
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis  
z 9. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání : 
23. června 2009, 17:00 hodin, Sokolov, zasedací místnost Správy sportovních zařízení Sokolov v budově 
Zimního stadionu v Sokolově, B. Němcové 1780 
Přítomni : 
VV: H.Slavík, J.Dobiáš, J.Červenka, V.Vodehnal, O.Maršát 
Oddíly: J.Plavec (Aš), M.Utikalová (Hazlov), H.Gladavská a M.Pivoňka (Cheb), P.Čolák (SKK K.Vary), 
J.Patkaň (Útvina), M.Mojžíš (Slávia K.Vary), J.Guba (Lomnice), B.Maněna (Šabina) 
Nepřítomni : 
Zástupce TJ Jáchymov – omluven, Slovan K.Vary, SKK Kraslice a Sokol Teplá – neomluveni 
Hosté: 
MoKS Ch-So: F.Šatra 
OKS K.Vary:  V.Vodehnal 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Uzávěrka kandidátky pro volby předsedy KvKKS a VV KvKKS 
3. Volba volební, mandátové a návrhové komise 
4. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu SZO 
5. Zahájení práce volební komise (Volební komise) 
6. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (H. Slavík) 
7. Zpráva o hospodaření (V. Vodehnal) 
8. Návrh rozpočtu na další období (V. Vodehnal) 
9. Zpráva STK - hodnocení ročníku 2008-2009, předání cen (J. Dobiáš) 
10. Informace z VV ČKA a aktivu STK ČKA (H. Slavík) 
11. Informace z jednotlivých oddílů (zástupci oddílů) 
12. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
13. Volby předsedy KvKKS a VV KvKKS (řídí Volební komise) 
14. Přestávka na sčítání hlasů 
15. Vyhlášení výsledků voleb (Volební komise) 
16. Porada nového VV KvKKS 
17. Příprava nového ročníku – návrh VV na změnu struktury soutěží 
   (H. Slavík, J. Dobiáš, nový VV KvKKS) 
18. Různé, diskuse 
19. Usnesení (Návrhová komise) 
20. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 
Jednání řídil předseda KvKKS H.Slavík. Přivítání, organizační záležitosti.  
Nebyly vzneseny žádné požadavky na doplnění programu SZO. 

2. Uzávěrka kandidátky pro volby p ředsedy KvKKS a VV KvKKS 
Předseda KvKKS konstatoval, že eviduje jedinou kandidaturu na funkci předsedy KvKKS, a to svoji vlastní. 
Na funkci člena VV se sešli čtyři kandidáti: Josef Červenka, Jaroslav Dobiáš, Jaroslav Hlídek a Martin 
Mojžíš. 
Rozpoutala se poměrně rozsáhlá a nepřehledná diskuse o tom, že Meziokres Cheb-Sokolov nemá žádného 
kandidáta. Předseda KvKKS zdůraznil zřejmou skutečnost, že člen Výkonného výboru pracuje jako osoba a 



v žádném případě nikoho nezastupuje ani neprosazuje něčí zájmy. Dále konstatoval, že za celých osm let 
práce ve VV nezaznamenal jedinou snahu kohokoli preferovat na úkor někoho jiného. Nicméně původní 
myšlenka byla stále živá a vyústila v rozhodnutí Miroslavy Utikalové se přihlásit ke kandidatuře. Tím bylo 
zřejmé, že volby budou tajné. 
 
Vzhledem k potřebě přijmout nový Jednací a Volební řád, aby se mohlo jednání SZO těmito dokumenty hned 
řídit, navrhl předseda vyměnit pořadí projednávání bodů 3 a 4 programu. Návrh byl jednomyslně přijat. 

4. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu SZO 
Návrhy obou dokumentů dostali všichni delegáti v předstihu k prostudování a také byly k dispozici na 
svazových stránkách. K návrhům nebyla vznesena žádná připomínka. Oba dokumenty byly poté 
jednomyslně schváleny. 
Jednací řád je v příloze č.7 tohoto zápisu, Volební řád je v příloze č.8 tohoto zápisu. 

