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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis 
z 15. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání: 
29. července 2015, 17:00 hodin, Kuželna TJ Lomnice, Sokolovská 224, 356 01 Lomnice 
 
Přítomni: 
VV: H.Slavík, J.Dobiáš, P.Čolák, M.Utikalová  
Oddíly: O.Maršát (Aš), S.Novák (Hazlov), P.Rajlich (Cheb), P.Čolák (SKK K.Vary), J.Červenka a J.Patkaň 
(Útvina), Š.Diosegi (Lomnice), G.Brandl (Šabina), Z.Zmeškalová (Slovan K.Vary), A.Rinkesová (Kraslice), 
J.Čížková (Teplá), I.Živná (Jáchymov). 
 
Nepřítomni: M.Pospíšilová, zástupce Slávie K. Vary 
 
Hosté: 
MoKS Ch-So: F.Šatra 
OKS K.Vary:  - 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (H. Slavík) 
4. Zpráva o hospodaření (P. Čolák) 
5. Návrh rozpočtu na další období (P. Čolák) 
6. Zpráva STK – hodnocení ročníku 2014-2015, předání cen (J. Dobiáš) 
7. Příprava nového ročníku soutěží (J. Dobiáš) 
8. Informace z ČKA a z STK ČKA (H. Slavík) 
9. Informace z jednotlivých oddílů (zástupci oddílů) 
10. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
11. Různé, diskuse 
12. Usnesení (Návrhová komise) 
13. Závěr  

Zápis 

1. Zahájení 
Jednání řídil předseda KvKKS H.Slavík. V úvodu - přivítání, organizační záležitosti. Připomenut Jednací řád. 
Nebyly vzneseny žádné požadavky na doplnění programu SZO. 
Kontrola plnění úkolů z Usnesení SZO 2014. 
o Oddílům vznést požadavky na školení rozhodčích 3. třídy 

Splněno. 

o Předsedovi doplnit materiály ze SZO 
Splněno jen částečně. 

o Uhradit pokuty vyplývající z průběhu soutěží 2013-2014 
Splněno jen částečně. 

2. Volba mandátové, návrhové komise 
Do mandátové komise byl navržen Jaroslav Dobiáš. 
Funkci návrhové komise převzal předsedající jednání – Hanuš Slavík. 
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3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS 
Zprávu o činnosti VV přednesl předseda KvKKS Hanuš Slavík , zprávu průběžně doplňoval dalšími 
informacemi a postřehy. 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 Petr Čolák . Plný text 
zprávy je v příloze č. 2 tohoto zápisu.  

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

6. Zpráva STK – hodnocení ro čníku 2014-2015, p ředání cen 
Předseda STK KvKKS Jaroslav Dobiáš  přednesl podrobnou zprávu STK s hodnocením uplynulého 
soutěžního ročníku a zdařilými komentáři k průběhu soutěží. Poté převzali zástupci oddílů diplomy pro vítěze 
a medailisty všech soutěží řízených KvKKS. 
Zpráva je doplněna výsledkovým přehledem soutěží. 
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.  
Plánovaný dojednaný zpětný přestup Hazlov � Teplá s předáním soutěže byl realizován. 
KvKP bude mít standardních 12 družstev (více než jedno: 3× Lomnice, 2× Teplá, 2× SKK K.Vary). 
Krajské soutěže 11 a 6 družstev. 
Postup a sestup mezi KvKS-1 a KvKP – jedno družstvo. 
Startovné: KvKP 500 Kč, KvKS 400 Kč. 
Aš žádá celý podzim venku. 

8. Informace z VR ČKA, z STK ČKA a ČKA/ČKBF obecn ě 
Předseda KvKKS podal informaci k těmto záležitostem: 

• Výkonná rada ČKA 
• STK ČKA  
• Úpravy STP 

Počet startů náhradníka – bude zvýšen na 5 
Bude umožněn start bez průkazu s následnou úhradou správního poplatku ve výši 200 Kč, 
registrační průkazu budou časem zřejmě zcela zrušeny a přejde se elektronickou evidenci. 
V jednání je zavedení instituce hostování dorostence pouze pro soutěže dospělých. 

Probíhá stálá diskuze o systému KLD, vyřešeno bude během pár dní. 
Pravděpodobně se nebudou hrát utkání o 3. místo na MČR ve sprintu a tandemech. 
Dne 17. 10. 2015 se bude konat mimořádná Valná hromada ČKBF – schválení nových stanov v souladu 
s NOZ a spolkovým zákonem. 

9. Informace z jednotlivých oddíl ů  
Jiskra Aš Nová kuželna bude dokončena do konce roku – všechna družstva budou hrát celý podzim 

venku. Technologii realizuje firma J&R Digital. Stavba budovy bude dokončena a předána 
15. 9. 2015, zatím nejsou skluzy. Pak záleží na rychlosti odvlhčení vlhkosti pro montáž 
technologie. Soutěže - 5 družstev – ZČD, KvKP, 2× KvKS-1, KvKS-2. 

