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MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 CHEB-SOKOLOV  

http://kuzelky-ch-so.wz.cz/  
 

Výkonný výbor svazu 

Z Á P I S 
ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ KUŽELEK  

 MoKS CHEB – SOKOLOV KONANÉHO DNE 29.6.2004 

 
1)  Zahájení a organiza ční záležitosti  – prezence, seznámení s programem a jeho schválení, občerstvení.  
 
2)  Volba mandátové a návrhové komise – neuskutečněna pro nepotřebnost těchto komisí (všeobecný 
souhlas přítomných). Počty pro schopnost usnášení jsou jednoduché, neboť byla 100% účast. Také 
vysloven předpoklad hladkého projednání již částečně připraveného návrhu USNESENÍ s tím, že nově 
dohodnuté věci budou operativně do návrhu ihned zakomponovány. 
 
3)  Zpráva p ředsedy svazu o činnosti VV, hospoda ření svazu za uplynulé období a kontrola pln ění 
USNESENÍ ze SZO r. 2003 – podána zevrubná informace o způsobu práce VV (upřednostňován 
konzultativní způsob). 
     Hospoda ření za kalendá řní rok 2003 :   Rozpočet zněl na 7 500,- Kč  Výdaje činily 8 213,30 Kč. 
Zdánlivé překročení Rozpočtu o 713,30 Kč je kompenzováno Příjmy v témže roce ve výši 2 606,- Kč, se 
kterými při tvorbě Rozpočtu nebylo počítáno (skutečnost, která se bohužel opakuje i v Rozpočtu pro r. 2004 
– viz Pozn.: v  bodě 10) Zápisu). Neboli ve skutečnosti byl stav svazové pokladny naopak navýšen o 
1 892,70 Kč! Zůstatek k 31.12.2003 tak činil 16 013,10 Kč (včetně 12 tis. Kč dotace z KvKKS na r. 2004, 
došlé těsně před koncem roku). Pro srovnání: zůstatek na počátku, tj. 1.1.2003 byl 9 620,40 Kč. 
      Dále byla podána informace o čerpání a stavu k 31.5.2004: Příjmy 2 800 Kč;  Výdaje 12 419,50 Kč 
(podstatnou část tvořily výdaje na nákup pohárů pro soutěž družstev a MJ. Za tyto a další náležitosti vydáno 
10 tis. Kč). Aktuální z ůstatek k datu SZO je 6 393,60 K č.  
      Kontrolou plnění USNESENÍ z předchozího SZO v r. 2003 bylo zjištěno, že kromě školení Trenérů III.třídy 
(pořádat může pouze kraj, případně vyšší orgán, nikoliv Meziokres), bylo vše ostatní splněno. Zmíněné 
neprovedené školení bylo Mo svazem požadováno (formou zaslání USNESENÍ předsedovi KvKKS 
V.Vodehnalovi a dále přímo H.Slavíkem, který je také sekretářem VV KvKKS). Bohužel VV kraje potřebu 
nevyřešil, nenašel osobu, která by předmětné školení lektorovala. Je tedy zapotřebí opět vznést v této věci 
na krajský svaz požadavek (viz bod 2 USNESENÍ). Z diskuze přítomných však také vyplynulo, že je vhodné 
rovněž znovu iniciovat školení Rozhodčích III.třídy, neboť v některých oddílech (Hazlov, Šabina a další) je 
jich nedostatek. 
 
4)  Zpráva p ředsedy STK k uplynulému ro čníku MoP družstev - velmi podrobné a do hloubky jdoucí 
hodnocení soutěže včetně statistického srovnání výkonnosti s předchozími ročníky (viz příloha „Zpráva STK-
hodnocení soutěžního ročníku 2003–04“). Potěšující zajímavost (ale nepřeceňovat): uplynulá soutěž byla ve 
statistikách výrazně úspěšnější než ta předchozí (avšak nutno vzít v potaz novou hazlovskou kuželnu)! 
 Dva oddíly (Hazlov, Šabina) nesplnily povinnost vyplývající z Rozpisu soutěže – bod 17d), ve věci zaslání 
hodnocení organizace a průběhu soutěže po jejím skončení. Toto nesplnění bylo předsedou STK 
ohonorováno pokutou ve výši 200,- K č (stane se příjmovou položkou Rozpočtu pro letošní rok). Zmíněné 
oddíly uhradí pokutu nejpozd ěji do 31. 8. 2004 !!! (způsob – viz bod 12a) ZÁPISU). 
 Obdobně dva oddíly (Cheb, Lomnice) nesplnily povinnost domácího oddílu vyplývající z Rozpisu soutěže 
– bod 16), ve věci zajištění řízení zápasu kvalifikovaným rozhodčím, nikoliv vedoucími družstev. Toto bylo 
oběma oddíly porušeno 1x. Proto bylo postupováno dle zmíněného Rozpisu, tj. uloženou pokutou ve výši 
110,- Kč. A i tato částka se stala příjmovou položkou Rozpočtu 2004. Oba oddíly v pr ůběhu jednání SZO 
poplatek uhradily ! 

