
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis  
z 8. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání : 
19. června 2008, 17:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, 356 01 Lomnice 
Přítomni : 
VV: H.Slavík, J.Dobiáš, J.Červenka, V.Vodehnal, O.Maršát 
Oddíly: J.Plavec (Aš), M.Utikalová (Hazlov), M.Pivoňka (Cheb), I.Šlechtová (Jáchymov), V.Vodehnal (SKK 
KV), M.Starý (Slovan KV), H.Slavík (Lomnice), J.Patkaň (Útvina), J.Horák, P.Novák (Kraslice), Z.Kožíšková 
(Šabina) 
Nepřítomni : 
Zástupce Slávia K.Vary a Sokol Teplá – omluveni (v případě Teplé až po telefonickém dotazu) 
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 2007-2008, předání cen (J.Dobiáš) 
7. Příprava nového ročníku soutěží (J.Dobiáš) 
8. Informace z VV ČKA a Aktivu STK ČKA (H.Slavík) 
9. Informace z jednotlivých oddílů (zástupci oddílů) 
10. Různé, diskuse 
11. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
12. Usnesení (Návrhová komise) 
13. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 
Jednání řídil předseda KvKKS H.Slavík. Přivítání, organizační záležitosti.  
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 uplynulý soutěžní ročník přednesl Ekonom VV 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 soutěžní ročník 2008-2009 přednesl Ekonom VV Vítězslav Vodehnal . 
Plný text zprávy je v příloze č.3 tohoto zápisu. 



VV konstatuje, že prostředky jsou čím dál tím nižší a začíná být akutní potřeba šetření. Je nutné omezit 
dotaci okresům. Zároveň SZO dospělo k závěru, že je nevyhnutelné zavést startovné na MJ KvKKS, které 
pokryje podstatnou část nákladů na pronájem kuželen a zejména významně odlehčí výdajům svazu. 

6. Zpráva STK – hodnocení ro čníku 2007-2008, p ředání cen 
Zprávu STK s 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. Poté byly předány diplomy udělené v kompetenci ČKA, převzaté na aktivu 
STK ČKA. 
Právo postupu do 3. kuželkářské ligy mužů si vybojoval vítěz Západočeské divize Škoda Plze ň. Do ZčD 
sestupuje z 3.KLM A družstvo Kuželky Holýšov . Ze ZčD měly sestoupit Útvina a Šabina B, ale obě družstva 
získala smluvně právo účasti od jiných účastníků ZčD z našeho kraje, kteří dobrovolně soutěž opustili, a to 
od Slávie K.Vary  (bude hrát dokonce jen okres K.Vary) a SKK Kraslice  (bude hrát KvKP). KvKP vyhrála 
Lokomotiva Cheb C  a vybojovala si právo účasti v příštím ročníku Západočeské divize, do okresních 
přeborů sestupují Jiskra Hazlov E, TJ Lomnice B a Sokol Teplá B , ovšem Jiskra Hazlov E získala právo 
účasti v KvKP od Slávie K.Vary. Z okresů postupují do KvKP Slovan K.Vary B a Jiskra Aš D (bude to Aš B). 
KvKPD vyhrála Jiskra Hazlov B  a postupuje do 2.KLD. 
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 náš kraj. Vedoucím soutěže bude Jaroslav Dobiáš. 
KvKP se bude hrát na 6×100 hs, v soutěží bude 12 družstev. Bodování bude šestnáctibodové – národní. 
V plénu diskutována možnost účasti 14 družstev v ZčD. Názory byly velmi různorodé, ke společnému 
konsensu SZO nedospělo. VV v této souvislosti osloví VV PKS a zjistí jeho postoj. 

8. Informace z VV ČKA a Aktivu STK ČKA  
Stručnou informaci přednesl předseda KvKKS H.Slavík, který je členem obou těchto orgánů. 
Nejdůležitější byly informace o stavu přípravy nového soutěžního ročníku ligových soutěží. 

9. Informace z jednotlivých oddíl ů  
Jiskra Aš Kuželna stejná, materiál rovněž. Stále je ve hře čtyřdráha, žádosti o dotace se podávají 

v současné době, čeká se na výsledek. Soutěže – 2× KvKP, KvKPD. 

Jiskra Hazlov Na kuželně instalovány monitory, budou během léta kolaudovat. Soutěže – 2.KLM, 3.KLM, 
ZčD, 2×KvKP, 1.KLD, 2.KLD, KvKPD. 

