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MEZIOKRESNÍ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 CHEB-SOKOLOV  

http://ch-so.kuzelky.net/  
 

Výkonný výbor svazu 

Z Á P I S 
ZE SHROMÁŽDĚNÍ ZÁSTUPCŮ ODDÍLŮ KUŽELEK  

 MoKS CHEB – SOKOLOV KONANÉHO DNE 23.6.2009 V SOKOL OVĚ 

 
Přítomni :  
VV: M. Utikalová, H. Slavík, F.Šatra  
Oddíly: J. Plavec (Aš), O. Maršát (Hazlov), H. Gladavská (Cheb), J. Guba (Lomnice), B. Maněna (Šabina) 
Nepřítomni :   zástupce oddílu SKK Kraslice 
 
Program :  

1. Zahájení včetně organizačních záležitostí                         (F. Šatra) 
2. Uzávěrka kandidátky pro volby předsedy MoKS a VV MoKS 
3. Volba volební, mandátové a návrhové komise                   
4. Projednání a schválení změn Jednacího a Volebního řádu SZO            (F. Šatra) 
5. Zahájení práce volební komise                        (Volební komise) 
6. Zpráva předsedy svazu o činnosti a hospodaření svazu,                                                        (F. Šatra)       

kontrola plnění USNESENÍ z posledního SZO r. 2008 
7. Zpráva předsedy STK o uplynulém ročníku 2008-2009,                                                      (H. Slavík) 

vyhlášení konečného výsledku, hodnocení soutěže 
8. Informace z VV ČKA, aktivu STK ČKA, z jednotlivých oddílů          (H. Slavík , zástupci oddílů) 
       a další aktuálnosti   
9. Zpráva mandátové komise                            (Mandátová komise) 
10. Volba předsedy MoKS a VV MoKS                         (řídí Volební komise) 
11. Přestávka na sčítání hlasů a Vyhlášení výsledků voleb                 (Volební komise) 
12. Porada nového VV MoKS 
13. Příprava nového ročníku 2009-2010                       (nový VV MoKS)    

– bude se pln ě odvíjet od výsledku p ředchozího SZO kraje  
   a případn ě přijatého zám ěru  změny struktury sout ěží  

14. Mistrovství jednotlivců pro r. 2010 všech kategorií                     (nový VV MoKS) 
a) kategorie  
b) pořadatelé 
c) systém jednotlivých kategorií 
d) odměny MJ 
f) úhrada MJ 

15. Návrh rozpočtu MoKS na soutěžní ročník 2009-2010                 (nový předseda MoKS) 
16. Různé, informace, diskuze průběžně 
17. Usnesení – tj. návrh a schválení včetně rozpočtu na soutěžní ročník 2009-2010  (Návrhová komise) 
18. Závěr 

 
Předsedající SZO: František Šatra  
Předsedající řídil nekonkretizované body jednání 
 
 
Z á p i s :  
 
1)  Zahájení a organiza ční záležitosti : 
Prezence, seznámení s programem a jeho schválení. Na doplnění stanoveného programu SZO nebyly 
vzneseny nikým žádné požadavky.  
 
2)  Uzávěrka kandidátky pro volby p ředsedy MoKS a VV MoKS : 
V době uzávěrky byl podán pouze jediný návrh (přímo na SZO), aby stávající VV MoKS pokračoval v práci 
ve stejném složení a rozdělení funkcí i v dalším volebním období. Oslovení funkcionáři projevili souhlas.  
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3) Volba volební, mandátové a návrhové komise : 
Vzhledem k celkovému počtu osmi účastníků zvolena jedna komise pro všechny potřeby.  
Složení: Jiří PLAVEC – předseda, Helena GLADAVSKÁ – člen, Jiří GUBA – člen.  
 
4)  Projednání a schválení zm ěn Jednacího a Volebního řádu SZO : 
Předchozí SZO se řídila řády přijatými s platností od 12.7.2005. Tyto však bylo nutné „sladit“ s v současnosti 
platným dokumentem – „Statut ČKA“. V podstatě se jedná o drobnosti, nicméně důležité a proto ta změna 
obou řádů. Návrhy bez větší diskuze přijaty jako potřebné s okamžitou účinností! To znamená, že další 
průběh tohoto a veškerá jednání p říštích SZO (a p řípadné volby) se řídí a budou řídit t ěmito řády – viz 
bod 2a) USNESENÍ!  
Oba řády jsou samostatnou přílohou materiálů ze SZO! 
 
