
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis  
z 10. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání : 
22. června 2010, 17:00 hodin, Klubovna TJ Lomnice, Kraslická 66, Lomnice, 356 01 
Přítomni : 
VV: H.Slavík, J.Dobiáš, J.Červenka, M.Mojžíš, M.Utikalová 
Oddíly: J.Plavec (Aš), S.Novák (Hazlov), H.Gladavská (Cheb), P.Čolák (SKK K.Vary), J.Patkaň (Útvina), 
M.Mojžíš (Slávia K.Vary), J.Guba (Lomnice), B.Maněna a J.Černý (Šabina), I.Živná (Jáchymov), L.Starý 
(Slovan K.Vary), P.Novák (Kraslice) 
Nepřítomni : 
Zástupce Sokol Teplá – neomluven 
Hosté: 
MoKS Ch-So: F.Šatra 
OKS K.Vary:  nikdo – omluven 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (H. Slavík) 
4. Zpráva o hospodaření (M. Mojžíš) 
5. Návrh rozpočtu na další období (M. Mojžíš) 
6. Zpráva STK - hodnocení ročníku 2009-2010, předání cen (J. Dobiáš) 
7. Příprava nového ročníku soutěží (J. Dobiáš) 
8. Informace z VV ČKA a aktivu STK ČKA (H. Slavík) 
9. Informace o novele STP (H. Slavík) 
10. Informace z jednotlivých oddílů (zástupci oddílů) 
11. Různé, diskuse 
12. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
13. Usnesení (Návrhová komise) 
14. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 
Jednání řídil předseda KvKKS H.Slavík. Přivítání, organizační záležitosti.  
Nebyly vzneseny žádné požadavky na doplnění programu SZO. 
Kontrola plnění úkolů z Usnesení SZO 2009 – všechny úkoly byly splněny. 

2. Volba mandátové a návrhové 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 předseda KvKKS 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 svazu Martin Mojžíš . Plný text 
zprávy je v příloze č.2 tohoto zápisu. Ekonom apeloval na oddíly a vyzval je ke včasné úhradě startovného. 



5. Návrh rozpo čtu KvKKS na další období 
Rozpočet předložil Ekonom svazu Martin Mojžíš . Rozpočet je značně úsporný a rezervovaný, lze očekávat 
opět minimální dotaci (v roce 2010 dostal svaz pouhých 10000 Kč za rok 2009, což je zlomek obvyklé 
částky), je nutné stále šetřit. I nadále se počítá se startovným na MJ KvKKS a omezenou dotací okresům. 
Rozpočet je v příloze č.3 tohoto zápisu. 

6. Zpráva STK – hodnocení ro čníku 2009-2010, p ředání cen 
Podrobnou a detailní 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.  
Zprávu doplňuje rozsáhlý výsledkový přehled. 
Ve zprávě opakovaně zazněla výrazná kritika směrem k ČKA za možnost přesunu hráčů v rámci oddílu do 
družstva v nižší soutěži. 
Plný text zprávy STK je v příloze č.4 tohoto zápisu. 

7. Příprava nového ro čníku sout ěží 
Předseda STK Jaroslav Dobiáš informoval o současných počtech přihlášených v soutěžích. ZČD a KvKP ve 
standardním počtu 12 družstev. KvKS-1 11 družstev a KvKS-2 10 družstev.  
Dále navrhl zvýšení startovného v ZČD na 500 Kč a ve všech krajských soutěžích 300 Kč. O návrzích krátce 
diskutováno v plénu. Poté nechal řídící o obou návrzích hlasovat odděleně: 
- ZČD – návrh na startovné 500 Kč – PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. Přijato jednomyslně. 
- Krajské soutěže – návrh na startovné 300 Kč – PRO 13, PROTI 3, ZDRŽEL SE 0. Přijato většinou. 

