
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 18.-tého září došlo k významné změně na kuželkářském poli našeho města.Na začátku září,před 

začátkem nového ročníku dosavadní soutěže MWK ,se několik týmů neúspěšně pokusilo pozměnit 

dosavadní styl vedení soutěže.Na základě této skutečnosti se poté nepřihlásili do této soutěže.A 

jelikož si stále chtěli zahrát  založili si svou vlastní soutěž.Úterý 18.9.2012  v 19.00 hodin se 

uskutečnila úvodní schůzka všech kapitánů zastupujících tyto družstva ve vinárně kuželně hotelu 

Nautilus.Jednalo se o kapitány těchto týmů : Stavěči pod vedením Milana Hrušky, Dřeváci pod 

vedením Karla Čepily ml., Zahrádkáři  pod vedením Edy Čermáka, Ajeťáky zastupoval  zástupce 

kapitána Pepa Vaško a staronový tým Junioři pod vedením kapitánky Andrey Hornové.Zároveň tato 

schůze byla volně přístupná všem dalším zájemcům.Také zde byli přítomni manželé Fukovi 

zastupující vedení hotelu Nautilus.Ve všeobecné diskusi byla domluvena pravidla  a podmínky nové 

soutěže.Název soutěže byl jednomyslně schválen „KULICH“.Vedením celé soutěže bylo 

pověřeno všech pět přítomných kapitánů,kteří  tvoří tzv. radu soutěže pod vedení Karla Čepily ml. O 

propagaci a veškerou další agendu,jako jsou zápisy zpravodaje tabulky a prezentaci na internetu se 

postará Pepa Vaško. Zbylí kapitáni se pak postarají o ostatní agendu,která bude nutná.Vše po 

vzájemné domluvě.Tato soutěž bude uskutečněna za podpory manželů Fukových . Jelikož se jedná o 

první tzv. rozběhový ročník , budou se po skončení soutěže  dojednávat   další případné 

změny.Letošní první ročník se odehraje tříkolově.V našem případě,jelikož se jej zúčastňuje 5 týmů,to 

znamená,že si každý tým zahraje celkem 12 zápasů.S každým soupeřem 3x.Tolik tedy k úvodu této 

nové soutěže.Kulich se rozjede začátkem října a skončí koncem dubna závěrečným 

vyhodnocením.Vše podstatné bude viset na nástěnce na kuželně a samozřejmě také na stávajících 

internetových stránkách.V průběhu soutěže se případní další zájemci můžou přihlásit do nového 

ročníku.Nezbývá než si popřát hodně solidních sportovních výkonů na kuželně a hlavně příjemně 

společně strávený čas .Takže se loučím tradičním kuželkářským pozdravem:Ať nám to všem padá!“ 

A příště už zde najdete první sportovní výsledky! 
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