
KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ 
 

 

Zápis  
ze 7. Shromáždění zástupců oddílů kuželek Karlovarského kraje 
 
Datum a čas konání : 
26. června 2007, 17:00 hodin, klubovna TJ Lomnice, 356 01 Lomnice 
Přítomni : 
VV: H. Slavík, J. Dobiáš, J. Červenka  
Oddíly: J. Plavec (Aš), M. Utikalová (Hazlov), H. Gladavská (Cheb), I. Šlechtová (Jáchymov), P. Čolák (SKK 
KV), M. Mojžíš, Z. Pavlík (Slávia KV), Z. Randa (Slovan KV), V. Martincová (Lomnice), J. Sysala (Teplá), 
J. Patkaň (Útvina), J. Horák, P. Beneda (Kraslice) 
Nepřítomni : 
V. Vodehnal, O. Maršát – členové VV – omluveni 
Hosté: 
MoKS Ch-So : F. Šatra 
 

Program 
1. Zahájení 
2. Volba mandátové a návrhové komise 
3. Zpráva o činnosti Výkonného výboru KvKKS (H. Slavík) 
4. Zpráva o hospodaření (H. Slavík) 
5. Návrh rozpočtu na další období (H. Slavík) 
6. Zpráva STK - hodnocení ročníku 2006-2007, předání cen (J. Dobiáš) 
7. Příprava nového ročníku soutěží (J. Dobiáš) 
8. Novela STP (H. Slavík) 
9. Informace z VV ČKA a Aktivu STK ČKA (H. Slavík) 
10. Různé, diskuse 
11. Zpráva mandátové komise (Mandátová komise) 
12. Usnesení (Návrhová komise) 
13. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 
Jednání řídil předseda KvKKS H.Slavík. Přivítání, organizační záležitosti.  
Nebyly vzneseny žádné požadavky na doplnění programu SZO. 

2. Volba volební a mandátové komise 
Do mandátové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Jaroslav Dobiáš 
Do návrhové komise byl navržen a jednomyslně zvolen Hanuš Slavík 

3. 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. 

4. Zpráva VV o hospoda ření KvKKS 
Zprávu o hospodaření KvKKS za uplynulý soutěžní ročník připravil Ekonom VV Vítězslav Vodehnal  a 
přednesl ji předseda VV Hanuš Slavík . Plný text zprávy je v příloze č.2 tohoto zápisu. 

5. Návrh rozpo čtu KvKKS na další období 
Návrh rozpočtu KvKKS na následující soutěžní ročník 2007-2008 připravil Ekonom VV Vítězslav Vodehnal  
a přednesl jej předseda VV Hanuš Slavík . Plný text zprávy je v příloze č.3 tohoto zápisu. 



6. Zpráva STK – hodnocení ro čníku 2006-2007, p ředání cen 
Zprávu STK s hodnocením uplynulého soutěžního ročníku a vyhlášením vítězů soutěží družstev i jednotlivců 
přednesl předseda STK Jaroslav Dobiáš . Poté převzali zástupci oddílů diplomy pro vítěze a medailisty 
všech soutěží řízených KvKKS. Diplomy udělené v kompetenci ČKA, které byly převzaty na aktivu STK ČKA, 
budou předány dodatečně. 
Právo postupu do 3. kuželkářské ligy mužů si vybojoval vítěz Západočeské divize Jiskra Šabina . Do ZčD 
sestupují TJ Sokol Teplá . KvKP vyhrála Jiskra Šabina B  a vybojovala si právo účasti v příštím ročníku 
Západočeské divize, do okresního přeboru sestupují SKK K. Vary C a Slovan K. Vary B , ovšem SKK 
K. Vary F vyhrál OP K.Vary a proto v nějaké formě družstvo SKK K. Vary C v soutěži setrvá, druhým 
postupujícím je vítěz MoP Ch-So Jiskra Šabina D (zřejmě to bude Šabina C). 
KvKPD vyhrála opět Jiskra Šabina , do 2.KLD ale postupuje třetí Jiskra Hazlov . 
Přehled vítězů v kategorií jednotlivců je uveden ve vlastní zprávě STK (v příloze), včetně umístění na MČR. 
Plný text zprávy STK je v příloze č.4 tohoto zápisu. 

