
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis  
z 5. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání : 
27.června 2005, 18:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, 357 04 Lomnice 
Přítomni : 
VV : V.Vodehnal, H.Slavík, J.Dobiáš, V.Šnicer, J.Červenka  
OKS KV : V.Vodehnal 
MoKS CH-SO : F.Šatra 
Oddíly : J.Plavec (Aš), M.Utikalová, K.Utikal (Hazlov), I.Marek (Cheb), I.Šlechtová (Jáchymov), V.Vodehnal 
(SKK KV), M.Mojžíš, Z.Pavlík (Slávia KV), J.Dobiáš (Slovan KV), J.Guba (Lomnice), G.Brandl (Šabina), 
J.Čížková, J.Sysala (Teplá), J.Patkaň (Útvina), J.Horák, M.Šprings (Kraslice) 
Nepřítomni : 
nikdo 
 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Uzávěrka kandidátky pro volby předsedy KvKKS a VV KvKKS 
3. Volba volební, mandátové a návrhové komise 
4. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu SZO 
5. Zahájení práce volební komise (Volební komise) 
6. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (H.Slavík) 
7. Zpráva o hospodaření (V.Vodehnal, J.Červenka) 
8. Návrh rozpočtu na další období (V.Vodehnal, J.Červenka) 
9. Zpráva STK - hodnocení ročníku 2004-2005, předání cen (J.Dobiáš) 
10. Příprava nového ročníku soutěží (J.Dobiáš) 
11. Informace z Valné hromady ČKBF a aktivu STK ČKA (H.Slavík) 
12. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
13. Volby předsedy KvKKS a VV KvKKS (Volební komise) 
14. Přestávka na sčítání hlasů 
15. Vyhlášení výsledků voleb (Volební komise) 
16. Různé, diskuse 
17. Usnesení (Návrhová komise) 
18. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 
Přivítání, organizační záležitosti.  

2. Uzávěrka kandidátky pro volby p ředsedy KvKKS a VV KvKKS 
VV obdržel do konání SZO jedinou kandidaturu na předsedu KvKKS: Slavík Hanuš. Dále VV obdržel jména 
šesti kandidátů na členy VV: Červenka Josef, Čolák Petr, Dobiáš Jaroslav, Hlídek Jaroslav, Maršát Ota, 
Vodehnal Vítězslav. Žádný další kandidát nebyl během SZO přihlášen. 

3. Volba volební, mandátové a návrhové komise 
Do volební komise byli navrženi a jednomyslně zvoleni František Šatra, Ji ří Sysala a Jaroslav Patka ň 
Do mandátové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Martin Mojžíš 
Do návrhové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Hanuš Slavík 



4. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu SZO 
Oba dokumenty byly rozeslány oddílům již v předstihu sekretářem VV H.Slavíkem. Během jednání VV navrhl 
doplnit do Volebního řádu, čl.25 formulaci, která stanovuje postup v případě rovnosti hlasů při volbě členů 
VV na postupové a nepostupové pozici. Rozhodovat bude 2.kolo a v případě další remízy postoupí oba 
kandidáti. Poté byly oba dokumenty schváleny. Plné znění Řádů je v příloze č.6 a č.7 tohoto zápisu. 

5. Zahájení práce Volební komise 
Volební komise určila ze svého středu předsedu, kterým se stal František Šatra . Komise se ujala své úlohy 
a zahájila práci. 

6. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS 
Zprávu o činnosti VV přednesl sekretář VV Hanuš Slavík . Plný text zprávy je v příloze č.1 tohoto zápisu. 

7. Zpráva VV o hospoda ření KvKKS 
Zprávu o hospodaření KvKKS za uplynulou sezónu přednesl p. Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy je 
v příloze č.2 tohoto zápisu. 

8. Návrh rozpo čtu KvKKS na další období 
Návrh rozpočtu KvKKS na následující sezónu 2004-2005 přednesl p. Vítězslav Vodehnal . Plný text zprávy 
je v příloze č.3 tohoto zápisu. 

