
Stránka 1 z 5 
 

KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis  
ze 13. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání: 
28. června 2013, 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 a J.Vaško (Slávia K.Vary), H.Slavík (Lomnice), B.Maněna (Šabina), I.Živná (Jáchymov), 
Z.Zmeškalová a V.Hlaváč (Slovan K.Vary), P.Novák (Kraslice). 
Nepřítomni: zástupce Teplé 
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. Jednací a Volební řád SZO 
5. Zahájení práce volební komise (Volební komise) 
6. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (H. Slavík) 
7. Zpráva o hospodaření (H. Slavík, M. Mojžíš) 
8. Návrh rozpočtu na další období (H. Slavík) 
9. Zpráva STK – hodnocení ročníku 2012-2013, předání cen (J. Dobiáš) 
10. Příprava nového ročníku soutěží (J. Dobiáš) 
11. Informace z VH ČKBF a ČKA a z STK ČKA (H. Slavík) 
12. Informace z jednotlivých oddílů (zástupci oddílů) 
13. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
14. Volby předsedy KvKKS a VV KvKKS (řídí Volební komise) 
15. Přestávka na sčítání hlasů 
16. Vyhlášení výsledků voleb (Volební komise) 
17. Porada nového 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. 
Kontrola plnění úkolů z Usnesení SZO 2012. 
o VV podat žádost o grant na podporu mládeže (MJ 2013). 

Nesplněno – H.Slavík a P.Čolák nestihli vzhledem k pracovnímu vytížení zpracovat žádost. 
o Oslovit regionální média a pokusit se navázat spolupráci při propagaci kuželek. 

Pokusy byly více či méně úspěšné. Občas se daří tisk. 
o Proškolit odesílatele zápisů o řádném vyplnění zápisu. 

Splněno. 
o Oddílům vznést požadavky na školení rozhodčích 3. třídy 

Požadavky nebyly vzneseny. 
 



Stránka 2 z 5 
 

2. Uzávěrka kandidátky pro volby p ředsedy KvKKS a VV KvKKS 
Před SZO nepodal kandidaturu nikdo. 
Na SZO byla podána jediná kandidatura na funkci předsedy KvKKS: Hanuš Slavík. 
Na čtyři pozice členů VV bylo nakonec podáno šest kandidatur: 
• Martina Pospíšilová 
• Václav Hlaváč 
• Miroslava Utikalová 
• Jaroslav Dobiáš 
• Josef Červenka 
• Petr Čolák 

3. Volba mandátové, návrhové komise 
Do mandátové komise byl navržen Jaroslav Dobiáš. 
Do návrhové komise byl navržen Hanuš Slavík. 
Do volební komise byli navrženi František Šatra, Jaroslav Patka ň a Petr Novák . 
Komise zvoleny jednomyslně en bloc. 

4. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS 
Zprávu o činnosti VV přednesl předseda KvKKS Hanuš Slavík , zprávu doplnil o některé další informace a 
postřehy. Plný text zprávy je v příloze č. 1 tohoto zápisu. 

5. Jednací a Volební řád SZO 
VV nenavrhl žádné změny dokumentů z roku 2009. Ani plénum při jednání nenavrhlo žádné úpravy. Jednání 
se tedy řídilo těmito řády. 

6. Zahájení práce volební komise 
Volební komise zahájila činnost, předsedou byl zvolen František Šatra. Komise připravovala veškeré 
podklady pro provedení voleb. 

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

8. Návrh rozpo čtu KvKKS na další období 
Rozpočet předložil předseda svazu Hanuš Slavík.  
Rozpočet je v příloze č. 3 tohoto zápisu. 

9. Zpráva STK – hodnocení ro čníku 2012-2013, p ředání cen 
Předseda STK KvKKS Jaroslav Dobiáš  přednesl podrobnou zprávu STK s hodnocením uplynulého 
soutěžního ročníku a vyhlášením vítězů soutěží družstev i jednotlivců. Poté převzali zástupci oddílů diplomy 
pro vítěze a medailisty všech soutěží řízených KvKKS. Dále byly předány diplomy z MČR jednotlivců. 
Zpráva je doplněna rozsáhlým výsledkovým přehledem a zdařilým komentářem k soutěžím – ligám, divizi, 
KvKP, KvKS-1-2. 
Plný text zprávy STK je v příloze č. 4 tohoto zápisu. 