Tento bod programu ukon čen oficiálním vyhlášením kone čného po řadí. Předání diplomu a poháru 
vítěznému družstvu J.Hazlov B již uskute čněn při jeho posledním sout ěžním utkání. Drobností 
oceněna práce p ředsedy STK Hanuše Slavíka a tím uzav řen sout ěžní rok 2003–04 . 
 
5) Projednány návrhy jednacího a volebního řádu SZO – po drobných připomínkách k volebnímu řádu 
(M.Kovářová) a zapracování těchto do návrhu oba řády schváleny a p řijaty s okamžitou platností (viz 
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příloha „Jednací řád“ a „Volební řád“), tj. dnem 29.6.2004. To znamená, že další pr ůběh tohoto a veškerá 
jednání p říštích SZO a p řípadné volby se budou řídit t ěmito řády! 
 
6) Volba t říčlenné volební komise – pro následující volby předsedy Mo svazu a členů VV byla 
jednoduchým návrhem zvolena komise ve složení M.Utikalová (Hazlov), J.Miškovský (Kraslice) a I.Marek 
(Cheb). 
 
7) Volba členů nového VV a nového p ředsedy MoKS  – tajným hlasováním ve smyslu právě přijatého 
volebního řádu zvolen staronovým p ředsedou František Šatra  (Cheb). Obdobně proběhlo hlasování o 
členech VV , který opět bude pouze tříčlenný. Jednomyslně zvoleni stávající Ing.Hanuš Slavík  (Lomnice), 
který je pověřen předsednictvím STK a Vladislav Šnicer  (Šabina). Jejich volební období je čtyřleté (tj. do 
SZO v roce 2008)  v souladu se Statutem ČKA (viz čl. 3, bod 3.2).  
 
8) Příprava ro čníku 2004–05 sout ěže družstev : 

a) počet účastníků 9 až 11 (Aš 2x, Hazlov 2-3x, Cheb 1-2x, Šabina 2x, Lomnice 2x, Kraslice 0).  
  

b)  přihlášky a soupisky – viz USNESENÍ, bod: Předseda STK ukládá – a) a b) 
 
c) zahájení soutěže zřejmě 2.10.2004  Přestávka na podzim pouze 31.10.2004 (v jarní části vyplyne z 
„Termínového kalendáře ČKA“ a z rozlosování vyšších soutěží). Hrací den Ned ěle 9:00 hod.  Požadavek 
na jiný hrací den (Sobota) zřejmě vznese Hazlov pro jedno své družstvo, vše upřesní v přihláškách. STK 
bude nicméně preferovat řádný hrací termín.  

 
d) po všeobecné shodě zůstává startovné ve výši 200,- K č za každé zúčastněné družstvo (viz bod 
3b) USNESENÍ a předseda STK ukládá – bod a)). Úhradu možno uskutečnit způsobem dle bodu 12a) 
ZÁPISU. 

 
e) nadále zůstávají 6-ti členná družstva v disciplíně 100 hs. Bodování (stanovení výsledku) přizpůsobíme     
dle rozhodnutí o způsobu hodnocení KvKKS pro soutěž Karlovarský přebor družstev. 