Jiskra Hazlov Hlediště předěláno na stupínek. Liga, ZČD, KLD, mládež – jednotlivci. Od 1. 6. 2015 je 
restaurace nekuřácká. 

Loko Cheb 5 družstev: 2× ZČD, KvKP, KvKS-1, KvKS-2. Rekonstrukce areálu Lokomotivy zřejmě 
proběhne. Kuželna je ale v poslední etapě plánu rekonstrukce, který je naplánován na 6 let. 
Zásadní obnova je tedy v současnosti značně nejistá. 

SKK Kraslice Kuželna pouze veřejnost. Město koupilo pozemky kolem kuželny za 730 tis. Kč, které měly 
být investovány do oprav. Ovšem nedaří se tyto peníze od Tatranu získat. Kuželna patří 
Tatranu, okolní pozemky soukromníkovi, který na ně blokuje přístup. Komplikace s dotacemi 
od města, protože kuželkáři jsou samostatní, ale nemají vlastní kuželnu. Situace je velmi 
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komplikovaná a nepřehledná. Zejména majetkové vztahy. Doporučeno od vedení města, aby 
se majetkové vztahy narovnaly. KvKKS přeje úspěch v nelehkém jednání. 

Jiskra Šabina Menší rekonstrukce. Dostali peníze od obce – zateplený strop, výměna oken. Zůstanou 2 
okna v hracím prostoru. V hledišti bude koberec a bude se přezouvat. Dále rekonstrukce 
hracího prostoru a přilehlých prostor. Bude nová kolaudace. Stále bohužel jen dvě družstva: 
Divize a KvKP. 

TJ Lomnice Celkem 7 družstev: 3× KvKP, 2× KvKS-1, 2× KvKS-2. Dále mládež. Zásadní novinky nejsou. 

SKK K.Vary  V nájmu u KK K.Vary. Proběhlo jednání na městě – během příštích 5-10 let se nebude 
v okolí nic podstatného dít. Jede se tedy dál, ale investice do stavby jsou neperspektivní. 
Bude nový prostor kuželek, nové koule, možná i hrací prostor. Liga, 2× KvKP, KvKS-1. Osud 
okolních pozemků do budoucna je stále nevyjasněný. 

Slovan K.Vary V nájmu u KK K.Vary. Liga, KvKP, 2× KvKS-1. Nic zásadního nového. 

Slávia K.Vary Nadále v  Chodově, zřejmě budou personální problémy. 1× divize 

Sokol Útvina Oprava značně poškozených svodů a podavače – špatné zapojení elektřiny při opravě 
přilehlé budovy. Divize, KvKS-1 a KvKS-2. 

TJ Jáchymov Drobné opravy na kuželně. Očekávají personální problémy v družstvu B. 4 družstva: ZČD, 
KvKP, 2× KvKS-1. 

Sokol Teplá Bude nová kolaudace. Vrací se hráči z Hazlova. Jana Čížková neodešla pryč. 3 družstva: 2× 
KvKP, KvKS-2. 

10. Zpráva mandátové komise 
Účast je 15 delegátů ze 17 možných s hlasem rozhodujícím, což je 88,2 %. SZO bylo usnášení schopné. 
Prezenční listina je v příloze č. 5 tohoto zápisu. 

11. Různé, diskuze 
� Školení rozhodčích 3. třídy – středa 9. 9. 2015, od 17.00 v Lomnici . Lektor Hanuš Slavík. 

� Propadlé průkazy rozhodčích. Oddíly pošlou požadavky na obnovu průkazů Martině Pospíšilové. 

� Semifinále M ČR – SZO se sjednotilo na doporu čení VV ČKA nepo řádat žádná SF MJ. 

� Důležité  – potřeba transformovat oddíly v souladu s požadavky NOZ a spolkového zákona! Předseda 
pošle na vyžádání všem zájemcům příslušné materiály. 

� Finanční povinnosti oddílů za uplynulou sezónu – přehled bude přidán do Usnesení. 

� Sankční poplatek za absenci dorostu 2000 Kč. 

� VV stanoví na jednání klíč rozdělení částky. 

� M. Utikalová  - návrh na odměnu pro Jardu Dobiáše – jednoznačný souhlas všech přítomných. Předseda 
a Petr Čolák vhodným způsobem zařídí platbu v rozmezí 10 – 12 tisíc. Nejlépe z peněz u ČKA. 

12. 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. 

13. Závěr 
Předseda KvKKS poděkoval všem za účast a popřál všem kuželkářům pěkné léto, mnoho štěstí a úspěchů 
do dalšího soutěžního ročníku. 
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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 2014-2015 
3. Rozpočet KvKKS na soutěžní ročník 2014-2015 
4. Zpráva STK KvKKS 2014-2015 
5. Prezenční listina SZO 2015 

 
Zapsal:  Hanuš Slavík 
 
Staré Sedlo 30. 7. 2015 

Hanuš Slavík 
předseda KvKKS 