5)  Zahájena práce volební komise 
 
6)  Zpráva p ředsedy svazu o činnosti VV, hospoda ření svazu za uplynulé období a kontrola pln ění 
USNESENÍ z posledního SZO r. 2008: 
podána zevrubná informace o způsobu práce VV (upřednostňován telefonický a e-mailový konzultativní 
způsob). 
Hospoda ření za sout ěžní ro čník 1.7.2008 – 30.6.2009:   Rozpočet výdajů zněl na 12 500,- Kč. Skutečné 
výdaje činily 13 257,- Kč (zdůvodnění lehce vyššího čerpání o 757,-Kč viz příloha „Zpráva o hospodaření 
MoKS“ za uplynulý soutěžní ročník) a Příjmy byly ve výši 14 300,- Kč. To znamená, že po odečtení Výdajové 
částky od Příjmové vychází + 1 043,-Kč (14 300 - 13 257 = 1 043). Po přičtení předchozího zůstatku 
k 1.7.2008 ve výši 6 056,10  

činí aktuální z ůstatek svazového ú čtu k datu SZO 7 099,10 K č. 
Zpráva o hospodaření MoKS za předmětné období je samostatnou přílohou materiálů ze SZO! 
 
Kontrolou pln ění USNESENÍ z předchozího SZO v r. 2008  bylo konstatováno splnění ve všech bodech – 
viz bod 1 c) USNESENÍ! 
 
7)  Zpráva p ředsedy STK k uplynulému ro čníku MoP družstev : 
Podrobné hodnocení soutěže včetně vyvrcholení boje v posledním kole o celkové prvenství v soutěži 
přednesl předseda STK Hanuš Slavík – viz samostatná příloha „Zpráva STK-hodnocení soutěžního ročníku 
2008–2009“. 
Tento bod programu ukon čen oficiálním vyhlášením kone čného po řadí a p ředáním diplom ů prvním 
třem družstv ům. Předání pohár ů vítězné TJ Lokomotiv ě Cheb „D“ již uskute čněno p ři jeho posledním 
domácím sout ěžním utkání. Drobností ocen ěna práce p ředsedy STK Hanuše Slavíka a tím uzav řen 
sout ěžní ro čník 2008–2009.  
 
8) Informace z VV ČKA, aktivu STK ČKA a z jednotlivých oddíl ů a další aktuálnosti : 
Vzhledem k tomu, že tento stejný bod byl absolvován v předchozím krajském SZO, tak o projednání tohoto 
bylo upuštěno. 
 
9) Zpráva mandátové komise : 
Počet pro schopnost usnášení se v rámci jednání SZO a uskutečnění voleb byl dodržen. Účast byla 88,9 % 
(přítomnost osmi z devíti možných delegátů s platným mandátem). 
 
10) Volba p ředsedy MoKS a VV MoKS :  
Protože na volené funkce byli jako kandidáti pouze členové dosavadního VV, bylo přistoupeno k volbě 
formou aklamace, tj. využitím Čl. 11 platného Volebního řádu. Všechny volby byly jednomyslné. 
Staronovým p ředsedou MoKS se stal František Šatra. Obdobn ě se staronovými členy VV MoKS stali 
Ing. Hanuš Slavík – pov ěřen vedením STK a Miroslava Utikalová – viz bod 3) U SNESENÍ. Jejich 
volební období je čtyřleté, to znamená, že skon čí v roce 2013! 
 
11) a 12)  Tyto body programu nebyly využity – viz předchozí bod 10) tohoto ZÁPISU.  
 
13)  Příprava ro čníku 2009–2010 sout ěže MoP družstev – viz bod 1 e) USNESENÍ :  
K projednání tohoto bodu vůbec nedošlo. Důvodem je předcházející SZO KvKKS, kde byla přijata zásadní 
změna struktury krajských soutěží družstev. K tomuto blížeji viz „Zápis“ a „Usnesení“ ze SZO KvKKS pro rok 
2009“. Je trochu nejisté, zda uvažovaná změna se opravdu zrealizuje. Pokud ne, tak VV MoKS je připraven 
reagovat. 
Z uvedeného vyplývá, že MoKS bude od nového ro čníku 2009-2010 z řejmě vypisovat a řídit pouze MJ 
našeho regionu pro p říslušný rok a s tím spojené náležitosti!  Vše se rozhodne cca do 20.7.2009!     
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14)  Mistrovství jednotlivc ů pro rok 2010 všech kategorií : 
  