9. Zpráva STK - hodnocení ro čníku 2004-2005, p ředání cen 
Podrobnou zprávu STK s detailním hodnocením uplynulého soutěžního ročníku a vyhlášením vítězů soutěží 
družstev i jednotlivců přednesl předseda STK VV p. Jaroslav Dobiáš . Poté převzali zástupci oddílů diplomy 
pro vítěze a medailisty všech soutěží řízených KvKKS. Následně předal H.Slavík i diplomy udělené 
v kompetenci ČKA (diplomy převzaty na aktivu STK ČKA). Plný text zprávy STK je v příloze č.4 tohoto 
zápisu. 
Právo postupu do 3.kuželkářské ligy mužů si vybojoval vítěz Západočeské divize TJ Dob řany . Do krajských 
přeborů sestupuje Jiskra Aš . Vítězem KvKP se stal Sokol Teplá B  a vybojoval si právo účasti v příštím 
ročníku Západočeské divize, do okresního přeboru sestupují týmy Jiskra Aš B  a Sokol Teplá C , právo 
účasti v příštím ročníku Karlovarského krajského přeboru si vybojovali oba vítězové OP: Slovan K.Vary B  
(OP K.Vary) a TJ Lomnice C (MOP Ch-So). 
Přehled vítězů v kategorií jednotlivců je uveden ve vlastní zprávě STK (v příloze), včetně umístění na MČR. 

10. Příprava nového ro čníku sout ěží 
Informace byly prezentovány v rámci zprávy předsedy STK J.Dobiáše. 
Hlavní body: Divizi bude řídit VV našeho svazu. Otevřenou otázkou zůstává systém bodování na všech 
úrovních soutěží. Nabízí se řada variant. Proběhne průzkum v rámci přihlášek do soutěží. 
Divize i KVP budou mít 12 družstev, s největší pravděpodobností šestičlenných (divize najisto). Disciplína 
bude 100 hs. Bylo by nanejvýš vhodné, aby byl jednotný systém bodování na všech úrovních soutěží, tedy 
od divize až po okresy. 

11. Informace z Valné hromady ČKBF a aktivu STK ČKA  
Informaci z Valné hromady ČKBF přednesl přímý účastník H.Slavík, který se zúčastnil jako zástupce našeho 
svazu coby delegát s volebním hlasem. Na Valné hromadě bylo zvoleno nové vedení ČKBF i ČKA. 
Staronovým prezidentem ČKBF se stal po jednomyslné volbě jediný kandidát na tuto p. Vladimír Tlamka. 
Na funkci prezidenta ČKA kandidovali celkem tři kandidáti : Ing.J.Jančálek,CSc., Ing.Jiří John a Jaromír 
Hendrych. Bylo rozhodnuto celkem překvapivě již v prvním kole, ve kterém získal J.Jančálek 31 hlasů (63%), 
zatímco J.Hendrych 10 a J.John 8. Jiří Jančálek se tedy stal novým prezidentem České kuželkářské 
asociace. Na pozici viceprezidenta byl jediný kandidát: Petr Dobeš, který byl zvolen jednomyslně aklamací. 
Nové vedení ČKA poté začalo jednat s kandidáty na funkce do Výkonného výboru. H.Slavík informoval, že 
po dlouhých diskusích přijal nabídku nového prezidenta ČKA J.Jančálka a byl jmenován předsedou STK 
ČKA. Také některé další funkce jsou již obsazeny a komise mají své předsedy: Komise státní reprezentace – 
Petr Dobeš, Komise rozhodčích – Milan Jakoubek, Technická komise – Petr Vaňura (členové Jaroslav 
Hlídek a Jiří Jakeš), Disciplinární komise – Jiří Němec, hospodářka – Lenka Kupová, generální sekrátřkou 
zůstává Ivanka Palánová. Nevyjasněné jsou pozice Trenérsko-metodické komise a Komise mládeže. 
Složení STK ČKA: Hanuš Slavík, Jindřich Svoboda (1L dospělých), Ivan Říha (1L dorost), Pavel Kohlíček 
(2,3 LM), Jaroslav Kupa (2,3 LMŽ), Ivan Kulich (2,3 LŽ), Jaroslav Egrt (2L dorost) a Martin Bilíček (Pohár). 



Na aktivu STK ČKA bylo oznámeno složení ligových skupin a prezentován termínový kalendář pro 
nadcházející sezónu. Věčným a trochu nedotaženým tématem, probíraným v kuloárech, byly okolnosti 
nového ročníku divizí. 

12. Zpráva Mandátové komise 
Předseda Mandátové komise M.Mojžíš  konstatoval stoprocentní účast a tedy i usnášeníschopnost SZO. 

13. Volby p ředsedy KvKKS a VV KvKKS 
Volební komise řídila volby Předsedy KvKKS a členů VV. 
Při volbě předsedy byl pouze jediný kandidát (H.Slavík), proto předseda volební komise navrhl uplatnit dle 
čl.11 VŘ volbu aklamací. Návrh byl jednomyslně přijat. Následně proběhla vlastní volba předsedy veřejným 
hlasováním s výsledkem: PRO – 16, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1 (sám kandidát). 
Následně proběhla tajná volba čtyř členů VV ze šesti kandidátů. Volební komise určila, že volič musí na 
volebním lístku škrtnout aspoň dva  kandidáty, jinak není hlas platný. Volby proběhla úspěšně a bez 
formálních problémů, všechny hlasy byly platné. 

