
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis  
ze 6. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání : 
20. července 2006, 17:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, 356 01 Lomnice 
Přítomni : 
VV: H.Slavík, V.Vodehnal, J.Dobiáš, J.Červenka  
Oddíly: J.Plavec (Aš), M.Utikalová (Hazlov), H.Gladavská, I.Marek (Cheb), I.Šlechtová (Jáchymov), 
V.Vodehnal (SKK KV), M.Mojžíš (Slávia KV), L.Starý (Slovan KV), Š.Diosegi (Lomnice), L.Charvát (Teplá), 
J.Patkaň (Útvina), A.Rinkesová, M.Bubla (Kraslice) 
Nepřítomni : 
O.Maršát – člen VV – omluven, zástupce Jiskry Šabina – omluven 
Hosté: 
MoKS Ch-So : F.Šatra 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (H. Slavík) 
4. Zpráva o hospodaření (V. Vodehnal) 
5. Návrh rozpočtu na další období (V. Vodehnal) 
6. Zpráva STK - hodnocení ročníku 2005-2006, předání cen (J. Dobiáš) 
7. Příprava nového ročníku soutěží (J. Dobiáš) 
8. Informace z VV ČKA a STK ČKA (H. Slavík) 
9. Různé, diskuse 
10. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
11. Usnesení (Návrhová komise) 
12. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 
Jednání řídil předseda KvKKS H.Slavík. Přivítání, organizační záležitosti.  
Kontrola plnění úkolů z minulého SZO – vše bylo splněno. 
Nebyly vzneseny žádné požadavky na doplnění programu SZO. 

2. Volba volební a mandátové komise 
Do mandátové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Jaroslav Dobiáš 
Do návrhové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Hanuš Slavík 

3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS 
Zprávu o činnosti VV přednesl sekretář VV Hanuš Slavík . Plný text zprávy je v příloze č.1 tohoto zápisu. 

4. Zpráva VV o hospoda ření KvKKS 
Zprávu o hospodaření KvKKS za uplynulou sezónu přednesl Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy je 
v příloze č.2 tohoto zápisu. 

5. Návrh rozpo čtu KvKKS na další období 
Návrh rozpočtu KvKKS na následující sezónu 2006-2007 přednesl Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy je 
v příloze č.3 tohoto zápisu. 



6. Zpráva STK – hodnocení ro čníku 2005-2006, p ředání cen 
Podrobnou zprávu STK s detailním hodnocením uplynulého soutěžního ročníku a vyhlášením vítězů soutěží 
družstev i jednotlivců přednesl předseda STK Jaroslav Dobiáš . Poté převzali zástupci oddílů diplomy pro 
vítěze a medailisty všech soutěží řízených KvKKS. Následně předal H.Slavík i diplomy udělené v kompetenci 
ČKA (diplomy převzaty na aktivu STK ČKA).  
Právo postupu do 3.kuželkářské ligy mužů si vybojoval vítěz Západočeské divize Slovan K.Vary . Do ZčD 
sestupují TJ Dob řany . Vítězem KvKP se stal SKK Kraslice  a vybojoval si právo účasti v příštím ročníku 
Západočeské divize, do okresního přeboru by měl sestoupit TJ Jáchymov B , ovšem Jáchymov vyhrál OP 
K.Vary a proto v soutěži setrvá, druhým postupujícím je vítěz MoP Ch-So Jiskra Hazlov E . 
Přehled vítězů v kategorií jednotlivců je uveden ve vlastní zprávě STK (v příloze), včetně umístění na MČR. 
Plný text zprávy STK je v příloze č.4 tohoto zápisu. 

7. Příprava nového ro čníku sout ěží 
Informace byly prezentovány v rámci zprávy předsedy STK J.Dobiáše. 
Divizi bude opět řídit VV našeho svazu. Bodování bude jako v minulé sezóně, tedy dle SŘ (na 16 bodů). 
Divize i KVP budou mít 12 šestičlenných družstev, disciplína bude 100 hs. 

8. Informace z VV ČKA a STK ČKA  
Informaci přednesl předseda KvKKS H.Slavík, který je členem obou těchto orgánů. 
Plný text zprávy je v příloze č.5 tohoto zápisu. 

9. Různé, diskuse 
� H.Slavík navrhnul rozdělení částky za sankční poplatek za absenci dorostu – 330 Kč/družstvo, všeobecný 

souhlas 

� H.Slavík vysvětlil situaci a záměry STK ohledně ligových Zpravodajů (reakce na zprávu STK) 

� H.Slavík informoval o záměrech ČKA v oblasti dorostu. Celou problematiku mládeže bude řešit VV a jeho 
příslušné komise (KM a TMK) v průběhu příští sezóny. 

� H.Slavík informoval o způsobu udělování výjimek u kolaudací (doplněk informace k novele TP) 

� H.Slavík informoval o situaci ohledně stavu vývoje programu King, ve Zpravodajích nadále rozhodně 
nebude přehled šestek kola a zatím ani Grand Prix. 

� H.Slavík informoval o připravovaných školeních trenérů III.třídy a rozhodčích III.třídy. Ovšem pokud 
nebude ze strany oddílů vysloven konkrétní zájem, školení nebudou v žádném případě uspořádána. 
Listina oprávněných rozhodčích bude revidována a budou z ní vyřazeni neaktivní rozhodčí. 

� Rozpoutala se všeobecná obšírná diskuse ohledně komentářů k zápasům, které jsou vedoucími soutěží 
očekávány a nejsou ze strany oddílu až na výjimky v drtivé většině případů poskytovány. 

