 !!!)
4. kolo: Saša 190 

- Emil 75 (dal opět 171) 
5. kolo:
Saša se nebál a po náhozu 140
byl blízko k vítězství v turna-
ji, ale Emil udržel nervy, třetí
šipkou zavřel a stal se tak
vítězem turnaje.

Velké poděkování patří
sponzorům, díky nímž nikdo
neodešel s prázdnou a na kaž-
dého hráče čekal balíček
menších či větších odměn.
Cenu útěchy získala Jana
Mikulová, která musela pře-
kousnout obdržená dvě binga
během dvou kol. Vítěz turna-
je Emil Sirček si z turnaje
odnesl ceny za více než 1.200
Kč. Na druhém místě Saša
Mašek nezůstal ohodnocený o
moc hůře a ceny za 800 Kč ho
určitě potěšily.

Hlavní sponzoři akce:
PILSNER URQUELL
PIVOVAR REBEL
ZLATOPRAMEN
ALGO COMPUTERS s.r.o.
RESTAURACE 
NA STARÉ POŠTE
RESTAURACE
NA ROZCESTÍ
a spousta dalších. 
Poděkování patří také všem
zúčastněným a doufám, že za
rok 16. ledna přijdete zas.

Lubor Kozák

ČTVRTÝ
ŠIPKAŘSKÝ PLES

! TEPLICE (Ústecký kraj)

Pátek 13. února, 20.00 hodin, ples teplických šipkařů. O zahájení se v zaplněném sále posta-
rala moje maličkost spolu s majitelem panem Kořínkem a šipkovým baronem panem
Petrovem. Pro zábavu nám hraje skupina Basic, začíná se tančit či “pařit” u baru, kde není k
hnutí. O přestávkách pro přítomné organizujeme malé soutěže, trochu v jiném duchu než jsou
šipkaři zvyklí. První pro šikovné tanečníky, kteří si musí dát mezi své a partnerčino čelo pome-
ranč a tancovat. Zapojilo se asi třicet párů a ten vítězný si odnesl DVD. Druhá soutěž je ve
zpěvu. Viděli jsme (a slyšeli) odvážná sóla, dua i tria. Vyhrává starší paní a vyhrává domácí
kino. Další soutěž startuje až po půlnoci. Konečně má aspoň trochu něco společného s našimi
šipkami:  hodem míčku na středu terče (trochu větších rozměrů). Do této soutěže se zapojuje
padesátka přítomných. Protože již je valná většina ”posilněna”, zbývá nám finálová pětice,
která se trefuje ze tří míčků alespoň jednou. V této pětici mám své rodinné želízko v ohni.
Bětka z domácího týmu ale mé Zuzance radost kazí a mini motorka na dálkové ovládání tak
zůstává “doma”. Tak snad příště. Stodvacet přítomných se baví, tancuje až do druhé hodiny,
kdy nás opouští kapela s pyžamovou zpěvačkou a jde se domů (nebo hned vedle do Nexa). 

Podle ohlasů se zábava líbila a těšíme se na 5. šipkařský ples (snad nebude v pátek
třináctého...). Ještě poděkování majiteli restaurace Pramen panu Kořínkovi za uspořá-
dání pěkného zážitku a odpočinku.

Januš Jiří

INZERCE

SEDMÝ ROČNÍK

HRADECKÉHO POHÁRU
NESLYŠÍCÍCH

Nejlepší hráči a hráčky 7. ročníku Hradeckého poháru neslyšících.

Sportovní klub neslyšících Hradec Králové.

Memoriál
Oldřicha Šimka

Nejlepší tři hráči.

Předávání cen.
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