3. Volba volební, mandátové a návrhové komise 
Do volební komise byli navrženi a jednomyslně zvoleni František Šatra, Ota Maršát  a Ji ří Guba  
Do mandátové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Jaroslav Dobiáš 
Do návrhové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Hanuš Slavík 

5. Zahájení práce volební komise 
Volební komise se sešla, zvolila svého předsedu Františka Šatru a začala připravovat volební akt. 

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

7. Zpráva VV o hospoda ření KvKKS 
Zprávu o hospodaření KvKKS za uplynulý soutěžní ročník přednesl Ekonom svazu Vítězslav Vodehnal . 
Plný text zprávy je v příloze č.2 tohoto zápisu. 

8. Návrh rozpo čtu KvKKS na další období 
Ekonom svazu Vítězslav Vodehnal  konstatoval, že rozpočet na příští soutěžní ročník by měl již sestavit 
nový Výkonný výbor KvKKS. Tato myšlenka byla všeobecně přijata a SZO uložilo v tu chvíli budoucímu 
novému VV KvKKS rozpočet zpracovat a předložit oddílům. 
Předseda svazu informoval, že lze očekávat další krácení dotací a je nutné i nadále šetřit. I nadále se počítá 
se startovným na MJ KvKKS a omezenou dotací okresům. 

Aktuální informace: Nový VV KvKKS rozpočet sestavil a pro úplnost dokumentace jej také přikládá 
k materiálům ze SZO - rozpočet je v příloze č.3 tohoto zápisu. 

9. Zpráva STK – hodnocení ro čníku 2008-2009, 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.  
Právo postupu do 3. kuželkářské ligy mužů si vybojoval vítěz Západočeské divize Lokomotiva Cheb . Ze 
ZčD sestupuje Sokol Teplá . KvKP vyhrál suverénně TJ Jáchymov  a vybojoval si právo účasti v příštím 
ročníku Západočeské divize, do okresních přeborů sestoupili Jiskra Hazlov E a SKK Kraslice . Z okresů 
postupují do KvKP Slávia Karlovy Vary  a Lokomotiva Cheb D . 
Předseda STK také zmínil navrženou rekonstrukci krajských soutěží nižšího stupně, které bude věnován 
samostatný bod jednání. 
Zprávu doplňuje rozsáhlý výsledkový přehled. 
Plný text zprávy STK je v příloze č.4 tohoto zápisu. 

10. Informace z VV ČKA a aktivu STK ČKA 
Zprávu přednesl Hanuš Slavík a její znění v příloze č.5 tohoto zápisu. 
 



11. Informace z jednotlivých oddíl ů  
Jiskra Aš Víceméně vše při starém. Dvě družstva budou hrát krajský přebor, zbytek nižší stupně, ale 

ještě není jasné kolik družstev, dorost je nejistý. 

Jiskra Hazlov Beze změn. Soutěže – 2×3.KLM, ZčD, KvKP, KvKS, 2.KLD, PMN. Na kuželně bude hrát ligu 
Loko Cheb. 

Loko Cheb Potřebují nové ASK, podána žádost na VV jednoty, ale ta nemá peníze, podává se žádost 
na MŠT, v jednání jsou granty z města a šance je i na prostředky z porcování medvěda. 
Soutěže – 3.KLM, ZčD, 2×KvKP, KvKS zřejmě jen 1×, dorost asi bude. 

SKK Kraslice Zástupce se nedostavil, ale stav není vůbec optimistický – podle informací B.Maněny oddíl 
zřejmě nepostaví žádné družstvo. 

Jiskra Šabina Nic nového. Soutěže – 3.KLM (v Kraslicích), ZčD, KvKP, KvKS, 2.KLD. 