8. Informace z VV ČKA a aktivu STK ČKA 
Předseda KvKKS podal informaci k těmto záležitostem: 

• Detailní informace o obou kauzách v ZČD. 
• Příprava ligových soutěží dospělých běží dle předpokladů. 
• V kategorii dorostu je tristní stav, vše směřuje ke zrušení 1.KLD a 1.KLDD, 2.KLD ztrácí smysl. 
• Novela STP – podrobná informace v bodu 9. 
• Tristní stav ve financování ČKA trvá, situace zatím značně nepřehledná. 
• NBC vyhlásila proti ČKA dvě disciplinární řízení, obě postrádají logický smysl. 
• Množí se stížnosti na kvalitu kraslických drah – bude řešit TK ČKA. 
• Aktiv STK s chabou účastí cca 35 osob, široce diskutovány soutěže dorostu, místy nechutně. 

9. Informace o novele STP 
Předseda informoval o novele STP, kterou sám připravoval. 
Bližší informace v přílohách č. 5 a č. 6 tohoto zápisu. 

10. Informace z jednotlivých oddíl ů  
Jiskra Aš Víceméně vše při starém. Nové náhozové desky. V KvKS-2 budou 3 družstva, celkem 5. 

Jiskra Hazlov Předseda oddílu Stanislav Novák. Nové ovládací pulty – dotykové. Přichází Z.Kožíšková a 
M.Knespl. J.Petříčková se vrací do Aše.  
30.5.2010 zemřel Jarda Petříček – čest jeho památce. 

Loko Cheb Vyměněn koberec v hracím prostoru – instalován vysoce kvalitní povrch z „penízkové“ gumy. 
Budou obnovovat kolaudaci. Žádali MŠMT o příspěvek na repasované ASK; žádostí je 
desetinásobný převis. Z Kv kraje 1 dotace, ale Cheb na ni bohužel nedosáhl. Zkouší investici 
z ČSTV, podporováno regionem. 

SKK Kraslice Chystají údržbu kuželny a nové kuželky. Honza Horák končí činnost i jako pokladník. 
Předseda bude Jaroslav Chval (pozn. ke dni jednání ještě není člen ČKA). Oddíl má 7-8 
aktivních hráčů. 

Jiskra Šabina Přenechali místo v KvKS-1. Předseda Gerhard Brandl. Nový organizační pracovník je 
Jaromír Černý (cerny.jaromir@volny.cz). Budou obnovovat kolaudaci. Odchází Z.Kožíšková 
a M.Knespl – do Hazlova. Nové kuželky. 

TJ Lomnice Obec schválila prostředky na nové ASK – realizace v létě. Rekonstrukce budovy kulturního 
domu včetně stavby nové čtyřdráhy je formálně připravena. Čeká se na schválení zbytku 
financí. V soutěžích 5 družstev, zřejmě nebude dorost. 



SKK K.Vary Volby – předseda nadále Petr Čolák, organizační Jan Vank. Nová kuželna KK K.Vary bude 
na pořadu dne v horizontu 2-3 roky, dříve ne, město se stavbou počítá. Nové kuželky a nové 
koule (žíhané). 

Slovan K.Vary Předseda stále V. Zápotočný. Organizační pracovník – od podzimu zpátky Libor Starý, 
T.Beck vytváří web oddílu. Nic nového. 

Slávia K.Vary Pustili KvKP Hazlovu za KvKS-1. A v Chodově, B na KK K.Vary. 

Sokol Útvina Nic nového. Obnovovací kolaudace. 

TJ Jáchymov Oprava prkna na dráze č. 2. V plánu nové kuželky. 

Sokol Teplá Nezúčastnili se, v oddílu o jednání víceméně nevěděli. Známo je: Kuželna výborně 
vybavena, perfektně zvládli MČR i MJ kraje seniorů. 

11. Různé, diskuse 
� P.Čolák – důrazná stížnost na činnost VV/STK při plánování MJ KvKKS. Podle jeho vyjádření s oddílem 

nikdo neprojednal pořadatelství MJ. Dále si stěžoval, že KvKKS neposkytuje hodnotné ceny (i když 
nedobrou finanční situaci chápe). 

� J.Dobiáš – k MJ – vše bylo dojednáno s V.Vodehnalem (šéf KK K.Vary). 

