
PŘEPIŠTE DĚJINY!!! (Jablonce nad Jizerou) 
11. červen 2022 se stal v několika ohledech významným milníkem v historii mölkky v Jablonci nad Jizerou. 

Ale pěkně postupně: 

 
Hra mölkky má v tomto městečku na pomezí Krkonoš a Jizerských hor letitou tradici. Hraje se zde od roku 

2014 a první turnaj se uskutečnil o rok později. V roce 2018 se „JABLONECKO-JIZERSKÁ 50“ zařadila mezi 
velké turnaje v rámci ČESKO-MORAVSKÉHO POHÁRU (později CZECH MÖLKKY RANKING). 

Vždy se hrálo na umělé trávě. Povrch to byl rovný, přiměřeně měkký a odolný proti nepřízni počasí, ale 
pružný podklad neodpouštěl žádné chyby. Kolík měl tendenci se po dopadu odrážet do výšky nebo do strany. 
Již delší dobu v hlavách pořadatelů (náš tým SEMTAMŤUK) zrála myšlenka přesunout hru na vedlejší antukové 
volejbalové kurty. Jenže antuka na nich byla v žalostném stavu. I přes občasnou údržbu připomínalo hřiště 
spíše botanickou zahradu. Během pravidelných nedělních tréninků se pomalu dařilo kurty odplevelovat a 
zarovnávat. Množství kbelíků odstraněné vegetace vytvořilo u Jizery středně velký poloostrov. Antuka sice 
zdaleka nedosahuje kvalit kurtů například v Bílovci, ale hrát se na ní už dá. 

 



Teď už vše záleželo jen na povětrnostních podmínkách. Po zdlouhavé korespondenci s ČHMÚ a Správou 
Krkonošského národního parku (přímý kontakt na Krakonoše nemáme) se poprvé podařilo dohodnout 
příjemné počasí. Pravděpodobně to byla první JABLONECKO-JIZERSKÁ 50 bez deště nebo úmorného vedra. 

Jablonec nad Jizerou leží na severu Čech, přesto se sem sjíždějí odhodlané týmy ze všech koutů České 
republiky. Opět nechyběla družstva například ze Zruče nad Sázavou i vzdáleného Bílovce a okolí. Premiérou je 
letošní účast dvou trojic z Polska, čímž se turnaj stal MEZINÁRODNÍM! 

Patnáct týmů bylo rozděleno do dvou základních skupin po osmi a sedmi, kde se utkaly „každý s každým“ 
na dvě hry. Všichni postupovali do Předkola play-off. Tam se střetli křížem s družstvy z opačné skupiny na dvě 
vítězné hry o postup do hlavního Play-off. Poražení hráli turnaj Poslední šance. Pouze vítěz skupiny A neměl 
s kým hrát a postoupil přímo. V Předkole nedošlo prakticky k žádnému překvapení a všichni favorité se dostali 
do hlavního turnaje. 

 
V turnaji Poslední šance se odehrály zajímavé souboje a zrodila se i překvapení: Hned v prvním kole se 

potkaly oba polské týmy LIS Gryfów Śląski a Jelonka Sekcja Molkky se šťastnějším koncem pro družstvo 
z Jelení Hory. Největší šok způsobili místní nezletilí Noobíci, když přehráli protřelý Albi Mölkky Team 2:1! 
Radost měli i další domorodci Amatéři s nejmladšími účastníky Péťou (2014) a Davidem (2011) 
Prokůpkovými, kteří neskončili poslední. 

 

 
 



Hlavní turnaj Play-off se od čtvrtfinále hrál už na tři vítězné hry s výjimkou bojů o 5. až 8. místo. A že to byly 
tuhé souboje – často bratrovražedné, protože se odehrálo hned pět derby. Už na úvod SKM Zruč notně 
potrápili loňské vítěze Lobe Star Boiron. Bílovecká MaMaja přešla přes krajany Optimisty. Tomira si rychle 
poradila s Dynamem, stejně jako pořádající SEMTAMŤUK s Bílovcem HK. 

Semifinále tedy k sobě svedla „těžké váhy“ Tomira vs Lobe Star Boiron a MaMaJa vs SEMTAMŤUK. 
V prvním semifinále se ukázala být rozhodující třetí hra, kdy jinak bezchybná Tomira po dvou minelách nabídla 
soupeři šanci na break – 3:1 pro Lobe Star Boiron. Další semifinále bylo o poznání dramatičtější. Souboj dospěl 
do páté rozhodující hry, v níž začínala díky lepšímu skóre MaMaJa a vedla si výborně, ale šanci na zavření na 
rozdíl od SEMTAMŤUKu nevyužila. 

Zápas o třetí místo přinesl opět bílovecké derby. Sousedé si nic nedarovali – dokonce padala i sprostá slova 
(žádná averze, jen kritika vlastních nepovedených hodů). Zase došlo na pátý set. Spokojenější odešla po výhře 
3:2 zkušenější Tomira. 

Finále Lobe Star – SEMTAMŤUK, SEMTAMŤUK – Lobe Star: Kolikrát jsme to již za posledních dvanáct 
měsíců slyšeli? Malá rekapitulace: 

4. 9. 2021 MČR, Zruč nad Sázavou vítěz: Lobe Star 
9. 10. 2021 Pallasit Open, Zruč (jen část Lobe Star) vítěz: SEMTAMŤUK 

4. 12. 2021 CZECH MÖLKKY MASTERS 2021, Zruč vítěz: Lobe Star 
26. 3. 2022 HALOVÉ MČR DRUŽSTEV, Rakovník vítěz: Lobe Star 
14. 5. 2022 Mölkky Josefov 2022, Josefov vítěz: Lobe Star 
11. 6. 2022 JABLONECKO-JIZERSKÁ 50, Jablonec n. Jiz. vítěz: ? 