 
9)  Mistrovství jednotlivc ů pro rok 2005 všech kategorií: 

a) nadále platí vybírání startovného á 50,- Kč (viz bod 3c) USNESENÍ) za každého účastníka 
v kategoriích: Ženy, Muži, Seniorských a případně Juniorských (tzn. mimo dorosteneckých a případně 
žákovských). Vybrané částky zůstanou pořadatelům jako forma úhrady nákladů spojených s 
pořadatelstvím (Hazlov tak získá 2 800,- Kč a Kraslice 2 200,- Kč + 800,- Kč za mládež) 
 
b) pořadateli dorostenecké (případně i žákovské) kategorie (Kraslicím) bude uhrazen pronájem ve výši 
200,- Kč/hod  za celou kuželnu – viz bod 3e) ad 1) USNESENÍ  
 
c) po krátké diskusi byly přijaty finanční podmínky MJ (viz bod 3e) USNESENÍ) spojených 
s pořadatelstvím MJ 
 
d) pořádat MJ v daných kategoriích (viz bod 3d) USNESENÍ)  
 
e) tři nejlepší odměnit diplomem a medailí. Vítězové navíc obdrží poháry (1x putovní = větší a 1x trvalé 
vlastnictví = menší) -  viz bod 3f) USNESENÍ) 
 
f) přijata zásada: vítěz v dospělých kategoriích (Ženy, Muži, Seniorky, Senioři) má automaticky 
zajištěnou účast v příštím roce. Tato výsada je nepřenosná na nikoho! Ani na oddíl, ze kterého obhájce 
pochází, ani na dalšího v pořadí (druhého, třetího, atd.). Zdůvodněním je to, že toto právo si vybojoval 
právě jen ten vítěz! – viz bod 3g) USNESENÍ 
 
g) i pro příští rok budou pořadateli MJ pouze Hazlov a Kraslice (vzhledem k disciplíně 120 hs) s tímto 
rozdělením:  

1) Mládežnické kategorie: v daném období bude mít registrované dorostence Aš (ta má také 
dorostenky), Kraslice, Hazlov (údajně počet na dvě družstva !?). Případné samostatné MJ pro Žactvo, 
a Juniorské kategorie pořádat jen v případě, že budou minimálně 4 účastníci příslušné kategorie 
(uspořádat společně s dorostem), bylo by vyhlášeno pořadí, uděleny diplomy atd. (v takovém případě 
nutno zajistit příslušný počet pohárů a další! V Rozpočtu s tím počítáno není a navýšení nákladů by se 
mohlo uhradit ze vzniklého rozdílu 3 000,- Kč mezi příjmovou a výdajovou položkou!). Zda bude 
některá z těchto kategorií pořádána samostatně, rozhodne VV v lednu-únoru 2005. V případě počtu 
hráčů pod 4, se hráči věkem žáci přiřadí k dorosteneckým kategoriím, Junioři k dospělým. 
Pořadatelstvím byly pověřeny Kraslice . Termín mistrovství: Sobota 2. 4. 2005  (před Seniorkami, 
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které hrají ve stejný den). Financování– viz bod 3e) USNESENÍ. Disciplína 1x120 hs (v případě 
žákovských kategorií 1x100 hs). Počet účastníků – viz bod 3h) USNESENÍ. 
 
2) ŽENY a MUŽI: pořadatelem Hazlov.  Termín: Sobota 2.4.2005 Muži a Neděle 3.4.2005 Ženy . 
Disciplína a systém pro obě kategorie 1x120 hs a prvních 8 finále na rovněž 120 hs.  
Pozn.: proběhla krátká diskuse, zda ženy mají hrát jen základní kolo, nebo rovněž finále. Nakonec 
proběhlo hlasování s tímto výsledkem: pro finále 4 hlasy; proti 2x; zdržel 1x (zástupce Šabiny a 
Hazlova již nepřítomni).  
Účastníci věkem juniorským mohou startovat v kategorii Mužů či Žen, pokud nebudou mít vlastní 
mistrovství. Finanční podmínky viz body 3c) a 3e) USNESENÍ a body 9a) a 9c) ZÁPISU. Počet 
účastníků celkem a z jednotlivých oddílů – viz bod 3i) USNESENÍ. 
 