TJ Lomnice Rekonstrukce budovy kulturního domu včetně stavby nové čtyřdráhy je stále nejistá, byť 
formálně zcela připravena. Čeká se na schválení zbytku financí. Soutěže – KvKP, 2×KvKS, 
2.KLD, PMN. 

SKK K.Vary I nadále chtějí být v nájmu na KK K.Vary, snad se to podaří dojednat. Chtějí hrát 2.KLM, ale 
budou hrát jen 3.KLM. Na kuželně nic nového. Budoucnost kuželny je stále velmi nejistá. 
Soutěže – 3.KLM, 2×KvKP, KvKS – rádi by 2×, ale asi jen 1×, dorost řeší smluvně. 

Slovan K.Vary Informace podal člen VV J.Dobiáš. Nové vedení oddílu – předseda je V.Zápotočný, 
organizační T.Beck (pozn. předsedy KvKKS – zahájilo činnost podivně – neomluvenou 
neúčastí na volebním SZO). Soutěže – 3.KLM (na KK K.Vary), KvKP, KvKS. 

Slávia K.Vary Získali nové hráče, dají dohromady dvě družstva. Soutěže – KvKP a KvKS (na Potrefené 
huse). 

Sokol Útvina Opravili svody koulí, nové betony. Soutěže – ZčD, 2×KvKS, dorost není. 

Sokol Teplá Nezúčastnili se. Známo je: Kuželna je nyní perfektně vybavena, výborně zvládli MČR žactva 
i MJ kraje mužů. Soutěže – 3.KLZ, očekává se KvKP a KvKS. 

TJ Jáchymov Nezúčastnili se, omluveni. Podali informaci: Kuželna i materiál stejné, podporují KvKS. 
Soutěže – ZčD, 4×KvKS. 

12. Zpráva mandátové komise 
Účast je 13 delegátů ze 17 možných s hlasem rozhujícím, což je 76.5 %. SZO je usnášení schopné. 

13. Volby p ředsedy KvKKS a VV KvKKS 
Volební komise rozdala již v průběhu jednání volební lístky. Předseda Volební komise František Šatra 
doporučil provést i volbu předsedy tajnou volbou, a to zároveň s volbou členů VV. Návrh byl jednomyslně 
přijat. Poté delegáti upravili volební lístky a volební komise je vybrala. 

14. Přestávka na s čítání hlas ů 
Volební komise sečetla hlasy a vytvořila volební protokol – je součástí Zápisu č.4. 

15. Vyhlášení výsledk ů voleb 
Výsledky voleb přednesl předseda volební komise František Šatra: 

Volba předsedy 
Jediný kandidát Hanuš Slavík získal 13 hlasů ze 13 vydaných lístků – 100 %, kandidát byl zvolen. 

Volba členů VV 
Vydáno bylo 13 hlasovacích lístků. 
Kandidáti získali hlasy v tomto pořadí: 
1. Jaroslav Dobiáš 13 hlasů – 100 %   
 Martin Mojžíš  13 hlasů – 100 % 
3. Josef Červenka  11 hlasů – 84.6 % 
4. Miroslava Utikalová 10 hlasů – 76.9 % 
5. Jaroslav Hlídek 5 hlasů – 38.5 % 
Zvoleni byli první čtyři kandidáti. 



16. Porada nového VV KvKKS 
Nový VV KvKKS se sešel na krátkém jednání a předběžně si rozdělil funkce takto: 
Předseda STK a místopředseda  Jaroslav Dobiáš 
Ekonom  Martin Mojžíš 
Komise rozhodčích Josef Červenka 
Komise mládeže Miroslava Utikalová 