Vidíte, že jablonecký tým má zručským co vracet. 
Začala mölkková bitva té nejvyšší úrovně. Radek, Standa, Milan, Petr, Pavel i Břéťa se předháněli, kdo hodí 

obtížnější a přesnější hod. Téměř se nechybovalo. O kvalitě utkání nejlépe svědčí to, že žádná hra nepřekročila 
šest hodů a dvakrát dokonce vítězi stačilo jen pět ran! SEMTAMŤUK se rychle ujal vedení 2:0 na sety a soupeř 
začal prosit, aby jim dal „aspoň trochu čuchnout“. Žádný rychlý konec se nekonal – Lobe Star srovnali na 2:2. 
I počet „malých“ bodů byl téměř vyrovnaný. Jediný bodík rozhodl o tom, že SEMTAMŤUK začne rozhodující 
hru. 

- Pavel se s ničím nepáral a srovnal všechny mölkky se zemí. 12:0 
- Radek kontroval osmičkou, ale odkryl tím dvanáctku. 12:8 
- Petr nabídku využil. Dvanáctka se posunula o kousek dál. 24:8 
- Standa také trefil dvanáctku, ale dal do rány moc síly a lehla i osmička. 24:10 
- Břéťa přesným padáčkem udeřil zakrytou sedmičku na hlavičku. 31:10 
- Milan posunul lákavou dvanáctku zase o kus dál. 31:22 
- Pavel připravil mečbol bezpečně sraženou sedmičkou. 38:22 
- Radkovi nezbývalo, než poslat dvanáctku až ke koncové čáře. 38:34 
- Petr měl ještě čas chybějících dvanáct bodů rozdělit, ale vzhledem k atmosféře finále to nepřicházelo 

v úvahu. Suverénně poslal projektil přesně na cíl. Kolík dopadl těsně před dvanáctku a neomylně ji 
OBEŠEL. Stále 38:34 

- Standa smazal polovinu potřebných bodů citlivým popostrčením středně daleké osmičky. 38:42 
- Břéťa teď musel vzdálenou dvanáctku srazit! Buď anebo. Kolík letěl … letěl … dopadl … 
Kdyby byl na okolních svazích ještě sníh, spustil by vítězný řev tutově lavinu. 
 
PŘEPIŠTE DĚJINY: Domácí tým SEMTAMŤUK poprvé v historii zvítězil v turnaji JABLONECKO-JIZERSKÁ 50! 
 
Děkujeme všem účastníkům za příkladné chování a disciplinovanost, díky čemuž turnaj proběhl tak hladce. 
Věříme, že jste si ho užili tak jako my (ne, to asi nejde). Doufáme, že dorazíte také příště a snad i ve větším 
počtu. 
 
Za pořadatele: Petr Hanyk  



 
 
 
Konečné pořadí: 
1. SEMTAMŤUK (Jablonec nad Jizerou) 
2. Lobe Star Boiron (Zruč nad Sázavou, Praha) 
3. Tomira (Bílovec) 
4. MaMaJa (Kujavy-Bílovec-Studénka) 
5. Bílovec HK (Bílovec) 
6. SKM Zruč (Zruč nad Sázavou) 
7. Optimisti (Bílovec) 
8. Dynamo (Zruč nad Sázavou) 
9. Jelonka Sekcja Molkky (Jelenia Góra) – Vítěz turnaje Poslední šance 
10. Buráci (Studénka) 
11. Noobíci (Jablonec nad Jizerou) 
12. My to Vypijem (Zruč nad Sázavou) 
13. Albi Mölkky Team (Praha) 
14. Amatéři (Jablonec nad Jizerou) 
15. LIS Gryfów Śląski (Gryfów Śląski) 

 

       



Organizace turnaje je náročná záležitost. Jsme velmi rádi, že se můžeme spolehnout na pomoc a podporu 
ochotných lidí a také mnoha sponzorů, bez kterých by byl turnaj mnohem chudší. Doufáme proto, že zde 
vydržíte i na závěrečné titulky: 

 
Děkujeme našim sponzorům a podporovatelům: 
TJ Sokol Jablonec nad Jizerou 
MěÚ Jablonec nad Jizerou 
STEMRO - autoservis, stavebniny 
ALBI Česká republika a.s. 
BELDA - autoservis, prodejce vozů DACIA 
DROGERIE - Eva Žďárská 
NETAIR - poskytovatel internetu 
Eva Sobáňová - Lékárna 
NÁPOJKA - pan Enkler 
HRAČKY-SPORT - Luboš Prokop 
Květinka v Kopečku - Monika Kristanová 
OBUV - Petra Metelková 
Květinka Terezka - Petra Peterková 
NATURKA - Radka Jeriová 
Kadeřnictví - Eva Vránová 
Jakub Jandourek - fotograf 

POKR - Václav Kramář 
Pekárna Náš chléb - paní Volfová 
Textil - Hana Pičmanová 
INFO CENTRUM - Jilemnice 
LIKO - koberce 
TAS - pracovní pomůcky - Slávek Trepera 
EMBA Paseky nad Jizerou - papírna 
MS HOŘEC Jablonec nad Jizerou 
SDH Jablonec nad Jizerou 
Cukrárna Bachtík - Vysoké nad Jizerou 
David Peterka - zemní práce 
Kiosek u hřiště - Manželé Hlaváčovi 
Dort pro vítěze  - cukrářka Jitka Klikorková 
Trofej pro vítěze - dřevosochař Břetislav Polák 
Jiří Štastný - obsluha PC 
Bezejmenní nápomocní spoluobčané Jablonce n. Jiz.

 