10. Příprava nového ro čníku sout ěží 
Předseda STK Jaroslav Dobiáš informoval o současných počtech přihlášených v soutěžích.  
Divizi bude řídit PlKKS – probíhá přihlašování, nejsou informace o žádné nestandardní situaci. 
Přihlášky do krajských soutěží – ke dni jednání chyběly přihlášky Hazlova a Šabiny. 
KvKP bude mít standardních 12 družstev. 
Krajské soutěže vypadají na 9 a 7 družstev, nabízí se mnohem lepší rozdělení 10 a 6. V tomto případě by 
Jáchymov C zůstal v KvKS-1. 
V případě postupu a sestupu mezi KvKS-1 a KvKP se uvažuje jen o jednom družstvu (byly dvě). 
Startovné: KvKP 500 Kč, KvKS 400 Kč. 
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11. Informace z VH ČKBF a ČKA a z STK ČKA 
Předseda KvKKS podal informaci k těmto záležitostem: 

• Valná hromada ČKBF. Byl zvolen nový prezident ČKBF Hanuš Slavík, dále revizor Jan Vojtíšek (ČBA). 
• Valná hromada ČKA. Byl zvolen nový prezident Petr Vaňura, viceprezidentkou byla zvolena Naďa 

Dobešová. Prezident dává dohromady nový VV, složení bude velmi podobné tomu předchozímu. 
• STK ČKA. Oddíl Kuželky Podbořany zanikl, na uvolněné místo v 3.KLM byla vypsána baráž, z níž 

postoupil HKK Olomouc B. Příprava ligových soutěží dospělých běží dle předpokladů. U 1.KLD byla 
uspořádáno 6 kvalifikačních turnajů pro redukci 44 přihlášených družstev na 32. 

12. Informace z jednotlivých oddíl ů  
Jiskra Aš Kuželna jak je. Město uvolnilo peníze z hazardu na stavbu kuželny. Tři velmi rozdílné 

varianty realizace, bude výběrové řízení dle zákona. Také problém s nevyjasněnými 
majetkovými vztahy. Nicméně je zde naděje, že vše se nakonec podaří. 

Jiskra Hazlov Beze změn, družstva stejná. Běžná údržba kuželny. 

Loko Cheb Výměna náhozových lin. Volby. Objekt přechází ke 30.6.2013 městu Cheb. Správa firma 
CHETES. Zatím stejné podmínky. Co bude za rok, se v tuto chvíli neví. Náklady jsou velké: 
energie cca 74 tis. Kč, nájem 186 Kč/m2 při ploše 277 m2 je likvidační. Oddíl nadále 
s městem, potažmo firmou CHETES jedná. 

SKK Kraslice TJ Tatran Kraslice shání veškeré finance na opravu kuželny. Jsou dvě varianty opravy, TJ 
Tatran chce budovu i zateplit. SKK má v současné době tři hráče s platnou registrací.  

Jiskra Šabina Vše při starém, v soutěžích tři družstva. 

TJ Lomnice V červenci bude zahájena stavba nové vícefunkční budovy, ve které bude v 1. patře 
čtyřdráhová kuželna. Příští ročník se odehraje na staré dvoudráze. 

SKK K.Vary Nic nového. L. Urban ml. odchází na hostování do SKK Rokycany. Zaniklo jedno družstvo, 
ruší se KvKS-2. V.Vodehnal – kuželna potřebuje některé nutné investice – prostor kuželek a 
za kuželkami, dále klasická údržba, malování.  
Situace ve věci pozemku: asi letos v září bude zahájeno odstraňování kontaminované půdy 
ze zahrádek. Minimálně dva roky se nebude nic dít. Investor nemá peníze. 

Slovan K.Vary Volby výboru budou v srpnu. V soutěžích 4 družstva, v KvKS-2 bude více mládeže. 

Slávia K.Vary Vše při starém, jedno družstvo v Chodově. 

Sokol Útvina Družstva - vše při starém. Nové náhozové desky. Kolaudace. Běžná údržba. 

TJ Jáchymov Běžná údržba, nové kuželky, výměna desek na dráze č.1. 

Sokol Teplá Zástupce nebyl přítomen. 

13. Zpráva mandátové komise 
Účast je 16 delegátů ze 17 možných s hlasem rozhodujícím, což je 94,1 %. SZO bylo usnášení schopné. 
Prezenční listina je v příloze č. 5 tohoto zápisu. 

