ŠIPKAŘSKÝ KLUB ŠK KD SOBĚKURY
NĚCO Z HISTORIE
Šipkařský klub ŠK KD Soběkury působí v obci Soběkury od roku
1998. Je registrovaným členem Unie šipkových organizací (UŠO), která
sdružila několik šipkových organizací působících v České republice.
Členové ŠK KD Soběkury se účastní všech oficiálních soutěží
pořádaných UŠO – ligová soutěž družstev, ligový pohár i soutěže
jednotlivců – a také řady dalších turnajů pořádaných jinými kluby a
organizacemi. Členskou základnou ŠK prošla za dobu jeho existence
řada hráčů a to jak občanů obce Soběkury, tak i jiných měst a obcí.
Můžeme říci, že jméno obce Soběkury se díky šipkařskému klubu
objevuje nejen v rámci celého Plzeňského kraje, ale díky zmíněné účasti
na republikové soutěži zanechalo svoji stopu i daleko za jeho hranicemi.
V době největšího rozmachu členské základny klubu byly v letech
2007 – 2011 jeho členem celkem tři ligové týmy, které působily v rámci
ligových soutěží Plzeňského kraje. Největším úspěchem šipkařského
týmu ze Soběkur je účast na republikovém mistrovství v roce 1999. O
úspěšnosti a bohaté historii klubu hovoří desítky pohárů a
dalších ocenění, které je možné vidět v restauraci KD Soběkury.
Tým Soběkury „A“, ve kterém působili nejlepší hráči z členské
základny klubu, hrál ve vyšších krajských ligových soutěžích, několik
sezón až do svého rozpadu v roce 2011 působil v krajské extralize (dnes
A. liga), která vznikla spojením nejvyšších soutěží plzeňské a domažlické
sekce po sloučení v jednu ligovou soutěž pro Plzeňský kraj.
Tým Soběkury „B“ jako druhý soběkurský tým působil v nižších
soutěžích – 2. lize, dnes tzv. C. liga, krátkodobě po sestupu v roce 2008
hrál i 3. ligu, ale brzy se vrátil zpět o soutěž výše. Ve 2. lize (dnes C. liga)
hrálo naše „béčko“ až do ročníku 2015/2016. Bohužel po odchodu nebo
ukončení činnosti některých hráčů tým Soběkury „B“ po skončení sezóny
ukončil svoji činnost a do dalšího ročníku se nepřihlásil.
Tým Soběkury City se k původním dvěma týmům připojil od
ročníku 2007/2008, kdy po ročním působení v ligové soutěži pod názvem
Křiváci Horušany přešli hráči pod hlavičku ŠK KD Soběkury a vytvořili
základ třetího šipkařského týmu v Soběkurech. Tým první dvě sezóny
působil v nejnižší 3. lize (dnes D. liga). V roce 2009 „céčko“ postoupilo o

soutěž výše a v dnešní C. lize působí do současnosti. Ještě v ligové
sezoně 2013/2014 byl na soupisce týmu Soběkury City nejstarší aktivní
hráč celého Plzeňského kraje a možná i České republiky pan Jiří
Havlíček (dříve také hráč týmu Soběkury B), který 1. prosince 2015
oslavil již 80. narozeniny. Díky němu pak za dobu jeho působení v klubu
došlo v minulosti několikrát k zajímavé situaci, kdy mezi soupeři stojícími
u odhodové čáry byl věkový rozdíl 60 let.
Jelikož odchody hráčů se nevyhnuly ani týmu „City“, pro ročník
2016/2017 došlo ke spojení týmů Soběkury City a Soběkury B v jeden
tým, který bude startovat v C. lize pod názvem KD Soběkury.
V průběhu posledních let se rozrostl i počet příslušnic něžného
pohlaví, působících v ŠK KD Soběkury na pět dívek a žen. Od sezóny
2015/2016 vytvořila naše děvčata tým do ženské ligy Plzeňského kraje
s názvem „Zombee Plzeň“. Děvčata obsadila v soutěži celkově čtvrté
místo a to jim zajistilo nominaci na Mistrovství ČR družstev, kterého se
tým účastnil v červnu 2016. Od nové sezóny bude tým působit pod
hlavičkou ŠK KD Soběkury jako „Zombee Soběkury“.
Kromě účasti na šipkařských soutěžích se aktivní hráči klubu
zapojují do organizace akcí pořádaných klubem v KD Soběkury a to
zejména tradiční „Šipkařský Vánoční bál“, Šipkový turnaj pro děti a
mládež“, „Šipkový open turnaj pro dospělé“ a „Novoroční turnaj ve
stolním tenisu.
Podrobnější informace o šipkových soutěžích, týmech atd. lze
nalézt na internetových stránkách www.sipky.org.
Za ŠK KD Soběkury zpracoval Ivan Vlasák

