KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ

Zpráva
o činnosti Výkonného výboru KvKKS za soutěžní ročník 2004-2005
Výkonný výbor KvKKS se v uplynulém roce sešel na čtyřech řádných zasedáních.
Na loňském podzimním zasedání se VV zabýval stavem přípravy nového ročníku soutěží a schválil změnu
rozpisu KVP, schválil listinu rozhodčích pro nový ročník soutěží, určil termín školení rozhodčích III.třídy a
připravil zabezpečení této akce. Dále se zabýval problematikou trenérů III.třídy. Rovněž již zahájil přípravu
letošních voleb a pověřil sekretáře VV přípravou dokumentace. A konečně rozhodl o zajištění nových razítek
VV KvKKS a pověřil předsedu VV jejich zajištěním.
Na letošním únorovém zasedání byla hlavní náplní jednání příprava Mistrovství jednotlivců Karlovarského
kraje. Posouzením nabídek oddílů byla pověřena STK, která též navrhla jednotlivé pořadatele. VV tento
návrh posoudil a poté i schválil. Dalšími tématy jednání byl stav účtu, opět trenéři III.třídy, volby a razítka.
Koncem dubna 2005 VV schválil dlouhodobých soutěží i všech mistrovství jednotlivců. Během jednání byl
detailně probrán průběh MJ v kategorii seniorů v Hazlově. V této souvislosti VV rozhodl o dočasném
vyřazení zúčastněných rozhodčích z listiny schválených rozhodčích KvKKS. Byl stanoven termín a místo
konání tohoto SZO. Podrobně byly prodiskutovány návrhy Jednacího a Volebního řádu, předložené
sekretářem VV H.Slavíkem, a posléze byly i schváleny. Detailně byly projednány okolnosti voleb předsedy a
VV KvKKS. VV pověřil H.Slavíka účastí na konferenci ČKBF dne 18.června v Brně a rovněž jej pověřil
zastupováním VV KvKKS na jednání aktivu STK ČKA o den později. VV projednal i podmínky příštího
ročníku divize a pověřil H.Slavíka lobováním na konferenci ČKBF a aktivu STK ČKA. Dále jej pověřil
zjištěním obecných možností konání kursu trenérů III.třídy.
Na dnešním závěrečném jednání odstupujícího VV KvKKS byla projednána organizace dnešního SZO a
voleb, probrány informace z konference ČKBF, aktivu STK a VV ČKA.
Za celé čtyřleté volební období se VV sešel sedmnáctkrát a připravil čtyři zasedání SZO, první zasedání
SZO bylo připraveno z iniciativy oddílů. Toto SZO v roce 2001 rozhodlo o vytvoření pětičlenného VV, do
kterého byli zvoleni tři členové – H.Slavík, V.Vodehnal a J.Červenka. Další dva členové byli nominováni
okresními svazy – V.Šnicer a O.Dostál. Předsedou byl na prvním jednání VV zvolen V.Vodehnal, sekretářem
H.Slavík, předsedou STK O.Dostál, řízením komisí byl pověřen V.Šnicer a hospodářem byl ustanoven
J.Červenka. Na SZO v roce 2002 byl do VV kooptován J.Dobiáš, který stejně prakticky celou sezónu řídil
soutěže, a byl pověřen vedením STK. Na tomto zasedání SZO v roce 2002 rezignoval ze zdravotních
důvodů O.Dostál, který poté po krátkém čase zemřel. Tím odešel dlouholetý obětavý kuželkář, který byl
známý svou zaníceností, pracovitostí a nekompromisností při dodržování pravidel. Ve složení, které se
ustavilo po SZO 2002, tedy Vodehnal, Slavík, Dobiáš, Šnicer, Červenka, pracoval VV do konce svého
funkčního období.