14. Volby p ředsedy KvKKS a VV KvKKS 
Volby řídila volební komise. 

15. Přestávka na s čítání hlas ů 

16. Vyhlášení výsledk ů voleb 
Odevzdáno bylo 16 lístků z 16 možných v obou případech voleb. 
Předseda:   Hanuš Slavík    16 hlasů  - 100 % 
Výkonný výbor:  Jaroslav Dobiáš   16 hlasů - 100 % 

Miroslav Utikalová  13 hlasů - 81,25 % 
Martina Pospíšilová 11 hlasů - 68,75 % 
Petr Čolák    11 hlasů - 68,75 % 
Josef Červenka   7 hlasů - 43,75 % 
Václav Hlaváč    6 hlasů - 37,50 % 

 
Volební protokol je v příloze č. 6 tohoto zápisu. 
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17. Porada nového VV KvKKS 
VV se sešel na krátké poradě a rozdělil tyto pozice. 
Předseda STK – Jaroslav Dobiáš. 
Ekonom – Petr Čolák. 
Komise mládeže – Miroslava Utikalová. 
Komise rozhodčích – Martina Pospíšilová. 

18. Různé, diskuse 
� Petr Čolák – Dotaz na nový občanský zákoník. Občanská sdružení přejdou automaticky na spolek. 

Potřeba nové stanovy a do 2 let nové schůze oddílů. Definovány nové pravomoci výboru, zřejmě budou 
muset být nové volby. Spolky jsou pro nás lepší.  

� Víťa Vodehnal – prezentoval k tématu informace získané z internetu. 

� Hanuš Slavík – bude evidována výše oddílových příspěvků, podle níž se bude odvíjet výše dotace pro 
celou ČKBF, potažmo pak ČKA. 

� Petr Čolák – dotaz, proč Roman a Viktor Pytlíkovi nemohli startovat na MS. 

� Hanuš Slavík – vysvětlil situaci – prováděcí předpis NBC pro konání MS podmiňuje účast řádným 
absolvováním dlouhodobé soutěže na 120 hs. ČKA se chtěla soudit, ale pak vzhledem ke všem 
okolnostem nakonec od tohoto záměru upustila. 

� František Šatra – chybí materiály z posledních dvou SZO na webu. 

� Hanuš Slavík – omluvil se a zavázal se je do konce července 2013 doplnit. 

� Stanislav Novák – navrhnul pořádat MJ mládeže na více startů.  

� Stanislav Novák – návrh, aby při odřeknutí hráče na MJ byl možný start příslušného náhradníka, ale 
pouze přesně na uvolněnou pozici. 

� Jaroslav Dobiáš, Hanuš Slavík – souhlas se startem náhradníka – zohlední se v rozpisu. 

� Hanuš Slavík – k výměně ASK v Chebu – VV věc projednal, vše pečlivě zvážil a výměnu uprostřed 
sezóny povolil. Kuželky možná mohly zůstat staré, nicméně podmínky obou soupeřů byly pro každé 
konkrétní utkání stejné. VV preferoval nový materiál a hlavně nutnost vyčerpání dotace. Dále vyjádřil 
postoj VV, že i nadále bude rozhodně trvat na řádném vykonávání funkce rozhodčích na všech úrovních 
soutěží, v tom jsme na špici v republice. K poznámce o utkáních 6×100 hs na čtyřech drahách – není to 
rozhodnutí ČKA, ale jen domácích družstev. Tento postup je v celé republice naprosto běžný, výjimka je 
spíše u nás. VV určitě nebude nikomu bránit, aby takto domácí utkání hrál. 

� Hanuš Slavík – návrh na rozdělení pokuty za absenci dorostu dle předloženého návrhu. Nebyly žádné 
námitky – návrh je přílohou usnesení. 

� Hanuš Slavík – dotaz plénu na sestup a postup mezi KvKP a KvKS-1. Nakonec hlasováno s výsledkem: 
1 hlas pro 2 družstva a 15 hlasů pro 1 družstvo. 

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

20. Závěr 
Předseda KvKKS poděkoval všem za účast a popřál všem kuželkářům pěkné léto, mnoho štěstí a úspěchů 
do dalšího soutěžního ročníku. 
 
HODU ZDAR ! 
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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 za období 2012-2013 
3. Rozpočet KvKKS na soutěžní ročník 2013-2014 
4. Zpráva STK KvKKS 2012-2013 
5. Prezenční listina SZO 2013 
6. Volební protokol SZO 2013 
7.  

 
Zapsal:  Hanuš Slavík 
 
Staré Sedlo 19. 7. 2013  

Hanuš Slavík 
předseda KvKKS 

 