14. Přestávka na s čítání hlas ů 
Během přestávky sečetla Volební komise všechny hlasy. 

15. Vyhlášení výsledk ů voleb 
Předseda Volební komise František Šatra  vyhlásil výsledky voleb. 
Členové VV byli určeni již v prvním kole. 
Předseda KvKKS: Hanuš Slavík. 
Členové Výkonného výboru:  1. Josef Červenka   - 16 hlasů 
          2. Vítězslav Vodehnal  - 15 hlasů 
          3. Jaroslav Dobiáš   - x hlasů 
          4. Ota Maršát    - x hlasů 
          5. Petr Čolák    - x hlasů 
          6. Jaroslav Hlídek   - x hlasů 
Protokol o volbách je součástí tohoto Zápisu a je přiložen v samostatném dokumentu. 

16. Různé, diskuse 
� V úvodu vyzval předsedající zástupce jednotlivých oddílů, aby informovali ostatní o novinkách a dalších 

zajímavostech 

� Aš (J.Plavec) – znovu bude družstvo E (MoP Ch-So), v KVPD bude 1 družstvo, nová ašská segmentová 
čtyřdráha je opět aktuální téma s optimistickou vizí 

� Hazlov (M.Utikalová) – 2. a 3.liga mužů, divize, KVP, MoP Ch-SO až 4 družstva, 2 dorosty; členská 
základna nyní čítá 78 členů, 15-18 dětí 

� Šabina (G.Brandl) – chystá se celková rekonstrukce hracího prostoru, bude instalován nový elevátor 
(z Hazlova), rekonstrukce a izolace šachty elevátoru; dále nový chodník ke kuželně; bude družstvo 
dorostu 

� Cheb (I.Marek) – bude družstvo dorostu, rekonstrukce hracího prostoru 

� SKK K.Vary (V.Vodehnal) – nejsou zásadní novinky 

� Kraslice (J.Horák) – oddíl bude mít jediné družstvo dospělých – v KVP, jedno družstvo dorostu; předseda 
oddílu Milan Šprings, organizační pracovník Jiří Kačírek, hospodář Jan Horák 

� Slávia K.Vary (M.Mojžíš) – nic nového 

� Slovan K.Vary (J.Dobiáš) – nic nového 

� Teplá (J.Sysala) – dvě družstva dětí, instalace nového povrchu v hracím prostoru – zátěžové lino, trvají 
spory s nájemcem restaurace 

� Útvina (J.Červenka) – kompletní rekonstrukce kuželny kromě ASK, nové dráhy, nový hrací prostor i 
prostor kuželek, nový sběh koulí, po stranách drah budou žlábky; bude družstvo dorostu 

� Jáchymov (I.Šlechtová) – nový ASK – řetězový typ zn. Schmit, elektronika a ovládání od firmy JaR Digital 
– všeobecně velmi negativní zkušenosti, jak s kvalitou, spolehlivostí a solidností, tak s cenou; naopak 
dobré zkušenosti s firmou Janát; bude družstvo dorostu 



� Lomnice (H.Slavík) – rekonstrukce nespolehlivého snímání kuželek provedena (s využitím materiálu 
z Jáchymova), funkčnost zatím velmi uspokojivá 

---- 

� F.Šatra – apel na maximální zjednodušení bodování, zrušit sety – u 100 hs jsou zcela nepotřebné a 
nesmyslné, zrušit  půlbody; podpora šestnáctibodového hodnocení 

� J.Červenka – připojil se k podpoře šestnáctibodového hodnocení 

� V.Šnicer – vystoupil proti hodnocení dle celkového výkonu a podpořil bodovací systém 

� J.Dobiáš – rozebral jednotlivé aspekty různých variant bodování – 16 bodů / 8 bodů / celkový výkon 

� H.Slavík – podpořil šestnáctibodového hodnocení a hodnocení dílčích soubojů dvojic hráčů 

� J.Dobiáš – navrhl průzkum mínění oddílů v rámci přihlášek do soutěží – podpořeno plénem 

� J.Plavec – při různých způsobech bodování na různých úrovních soutěží nastane značná nepřehlednost 
výsledků – proto navrhuje osmibodový systém, ale bez setů 

� F.Šatra – navázal na předchozí příspěvek; ať už bude systém bodování jakýkoli, tak je velmi vhodné mít 
jednotný systém v rámci celé kraje (divize, KVP, okresní přebory) 

