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Zpráva  

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2012-2013 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval poslední rok svého volebního období, celkem třetího 
v historii KvKKS. VV se sešel na dvou řádných zasedáních, další operativní záležitosti byly řešeny 
telefonicky nebo emailem. 
Před zahájením soutěžního ročníku VV projednal a schválil Rozpis soutěží jím řízených (Západočeská 
divize, Karlovarský krajský přebor a Karlovarská krajská soutěž 1. a 2. třídy). 
Na říjnovém zasedání VV schválil systém, postupové kvóty, místa konání a startovné MJ kraje, které se letos 
konalo podle nového modelu bez mistrovství okresů. 
Na druhém květnovém jednání se VV zabýval přípravou tohoto SZO, dále VV projednal průběh 
dlouhodobých soutěží i soutěží jednotlivců, které v tomto soutěžním ročníku řídil. K průběhu soutěží ani 
k výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky, stížnosti ani připomínky, a proto VV výsledky formálně 
schválil. Dále se VV zabýval přípravou dnešních voleb. V této věci VV dospěl k závěru, že nebude navrhovat 
žádné změny Jednacího a Volebního řádu. Zásadním bodem jednání byla příprava nového soutěžního 
ročníku. Divizi bude řídit Plzeňský svaz. Krajské soutěže proběhnou samozřejmě pod naším vedením podle 
osvědčeného modelu již popáté. Další informace o novém ročníku se dozvíte od předsedy STK KvKKS 
Jardy Dobiáše, který také shrne dění v našem kraji z hlediska sportovního. 
Přímé financování činnosti svazu z vlastního účtu se osvědčilo, vše je operativní, rychlé a dobře 
kontrolovatelné. Tím ale nechci říct, že je vše dokonalé, neb svaz má i nějaké dluhy a pohledávky vůči 
oddílům, jak se za chvíli dozvíte ve zprávě o hospodaření. Zde pomůže důslednější kontrola. 
Stav financí našeho svazu je v současné chvíli dobrý, úsporná opatření přinesla ovoce. Letošní dotace 
z ČKA byla ve výši 15000 Kč, na kontě u ČKA máme 79545 Kč, ve FIO bance 23439,14 Kč. V příštích letech 
si již můžeme začít dovolovat znovu vynakládat nějaké prostředky na ceny či odměny a každoroční rozpočet 
mít vyrovnaný a ne nutně ziskový. Nicméně rozmařilost bych určitě nedoporučoval. Výkazy o našich výdajích 
řeším operativně se sekretariátem ČKA.  
ČSTV se transformoval na ČUS, což je servisní organizace sportu a její činnost bude v podstatě stejná jako 
dosud. Pracovat začaly i regionální struktury ČUS. Pro řádné plnohodnotné členství v krajském ČUS náš 
svaz musel zaplatit licenci ve výši 1000 Kč. Jen tak máme právo hlasovat na krajském shromáždění ČUS. 
ČUS se teprve rozjíždí a uvidíme, jak se vyvine jeho vztah ke sportovním svazům. Před dvěma týdny 
proběhlo krajské shromáždění ČU a do čela byl zvolen Jaroslav Lebeda. Podrobnosti zatím nevím, neboť 
jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit, a zápis zatím není k dispozici. Případné zájemce mohu o 
detailech informovat. 
Dne 15. června proběhly v Praze Valné hromady ČKBF a ČKA. O výsledcích budu informovat 
v samostatném bodu jednání. 
Vloni jsem vyzval případné zájemce o práci ve vyšších krajských funkcionářských pozicích, aby zvážili svou 
kandidaturu do VV. Až do konání SZO se mi nikdo neozval. Zřejmě jsou všichni s prací vedení svazu 
spokojeni. Jsem samozřejmě na hony dalek toho si tohle myslet. Ovšem dnes nové vedení svazu zvolit 
musíme. Věřím, že se ochotní a šikovní kandidáti na místa ve vedení svazu najdou a plénum pak ty nejlepší 
z nich ve volbách opravdu vybere. 
Když se ohlédnu za celým čtyřletým funkčním obdobím VV, tak věřím, že mohu konstatovat, že jsme 
vyloženě nic nepokazili. Naopak si myslím, že spojení soutěží napříč celým krajem přineslo významné 
oživení do poněkud stojatých vod na té základní úrovni. A nic na tom nemění ani skutečnost, že nyní trochu 
bojujeme s počtem účastníků krajských soutěží. 
Závěrem chci poděkovat kolegům z VV za příjemnou spolupráci během uplynulé sezóny i celého funkčního 
období, a Vám, aktivním představitelům oddílů, chci opravdu upřímně a srdečně poděkovat a ocenit Vaši 
aktivitu na klubové úrovni. Bez Vás a Vám podobných by ČKA fungovat nemohla. 
Přeji Vám příjemné léto a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
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