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Jako každý rok v září i letos nám začínají dlouhodobé soutěže. Je dobrým 

zvykem před začátkem napsat pár postřehů či připomínek k soutěži. Letos začnu tím, že nás 
čeká zajímavý rok. Zajímavý proto, že se zavedlo osmibodové hodnocení, včetně dvou drah 
ale také proto že se od příštího roku zavádí interliga (společná soutěž Česka a Slovenska). 
S tím tedy souvisí sestupy a postupy napříč soutěžemi. Čeká nás i valná hromada ČBKF 
která rozhodne o organizačních a tím i dotačních náležitosti státu vůči svazu. Je to důsledek 
NOZ (nový občanský zákoník). Jsou k dispozici i nové webové stránky svazu na adrese: 
www.kuzelky-plzen.cz kde naleznete veškerý servis potřebný k soutěži či dění v PlKKSu. 
Případné připomínky a návrhy k vylepšení směřujte na kohokoli z výkonného výboru, nebo 
přímo na mně. Zcela jistě to bude zajímavý rok i pro naši soutěž. Při pohledu na soupisky je 
zřejmé že nejmladší družstvo má Baník Stříbro „C“ a nejstarší Havlovice „C“. Žádné velké 
přesuny mezi družstvy nenastali tak bude záležet na momentální formě i štěstí které 
bezesporu ke kuželkám patří. Soutěž je náročná, dlouhá a může přinést nejedno 
překvapení. Favorita a postupujícího si vůbec netroufám odhadnout. Soutěž je tak 
vyrovnaná že, nějaké prognózy či předpovědi nemají smysl. Připomenu i s mistrovství 
jednotlivců všech kategorií a tak skoro každý víkend již máme „rezervovaný“ Těším se na 
spolupráci i komunikaci a věřím, že vše proběhne v klidu a v rámci pravidel. Už teď se těším 
na první zápisy příštího ročníku a kola. 

V přílohách zpravodaje naleznete souhrn soupisek a komplexní rozlosování 
všech soutěží. Pozor- nenahrazuje rozlosování soutěží již vydané. Je to jen informativní 
přehled. Všem tedy ještě jednou přeji hodně štěstí.  
 
HODU ZDAR.  
 
 
Před doopravdy malou chvilkou ke mně dorazila smutná zpráva z TJ. Dobřany 
 
 
 
 
 
 
Čest jeho památce. 
 

 
 
 
 

 
Bok Karel 

 předseda STK PlKKS 
bokkarel@seznam.cz  

 

 

V pátek 4.9.2015 nás navždy opustil kamarád skvělý člověk a kuželkář 

BOHUMÍR HOLÝ. 