� I.Šlechtová – podpořila hodnocení dílčích soubojů dvojic hráčů 

� V.Vodehnal – připojil se ke kritice setů a podpořil šestnáctibodový systém 

� J.Dobiáš – podpořil šestnáctibodový systém; tímto byla tato rozsáhlá diskuse k tomuto tématu ukončena  

� F.Šatra – polemika s čl.5.1.7 Pravidel o držení registračních průkazů všech hráčů rozhodčím po celou 
dobu zápasu, to znemožňuje využití některého hráče jako náhradníka v jiném, úplně či částečně se 
překrývajícím zápasu (ve vyšší soutěži) 

� Rozproudila se rozsáhlá, velmi nepřehledná a často až nekontrolovatelná diskuse výrazně poznamenaná 
často zcela mylným chápáním a výkladem jak pravidel, tak názorů ostatních diskutujících, neobratnými či 
nepřesnými formulacemi názorů diskutujících a neznalostí STP 

� Nakonec vyplynul názor na formulaci žádosti na VV ČKA o výklad tohoto bodu  
Ovšem po zvážení všech okolností vyplývá to, že tento bod Pravidel je víceméně jasný a ptát se na jeho 
výklad je poněkud absurdní. Ovšem nabízí se možnost obecné iniciativy na úpravu tohoto bodu pravidel, 
která by mohla být zahrnuta do chystané novelizace STP. Předseda KvKKS byl pověřen formulací a 
přednesením tohoto podnětu na VV ČKA v obecnější rovině 

� F.Šatra – podnět k revokaci rozhodnutí VV o vyřazení rozhodčích MJ kraje v kategorii seniorů z listiny 
schválených rozhodčích KvKKS (V.Šnicer, N.Schneider, K.Utikal) 

� Opět se rozeběhla rozsáhlá, těžko řiditelná, místy emotivní diskuse, plná různých rozporuplných názorů, 
chybných výkladů STP, s různým výkladem a vnímáním celé kauzy. Předsedající ve snaze narůstající 
emoce potlačit nakonec zvolil kompromisní přístup a dal plénu podnět k vyvolání hlasování o zrušení 
rozhodnutí VV. Nakonec se tedy hlasovalo o zrušení rozhodnutí – výsledek: PRO – 13, PROTI – 2, 
ZDRŽEL SE – 2, SZO tedy ruší rozhodnutí VV a tři dotčení rozhodčí setrvávají na listině a tímto 
případem se již VV nebude dále zabývat. 

� F.Šatra – podnět k udělování diplomů na MJ kraje přímo na místě, při slavnostním nástupu po skončení 
soutěže. Návrh získal většinou pozitivní ohlasy. VV vyslovil souhlas a vezme tento výrazný podnět 
v úvahu při přípravě příštího MJ kraje 

� F.Šatra – apel na VV ve věci zvýšení dotace okresům ze současných 12000 Kč na až např. 15000 Kč. 
VV podnět vezme v úvahu a bude postupovat podle stavu financí na účtu KvKKS 

� J.Dobiáš – pokuty za absenci dorostu – vybrány celkem 3000 Kč, rozděleno rovným dílem mezi 7 
družstev dorostu – tedy 420 Kč/družstvo  

� M.Utikalová a někteří další – k návrhu na pětičlenná družstva v KVP – nerozhodný a neujasněný postoj 

� Dále proběhla rozsáhlá diskuse na téma pokuty za absenci dorostu v příštím ročníku divize. Padaly různé 
návrhy o výši. 

� M.Mojžíš – apel na ne příliš vysokou sumu (maximum 1000 Kč) s poukazem na fakt, že hráči Slávie KV si 
veškeré výlohy platí sami  

� Nakonec vykrystalizoval návrh hlasovat o pokutě ve výši 1000 Kč. Výsledek hlasování: PRO – 17. 



17. Usnesení 
Návrh Usnesení přednesl člen Mandátové komise H.Slavík. Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
Plný text Usnesení je v samostatném dokumentu a je distribuován společně s tímto Zápisem. 

18. Závěr 
Program SZO byl dodržen. 
VV KvKKS přeje všem kuželkářům pevné zdraví a mnoho úspěchů do další sezóny. 
 
HODU ZDAR !  

Součásti Zápisu 
1. Pozvánka 
2. Zápis z jednání SZO 
3. Usnesení ze SZO 
4. Protokol o výsledcích voleb - Zpráva Volební komise 

Přílohy 
1. Zpráva o činnosti VV KvKKS 
2. Zpráva o hospodaření KvKKS 
3. Rozpočet KvKKS na sezónu 2004-2005 
4. Zpráva STK VV KvKKS 
5. Prezenční listina SZO 2004 
6. Jednací řád SZO 
7. Volební řád SZO 

 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
                    Hanuš Slavík 
                    předseda KvKKS 