a)  pořádat MJ v kategoriích žactvo, dorost, juniorská, dospělá, seniorská – viz  bod 2 b) USNESENÍ 
 

b)  nadále platí vybírání startovného za každého ú častníka v kategoriích: Ženy, Muži, Seniorských 
a Juniorských  (tj. mimo dorosteneckých a žákovských) ve výši á 100,- Kč – viz bod 2 c) USNESENÍ. 
Vybrané částky zůstanou pořadatelům jako forma úhrady nákladů spojených s pořadatelstvím. 

 
c)  pořadateli dorostenecké a žákovské kategorie na čtyřdráze bude uhrazen pronájem ve výši 300,- 
Kč/hod za celou kuželnu – viz bod 2 d) ad 1) USNESENÍ. Pokud bude pořadatel s dvoudráhou, pak 
pronájem  150,- Kč/hod. 

 
d) po krátké diskusi byly potvrzeny další, již v minulosti přijaté finanční podmínky MJ (viz bod 2 d) ad 2) a 
3) USNESENÍ) spojených s pořadatelstvím MJ 

 
e) tři nejlepší odměnit diplomem a medailí. Vítězové navíc obdrží poháry (1× putovní = větší a 1× trvalé 
vlastnictví = menší). POZOR: Poháry (nebo cokoliv jiného jako upomínkový předmět) do trvalého 
vlastnictví budou poplatny pořizovací ceně – viz bod 2 e) USNESENÍ! Důvodem jsou snížené možnosti 
našeho rozpočtu. O tom, co opravdu první t ři (případn ě kdo z nich) obdrží definitivn ě rozhodne VV 
MoKS v prosinci 2009!  
Poznámka:  putovní poháry jsme zavedli pouze v kategoriích dospělých, seniorských a dorostu. Pro 
žákovské a juniorské prozatím nebyly udělovány (ani pořizovány) z důvodu určité nejistoty zda budou 
každoročně opravdu pořádány. Zdá se, že by tomu mohla chybět kontinuita každého roku. 

 
f) Mužům byla nově stanovena účast 28 hráčů, Seniorům zůstává 32. Zbývajícím kategoriím včetně Žen 
a Seniorek bez omezení počtu startujících – bod 2 g) a 2 h) USNESENÍ. 

 
g) platí p řijaté zásady  (platné od MJ pro r. 2007 – přijato VV v Březnu 2007):  

1) Pro jednotlivé oddíly byly stanoveny VV MoKS po čty takto: každý oddíl získává dv ě pevná 
účastenská místa a další dle umíst ění v lo ňském MJ do kone čného stavu 32 ú častník ů 
(Senio ři), respektive 28 ú častník ů (Muži)  – viz bod 2 h) USNESENÍ. 

2) vítěz v dospělých kategoriích (Ženy, Muži, Seniorky, Senioři) má automaticky zajištěnou účast 
v následujícím roce. V případě neúčasti obhájce prvenství, p řipadá toto volné místo oddílu, ze 
kterého pocházel v dob ě vybojování titulu – viz bod 2 f) USNESENÍ! 

3) putovní poháry z Mistrovství jednotlivců zůstanou navždy vítěznému jednotlivci, pokud dotyčný 
zvítězí 3× po sobě (bez přerušení), anebo 5× celkově (tj. i s přerušením několika let) – viz bod 2 e) 
USNESENÍ. 

 
h) z důvodu odmítnutí oddílem SKK Kraslice jakékoliv pořadatelství odpadá zavedená praxe 
z posledních let, kdy se mistrovství pořádalo zejména v Hazlově a Kraslicích na tamních čtyřdrahách. 
Jednotlivé oddíly si rozebraly pořadatelství takto: 
 
 Žactvo   – Cheb  Termín: So 30.1.2010 nebo Ne 31.1. 2010 
 Dorost  – Šabina Termín: So 30.1.2010 nebo Ne 31.1 .2010 
 Juniorstvo  – Aš   Termín: So 30.1.2010 nebo Ne 31 .1.2010 
 Muži   –   Hazlov  Termín: So 30.1.2010   
 Ženy   – Hazlov Termín: Ne 31.1.2010 (spole čně s Seniorkami) 
 Seniorky  – Hazlov Termín: Ne 31.1.2010 (spole čně s Ženami) 
 Senio ři  – Hazlov Termín: So 9.1.2010 nebo Ne 10.1.2010  
 