Loko Cheb Kuželna – výměna náhozové desky, generální oprava je již v pořadí na investice v rámci TJ, 
což je samo o sobě již pozitivní. Soutěže – 2×ZčD, 1×KvKP, dorost nebude. 

SKK Kraslice Stav není příliš optimistický – oddíl nedostává dostatek financí od města, náčiní není 
v dobrém stavu. Podařilo se aspoň získat prostředky na opravu topení. Celkem k dispozici 
pouze okolo 9 hráčů. M.Bubla odchází do Šabiny (3.KLM). Nebudou hrát ZčD, ale jen KvKP 
(ve hře byl i okres). Dorost není, ale mají nějaké žáky. 

Jiskra Šabina Kuželna i materiál stejné. Ve hře je rekonstrukce sociálního zařízení – podle financí. Soutěže 
– 3.KLM (v Kraslicích), ZčD (aktualizováno podle skutečného stavu), KvKP, KvKPD. 

TJ Lomnice Rekonstrukce celé budovy včetně stavby nové čtyřdráhy formálně připravena a schválena 
úřady. Čeká se na schválení zbytku financí z fondů EU. Soutěže – KvKP, KvKPD. 

SKK K.Vary Na kuželně nic nového. Řeší se vlastnictví pozemku pod kuželnou – s ČD, což je dost 
zásadní záležitost, která může mít podstatný vliv na fungování KK i SKK. Soutěže – 3.KLM, 
2×KvKP, dorost není (do Slovanu). 

Slovan K.Vary Nic nového. 3.KLM (na KK K.Vary), KvKP, KvKPD. 

Slávia K.Vary Personální potíže, a proto přenechali jak ZčD (Útvině), tak KvKP (Hazovu). V.Hlaváč 
přestupuje do Slovanu K.Vary. Soutěž – pouze okres (na Potrefené huse). 

Sokol Útvina Na kuželně se budou opravovat svody koulí. Soutěže – ZčD, KvKPD. 

Sokol Teplá Během ročníku otevřeno krásné nové sociální zařízení, chystá se také rekonstrukce vnitřku 
kuželny – klubovna a chtějí zvětšit hlediště. Soutěže – 3.KLZ, ZčD. 



TJ Jáchymov Kuželna i materiál stejné. Soutěže – KvKP. 

10. Různé, diskuse 
� V.Vodehnal – pokuty udělené v končícím soutěžním ročníku vybere ihned na místě. 

� V.Vodehnal – Pokuta za absenci dorostu ve výši 1500 Kč hradí pouze Slávia K.Vary. Tato pokuta se 
vzhledem k výši nebude mezi účastníky KvKPD dělit. 

� Diskuse o příspěvku na stravné během Vánočního turnaje dorostu a Májového turnaje žactva. VV se 
sjednotil, že přípěvky určitě poskytne a záležitost bude vždy řešit podle konkrétní situace. 

� J.Plavec – vyslovil obavy jak se bude postupovat v případě uplatnění povinného startu určitého počtu 
hráčů na soupisce družstva v případě dlouhodobého zranění hráče. Členové VV odpověděli, že věc se 
bude vždy řešit podle konkrétního případu. 

� M.Pivoňka – navrhl, aby v případě, že bude na hodnocení soutěžního ročníku použit dotazník, byl tento 
rozeslán v dostatečném časovém předstihu. J.Dobiáš odpověděl, že letos dotazník nebyl a pro příští 
soutěžní ročník se ještě nerozhodl. Nicméně VV tento požadavek zaregistroval. 

� J.Horák – požadavek na školení rozhodčích 3.třídy. H.Slavík jménem VV přislíbil, že školení bude 
uspořádáno před zahájením soutěží. 

� H.Slavík – informoval o termínovém kalendáři 2008-2009 – termín Vánočního turnaje dorostu je  
6.12.2008, MJ okresů bude 24.1.2009, MJ krajů 14.3.2009, MČR 1.-2.5. a 8.-9.5.2009. 

11. Zpráva Mandátové komise 
Předseda Mandátové komise J. Dobiáš konstatoval účast 13 z celkem 17 (76.5 %) účastníků s hlasem 
rozhodujícím a tedy i usnášení schopnost SZO. 

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

13. Závěr 
VV KvKKS přeje všem kuželkářům pěkné léto, mnoho štěstí a úspěchů do dalšího soutěžního ročníku. 
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 soutěžní ročník 2008-2009 
4. Zpráva STK VV KvKKS 
5. Prezenční listina SZO 2008 

 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 

Hanuš Slavík 
předseda KvKKS 