Za celé funkční období se VV dle mého mínění podařilo udělat velký kus práce. Prvotním úkolem bylo
vlastně plně od začátku rozběhnout činnost nově vzniklého svazu. Podařilo se absorbovat a do soutěží
implementovat relativně rozsáhlé a místy i revoluční změny pravidel. Další změny se připravují a jejich
zavedení bude úkol pro nový VV. Obrovský krok vpřed se podařilo udělat v oblasti rozhodčích. Z prakticky
téměř žádného systému řízení a evidence rozhodčích byl vytvořen propracovaný systém a zaveden institut
Listiny schválených rozhodčích pro řízení soutěží v kompetenci KvKKS. Byla uspořádána 2 školení
rozhodčích III.třídy a 3 semináře pro rozhodčí III.třídy, VV dále zajistil školení pro rozhodčí II.třídy, které
provedl předseda KR ČKA Petr Dobeš. Hlavním přínosem ovšem je, že VV začal důsledně dbát na vlastní
řízení utkání rozhodčími, což ještě v relativně nedávné době nebylo na regionální úrovni vůbec zvykem.
Navíc se i celkem daří přenášet tyto zvyklosti i do nejnižších stupňů soutěží.
Během funkčního období nastala skutečnost, kterou si již lidé dnes málo uvědomují. VV totiž důsledně trval
na víceméně plné elektronizaci veškerých činností a informačních toků. To vedlo k výraznému urychlení a
také výraznému rozšíření informovanosti členské základny a rovněž k obrovským úsporám jak finančním, tak
časovým a stejně tak významné snížení organizační náročnosti všech činností. To samozřejmě vede i
k nutnosti potřebné vybavenosti a také jisté počítačové gramotnosti zejména organizačních pracovníků
oddílů. Pro zveřejnění výsledků a další dokumentace je výrazně používán internet – archiv souborů na
sweb/kuzelky.kv a podrobné přehledy všech výsledků na stránkách MoKS Cheb-Sokolov. Zde by bylo
maximálně vhodné informační zdroje nějak sjednotit. Ale to již bude hlavní úkol pro příští VV.

Během funkčního období došlo k několika smutným událostem. Vedle úmrtí O.Dostála a několika dalších
kuželkářů (Jan Jakab, Jaroslav Knitl, Jaroslav Novotný a možná někteří další) to je hlavně zánik kuželny
Slávie Karlovy Vary, která připadla po dlouhém a komplikovaném sporu odpůrci a musela ustoupit
komerčním záměrům. Je to velká škoda, protože Karlovy Vary, druhdy bašta kuželkářského sportu v rámci
celé republiky, již mají jen jediný funkční kuželkářský stánek. Naproti tomu vyrostla nová čtyřdráha v Hazlově
s rekordní třídou a nyní i novými kuželkami, téměř na všech kuželnách byly vyměněny ASK nebo byly
alespoň repasovány, či bylo instalováno nové ovládání. Také zázemí kuželen se většinou výrazně zlepšuje.
Vše závisí samozřejmě na penězích, kterých není nikdy nazbyt a velmi těžko se získávají. Bez zápalu a
velké obětavosti kuželkářů se ovšem těžko cokoli pozitivního uskuteční.
Nová Hazlovská dráha způsobila velké a četné přesuny v členské základně, mnohdy velmi komplikované,
které vám jsou asi dostatečně známy. Nyní již vše zakotvilo, snad definitivně pod hlavičkou Hazlova, navíc
včetně druhé ligy z Kraslic. Tím se situace výrazně zjednodušila. V řadě oddílů nastaly změny ve vedení. Je
vhodné, aby ze strany všech oddílů zazněly v rámci diskuze informace o nějakých zásadních změnách, o
kterých je potřebné vědět.
Ne vše se ovšem podařilo – např. nepodařilo se dotáhnout realizaci školení trenérů III.třídy. Ovšem to bylo
výrazně ovlivněno značnou liknavost v této oblasti i na nejvyšší úrovni – v trenérsko-metodické komisi ČKA.
V novém VV ČKA lze očekávat výrazné zvýšení aktivity v této oblasti, což by mělo přinést i posun v této
záležitosti i u nás a nový VV by měl mít lepší pozici.
VV děkuje všem kuželkářům Karlovarského kraje a zejména pak výborům a organizačním pracovníkům
oddílů za spolupráci. Novému VV pak přeje mnoho úspěchů, neutuchající úsilí a často také pevné nervy do
příštích 4 let.
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Hanuš Slavík
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