� P.Čolák – vcelku logicky oponoval, že pořadatel MJ je SKK K.Vary a nikoli KK K.Vary, který pouze vybere 
peníze, ale pořadatelsky se na akci nijak nepodílí. 

� H.Slavík – uznal pochybení VV KvKKS a jménem VV se oddílu omluvil. 

� P.Čolák – navrhl, aby SZO dalo úkol VV KvKKS podat žádost o grant na Kraj na soutěže mládeže. 

� M.Utikalová – iniciovala diskusi o účasti dalších hráčů při finále v MJ mužů při odmítnutí startu nějakým 
řádným finalistou. Následovala poněkud nepřehledná diskuse, kterou nešlo moderovat. Předseda KvKKS 
i předseda STK KvKKS jsou důrazně proti účasti dalších hráčů – je to v rozporu s Rozpisem. O věci bude 
jednat VV KvKKS při přípravě MJ 2011. 

� F.Šatra  – dotaz kde jsou průkazy rozhodčích 3.třídy – prověří J.Červenka.  
   – bude povinný seminář rozhodčích? – VV v tuto chvíli s povinným seminářem nepočítá.  
   – doporučil, aby informace, které zazněly na jednání předali organizační pracovníci oddílů  
   rozhodčím v oddílech – VV s dobrým návrhem souhlasí. 

� H.Slavík – dotaz na zájem o školení rozhodčích 3.třídy. – Z pléna žádný požadavek. V případě zájmu je 
možné se na předsedu KvKKS vždy obrátit. 

� H.Slavík – odpověď na kritizovanou termínovou kolizi PMN a krajské MJ žactva – vedoucí PMN byl o 
konfliktu informován s několikaměsíčním předstihem, ale věc neřešil. 

� H.Slavík – zmínil tristní situaci v Chebu, kdy domácí hráč absolvoval v závěru svého za cca 30 s 4 hody. 
Rozpoutala se nepřehledná diskuse, kdy řada přítomných zmínila podobné zkušenosti. Zástupci Chebu 
vyzváni, aby působili na své členy s výzvou, aby se podobných nesportovních zásahů vyvarovali. 

� H.Slavík – zmínil, že i v kuželkářském sportu se vyskytla řádná antidopinková kontrola. Je proto nutné 
s podobnými věcmi reálně počítat, může se to týkat všech. (pozn. předsedy KvKKS - na okraj 
připomínám, že v souladu s STP a dalšími závaznými řády je alkohol považován za dopink). 

� H.Slavík – reagoval na poznámku z hodnocení soutěží o tom, že by Lomnice měla něco udělat 
s kuželnou. Oddíl dělá co může; s tím, co měl k dispozici byl díky svépomocné údržbě velký úspěch, že 
vše fungovalo a oddíl byl schopen absolvovat soutěže. Nicméně nyní oddíl „něco udělal“ a v létě 
proběhne instalace nových ASK Schmid K800. 

� H.Slavík – reagoval na nelogickou stížnost z Jáchymova jak je možné, že vítěz základní části nepostoupí 
do vyšší soutěže (KvKS-2). Důvod je prostý – Jáchymov D vůbec nezvládl nadstavbovou část soutěže, 
podával slabé výkony a na své soupeře vůbec nestačil, a to i přes bodovou bonifikaci za základní část. 

� P.Čolák – je možné hrát na kuželnách v cizí zemi (Německu)? – H.Slavík odpověděl, že v současné době 
VV ČKA takový postup neumožňuje. 

� I.Živná – Chybí diplom pro Jáchymov za ročník 2008-2009. Prověří J.Dobiáš. 

12. Zpráva mandátové komise 
Účast je 16 delegátů ze 17 možných s hlasem rozhodujícím, což je 94.1 %. SZO bylo usnášení schopné. 



13. 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. 

14. Závěr 
Předseda KvKKS poděkoval všem za účast a popřál 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 2010-2011 
4. Zpráva STK KvKKS 2009-2010 
5. Informace o novele STP 1 
6. Informace o novele STP 2 
7. Prezenční listina SZO 2010 

 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
Ve Starém Sedle 26. 7. 2010  

Hanuš Slavík 
předseda KvKKS 

 

 