1) Mládežnické kategorie: v daném období budou mít registrované dorostence (někdo i dorostenky) 
prakticky všechny oddíly. Případné samostatné MJ pro Žactvo a Juniorské kategorie pořádat jen v 
případě, že budou minimálně 3 účastníci příslušné kategorie – viz Poznámka k bodu 2 b) 
USNESENÍ. Pokud ano, bylo by vyhlášeno pořadí, uděleny diplomy atd. (v takovém případě nutno 
zajistit příslušný počet pohárů a další! V Rozpočtu s tím počítáno je!). Která z těchto kategorií bude 
pořádána rozhodne VV v prosinci 2009. Podrobnosti MJ žactva stanoví VV MoKS. Jinak je 
Juniorům umožněn start v dospělých. Financování – viz bod 2 d) USNESENÍ. Starší Žactvo, Dorost 
a Juniorstvo disciplína 1×120 hs (v případě účasti mladších žáků upraví VV disciplínu rozpisem). 
Počet účastníků – viz bod 2 g) USNESENÍ. 
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2) Dosp ělé kategorie: Muži disciplína a systém 1×120 hs a prvních 8 finále na rovněž 120 hs 
(dosažené výkony se sčítají). Ženy, Seniorky, Senioři pouze 1×120 hs, tj. bez finálové části! 
Účastníci věkem juniorským a seniorským mohou startovat v kategorii Mužů či Žen. Finanční 
podmínky viz body 2 c) a 2 d) USNESENÍ a bod 14 d) tohoto ZÁPISU. Počet účastníků celkem a 
z jednotlivých oddílů – viz bod 2 g) a 2 h) USNESENÍ. 

 
i) Každý hráč se může zúčastnit Mistrovství jednotlivců pouze v jedné kategorii . 

 
15) Návrh Rozpo čtu MoKS na sout ěžní ro čník 2009-2010 : 
Tvorbu Rozpočtu pro nastávající období výrazně ovlivnilo zejména snížení dotace z KvKKS (nová dotace asi 
10 tis. Kč, tj zřejmě o 2 500,- méně oproti předchozímu roku). Rovněž výrazným způsobem ovlivňuje 
rozpočet fakt, že odpadla příjmová částka cca 2000,- za startovně v MoP družstev (již nepořádáme)!  Výše 
Rozpočtu – viz bod 2 k) USNESENÍ. 

   
16) Různé, informace, diskuze pr ůběžně : 
Informace ze SZO Karlovarského kraje nebyla nutná, neboť tohoto jednání se osobně zúčastnili všichni 
přítomní. Obdobné platí o informacích z ČKA, či jednotlivých oddílů – tyto byly rovněž prezentovány na 
předcházejícím krajském SZO.  
 
17) USNESENÍ : 
Prezentace návrhu USNESENÍ byla provedena předsedou Mo svazu v zastoupení za předsedu návrhové 
komise. Návrh byl jednomyslně všemi přítomnými přijat včetně ROZPOČTU na následující soutěžní ročník 
2009–2010. 
 
18) Závěr : 
Program SZO byl dodržen a vyčerpán. 
 
 
  VV MoKS přeje všem oddílům vše dobré a hojnost úspěchů v nastávající sezóně – HODU ZDAR !!! 
 
 

Součásti Zápisu 
1. Pozvánka 
2. Zápis z jednání SZO 
3. Usnesení ze SZO 
4. Volební protokol 

Přílohy 
1. Jednací řád MoKS 
2. Volební řád MoKS     
3. Zpráva o hospodaření MoKS za sledované období soutěžního ročníku 2008-2009 
4. Rozpočet a skutečnost MoKS  za sledované období soutěžního ročníku 2008-2009 
5. Zpráva STK MoKS 
6. Rozpočet MoKS na soutěžní ročník 2009-2010 
7. Listina účastníků SZO 2009 

 
 
 
V Chebu dne 10. 7. 2009 
 
 
zapsal: František Šatra 

František Šatra 
předseda MoKS Cheb–Sokolov  