� L.Charvát (Teplá) – vyjádřil názor, že pokud se v našem regionu koná MČR, mělo by být Mistrovství kraje 
v této kategorii pořádáno na stejné kuželně. Reakce členů VV (Dobiáš, Slavík, Vodehnal) vesměs 
nesouhlasná, ale názor byl samozřejmě přijat jako relevantní. 

� M.Utikalová (Hazlov) – vyjádřen nesouhlas s termínem Mistrovství kraje mládeže mimo „oficiální“ termín. 
Odpověď ze strany VV (Slavík, Dobiáš) – není oficiální termín, ale pouze doporučený a vyhrazený, 
přesný termín soutěží záleží plně na řídícím orgánu, tedy příslušném VV. VV si stojí za svým původním 
rozhodnutím a domnívá se, že za stížnostmi jsou zcela jiné důvody než přímo se týkající daného turnaje, 
i když byly pro pořádající Hazlov v tu chvíli zřejmě velmi důležité a závažné. 

� F.Šatra (MoKS Ch-So) – dotaz na přestávky v průběhu příštího ročníku a na situaci kolem Slávie K.Vary. 
Předseda konkrétně sdělil přestávky, J.Dobiáš informoval o předběžném plánu termínového kalendáře 
v kraji (začátek 16. 9. 2006, přeložení 1. a 12. kola do průběhu podzimu resp. jara, vždy na stejné místo). 
Ohledně Slávie K.Vary odpověděl V.Vodehnal – Slávia se dohodla s KK K.Vary na pronájmu s termínem 
domácích zápasů v neděli dopoledne. 

� H.Gladavská (Loko Cheb) – Požadavek na školení rozhodčích III.třídy – Cheb má minimálně 8 zájemců, 
z pléna se přidaly další hlasy požadující školení (Aš, SKK K.Vary, Teplá a další). Reakce VV – 
rozhodčích je již dost (téměř nadbytek) a řada není aktivních. Nicméně při dostatečném zájmu se školení 
uspořádá, ale listina rozhodčích bude vyčištěna a neaktivní rozhodčí budou vyřazeni (za úkol dostane 
O.Maršát, předseda KR). 

� H.Slavík informoval o nutnosti seminářů rozhodčích příští rok (po novele STP), který zřejmě listinu 
rozhodčích opět „pročistí“ a definitivně oddělí aktivní od neaktivních. 



� J.Patkaň (Útvina) – zpochybnil zákaz rozhodčím radit při zápasu s tím, že lze informovat vedoucího 
družstva a ten by informaci předal („nedá se to vydržet“). Reakce VV – bez komentáře. 

� V.Vodehnal (v tuto chvíli spíše za KK. K.Vary) – informace o nabídce od firmy SCI Jihlava na instalaci 
tiskáren – 133000 Kč za 4 ks, s PC za 250000 Kč. Cena je neúměrně vysoká, až zarážející, a tím 
nepřijatelná. Ostře s tím kontrastující velmi výhodné nabídky firmy Rost. 

� M.Utikalová – funguje jako zastoupení firmy Rost v ČR, výhodné ceny – sada kuželek cca 4500 Kč, koule 
cca 1100 Kč apod., dosavadní zástupce má obrovské marže a zákazníky výrazně znevýhodňuje, 
k dispozici i materiály firem Ahlborn a Vollmer. 

� F.Šatra – apel na úlevu za absenci dorostu. Reakce VV – sankce jsou výrazně nižší než je záměr, proto 
pokuta zůstane nějakým způsobem zachována, počká se na komplexní řešení mládeže z vedení ČKA. 

� M.Utikalová – úvaha o mírném snížení úrovně KvKP dorostu – starší hráči již opustili kategorii. 

� M.Utikalová – doporučuje zavést zasílání kopie zápisů soupeři po vzoru ligy i v našich regionálních 
soutěžích. VV se tím bude zabývat. 

� M.Utikalová – výtka Kraslicím, že neinstalovali jednotný typ kuželek při MJ. VV se připojuje. 

� M.Utikalová – dotaz na možnost zapojení neregistrovaných z Hazlova do Karlovarské ligy 
neregistrovaných. Doporučen přímý kontakt s J.Vankem. 

� M.Utikalová – kódy pro platby (variabilní symboly) – doporučení použít stejné jako ČKA. VV vyřeší a sdělí 
vhodným způsobem jaké v.s. budou oddíly při platbě používat. 

� H.Gladavská – tlumočila velmi pozitivní ohlas z ženské části členské základny na společné Mistrovství 
kraje v kategorii žen a seniorek. 

10. Zpráva Mandátové komise 
Předseda Mandátové komise J. Dobiáš konstatoval účast 15 z celkem 17 (88.2 %) účastníků s hlasem 
rozhodujícím a tedy i usnášení schopnost SZO. 

11. Usnesení 
Návrh Usnesení přednesl člen Návrhové komise H.Slavík. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
Plný text Usnesení je v samostatném dokumentu a je distribuován společně s tímto Zápisem. 

12. Závěr 
Program SZO byl dodržen. 
VV KvKKS přeje všem kuželkářům pevné zdraví a mnoho úspěchů do další sezóny. 
HODU ZDAR !  

Součásti Zápisu 
1. Pozvánka 
2. Zápis z jednání SZO 
3. Usnesení ze SZO 

Přílohy 
1. Zpráva o činnosti VV KvKKS 
2. Zpráva o hospodaření KvKKS 
3. Rozpočet KvKKS na sezónu 2006-2007 
4. Zpráva STK VV KvKKS 
5. Informace z VV ČKA a STK ČKA 
6. Prezenční listina SZO 2006 

 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 

Hanuš Slavík 
předseda KvKKS 