17. Příprava nového ro čníku – návrh VV na zm ěnu struktury sout ěží 
Předseda STK Jaroslav Dobiáš shrnul oddílům již dříve rozeslaný návrh na změnu struktury soutěží, který 
spočívá ve zrušení současného uspořádání okresních přeborů a vytvoření nové dvouúrovňové soutěže ze 
všech těchto družstev. Krajské soutěže tak budou mít celkem tři úrovně – současný Krajský přebor, pod ním 
dvě úrovně Krajské soutěže. Navržený herní systém je disciplína 4×100 hs, v KS-I 10 družstev, v KS-II 
zbytek. Postupy a sestupy – z KS-I do KvKP 2 družstva, KS mezi sebou 1 družstvo. Navržený název Krajská 
soutěž 1. a 2. třídy byl všeobecně akceptován. Proti návrhu nikdo z přítomných nevystoupil, naopak byl přijat 
všeobecně pozitivně a v hlasování jednomyslně schválen. 
Potíže mohou nastat při obsazení soutěže družstvy. Zástupci oddílů předběžně ohlásili 18 družstev: Aš 2 (3), 
Hazlov 2, Cheb 1, Šabina 1, Lomnice 2, Kraslice 0, Slávia 1, Slovan 1, SKK K.Vary 1, Útvina 2, Jáchymov 4, 
Teplá 1. 
V plénu ujednáno, že KvKS-I by měla mít 10 družstev a zbytek bude v KvKS-II, počítá se s možností 
případné nadstavby ve 2.třídě. VV rozhodne na základě přihlášek o složení skupin KvKS. 
Samovolně vznikla diskuse o okresních svazech, ale byla řídícím schůze hned ukončena s odkazem, že 
téma přísluší SZO okresních svazů. 
Přihlášky i vysvětlující materiál k KvKS byly již oddílům předsedou STK rozeslán. 

18. Různé, diskuse 
� H.Slavík – připomněl výměnu průkazů rozhodčích 2.třídy.  

� M.Utikalová, H.Gladavská – diskuse o metodách a způsobu financování oddílů či klubů. M.Utikalová 
doporučila Loko Cheb jaký zvolit postup při žádostech o dotace. 

� F.Šatra – dotázal se na financování okresů. H.Slavík odpověděl, že se počítá s dotací v řádu 10 tis. Kč, 
maximálně pak 12 tis. Kč, vše bude záviset na dotaci z ČKA. 

� M.Utikalová – dotaz proč nepostaví Chemička Sokolov družstvo. H.Slavík odpověděl, že to představuje 
založení oddílu se všemi formalitami a náležitostmi a k tomu není mezi lidmi v KK Chemička vůle. 
Víceméně všichni z KK Chemička, kteří chtějí hrát mezi registrovanými, nyní hrají v Lomnici. 

� Následovala dlouhá a nepřehledná diskuse o hracích dnech v KvKS – zda povolit všední den či nikoliv. 
Nedospělo se ke konsensu. Rozhodnutí bude na VV po shromáždění přihlášek do soutěže a získání 
názorů oddílů. 

� M.Mojžíš se dotázal zda je alkohol považován za doping. H.Slavík odpověděl, že dle platných předpisů 
tomu tak skutečně je a teoreticky to může být v soutěžích prověřováno příslušnými autoritami, víceméně 
na všech úrovních. M.Mojžíš reagoval, že se používání alkoholu nehlídá, ale mělo by, protože to 
skutečně v některých případech může hráči přinést výhodu. H.Slavík souhlasil. 

19. 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. 

20. 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 
4. Protokol o volbách 



Přílohy 
1. Zpráva o činnosti VV KvKKS 
2. Zpráva o hospodaření KvKKS 
3. Rozpočet KvKKS na soutěžní ročník 2009-2010 
4. Zpráva STK KvKKS 2008-2009 
5. Informace z VV ČKA a STK ČKA 
6. Prezenční listina SZO 2009 
7. Jednací řád SZO KvKKS 
8. Volební řád SZO KvKKS 

 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
Ve Starém Sedle 7. 7. 2009 

Hanuš Slavík 
předseda KvKKS 

 

 