3) SENIORKY a SENIOŘI: pořadatel Kraslice.  Termín: Sobota 2.4.2005 Seniorky  (po mládeži ve 
stejný den) a Neděle 3.4.2005 Senio ři. Disciplína pro obě kategorie 1x120 hs (bez dalšího finálového 
kola). Finanční podmínky – viz body 3c) a 3e) USNESENÍ a body 9a) a 9c) ZÁPISU. Počet účastníků 
celkem a z jednotlivých oddílů – viz bod 3i) USNESENÍ. Nová pravidla platná od 1.7.2003 rozdělují 
seniorskou kategorii na dvě věkové skupiny – „A“ (50-59 roků) a „B“ (60 roků a více). Přítomní 
zástupci rozhodli, že prozatím nebudeme MJ takto rozlišovat (toto obdobně platí i pro žáky ml. a st.). 

 
10) Rozpočet MoKS na r. 2005: 

 Při tvorbě Rozpočtu pro r. 2005 došlo k zásadní změně oproti vytváření Rozpočtů v posledních dvou 
letech. 

 Pozn.: tehdy jsem si prostě neuvědomil, že vedle Výdajů jsou také Příjmy z něčeho jiného, než jen 
dotace z kraje (startovné v MoP družstev a MJ, pokuty). Tento nedostatek se při tvorbě Rozpočtu na příští 
rok již neopakuje – viz ROZPOČET na r. 2005. 

 Při SZO Karlovarského kraje v Lomnici (9.června 2004) bylo řečeno, že pokud KvKKS bude disponovat 
dostatečnými finančními prostředky, tak vždy bude našemu Mo svazu p řiděleno 12 000,- K č na příslušný 
rok (případně více či méně, podle stavu svazového konta). Bez ohledu na to, zda bychom požadovali 8 tis.; 
nebo 15 tis.; nebo jen 5 tis.! Je tedy zbytečné zasílat kopii našeho Rozpočtu na kraj, ten se jím stejně držet 
nebude. Prozatím stanovená dvanáctitisícová částka by měla platit po několik let, přičemž v případě nutnosti 
je možné požádat o navýšení dotace.     
 
11) Informace: 

 Informace ze SZO Karlovarského kraje nebyla nutná, neboť tohoto jednání se osobně zúčastnili téměř 
všichni přítomní. Obdobné platí o informacích z ČKA, které byly rovněž prezentovány na krajském SZO.  
 
12) Různé: 

a) veškeré pokuty a poplatky oddílů do pokladny Mo svazu budou realizovány platbou na účet svazu 
libovolným platebním mechanismem, tj. složenkou, převodem, přímou platbou apod. Jedná se především o 
poplatky podmiňující účast v soutěži družstev, či podání odvolání proti případnému zastavení činnosti apod., 
ke kterým budou oddíly přímo vyzvány (vyplynou z rozpisu soutěže nebo z USNESENÍ). Účet MoKS 
obhospodařuje „Sportovní unie Chebská“ (Cheb, Karlova 17 – pracovník Miroslav Sabadin): číslo účtu 5230-
331/0100, variabilní symbol 19. Pokud se nejedná o platbu přímou, pak se doporučuje ještě e-mailová nebo 
telefonická informace o provedené úhradě na adresu předsedy svazu: satra@mestocheb.cz, tel. do 
zaměstnání 354 440 116 (Městský úřad Cheb – odbor obecní živnostenský úřad). Forma přímé platby 
proběhne předáním příslušné částky předsedovi svazu oproti vydanému potvrzení o příjmu. POZOR: Pokuty 
za případné neřízení utkání MoP družstev kvalifikovaným rozhodčím a případné další poplatky za soutěžní 
sezónu 2004-05 však budou vybrány hotově na SZO Mo v r. 2005 ! 

 
b) putovní poháry (družstva i jednotlivci) zůstanou navždy vítěznému oddílu či jednotlivci, pokud dotyčný 

zvítězí 3x po sobě (bez přerušení), anebo 5x celkově (tj. i s přerušením několika let) – viz bod 3f) USNESENÍ 
 
13) Prezentace návrhu USNESENÍ  předsedou Mo svazu. Návrh byl v hlasování všech přítomných schválen 
jednomyslně včetně ROZPOČTU. 
 
14) Závěr – program SZO byl dodržen a vyčerpán. 
 
  VV MoKS přeje všem oddílům vše dobré a hojnost úspěchů v nastávající sezoně – HODU ZDAR !!!  
 

V Chebu dne 15. 7. 2004        
zapsal: František Šatra 

František Šatra 
předseda MoKS Cheb–Sokolov  