7. Příprava nového ro čníku sout ěží 
Informace byly prezentovány v rámci zprávy předsedy STK J.Dobiáše. 
Divizi bude tentokrát řídit VV Plzeňského krajského kuželkářského svazu a od něj budou také plynout 
všechny informace. Vedoucím soutěže by měl být Milan Vrabec. 
KvKP se bude hrát na 6×100 hs, v soutěží bude 12 družstev. Bodování bude šestnáctibodové – národní. 

8. Novela STP 
Informace o nových STP přednesl předseda KvKKS Hanuš Slavík.  
Celý materiál k novele STP je v příloze č.5 tohoto zápisu. 
Nové formuláře jako jsou Prohlášení o zdravotní způsobilosti, soupiska, žádost o hostování jsou k dispozici 
na stránkách ČKA (www.kuzelky.cz). 
Předseda vyzývá všechny, kdo by chtěli jakékoli vysvětlení ohledně předpisů, aby neváhali se na něj se 
svými dotazy obrátit. 

9. Informace z VV ČKA a Aktivu STK ČKA  
Stručnou informaci přednesl předseda KvKKS H.Slavík, který je členem obou těchto orgánů. 
Hlavní body byly stav přípravy nového soutěžního ročníku ligových soutěží a aktivity VV ČKA v oblasti 
Přestupního řádu a evidence hráčů hrajících v zahraničí. 

10. Různé, diskuse 
� H.Slavík navrhnul rozdělení částky za sankční poplatek za absenci dorostu – 300 Kč/družstvo, všeobecný 

souhlas 

� H.Slavík informoval o úkolu VV oddílům přihlásit jmenovitě zájemce o školení rozhodčích a trenérů 
3. třídy – do 31. 7. 2007 

� H.Slavík informoval o termínech seminářů rozhodčích 3. třídy (případně 1. a 2. třídy) - 6. 9. 2007 (čt) – 
Hazlov (na kuželně) a 11. 9. 2007 (út)  – Karlovy Vary (místo bude upřesněno) 

� H.Slavík informoval o úkolu VV oddílům zaslat podklady pro prolongaci licencí trenérů 3. třídy, které byly 
ze strany VV už několikrát vyžádány a urgovány. Podklady je potřeba zaslat do 31. 8. 2007, na další 
požadavky již nebude brán zřetel. 

� H.Slavík reagoval na informaci ze zprávy STK o rekolaudacích nevyhovujících drah podle nové metodiky 
kolaudací. Zde zřejmě dochází k informačnímu šumu, protože dohoda VV ČKA byla taková, že 
překlasifikace se provede pouze administrativně na základě výsledků změřených v rámci skutečné 
kolaudace a nebude probíhat fyzická kolaudace. H.Slavík celou záležitost prověří. 

� J. Sysala a J. Patkaň informovali o tom, že by na jejich kuželnách měly již být od zahájení soutěží 
k dispozici sprchy 

� M. Utikalová - Diskuse o počtu družstev dorostu, Hazlov bude mít 3. 

� VV zjišťoval počet mladších žáků v oddílech. Přibližné počty: Teplá 6-7, Lomnice 1, Cheb 1, SKK 
K.Vary 3, Hazlov 3, Slovan K. Vary 1, celkem tedy okolo 15. VV pro ně uspořádá oficiální soutěže na 
krajské úrovni, co možná s největší rozmanitostí. 

� Široká diskuse (minimálně 30 minut) téměř všech zúčastněných o požadavku VV na minimální délku 
registrace v ČKA 5 let pro adepty na rozhodčí 3. třídy. Z řad delegátů zazníval vcelku pochopitelně 
nesouhlas. Nakonec bylo rozhodnuto, že minimální délka registrace adeptů rozhodčích 3. třídy budou 



pouze 2 roky.  
Dále bylo v této souvislosti rozhodnuto, že rozhodčí 1. a 2. třídy, kteří stabilně nerozhodují ligové soutěže, 
budou na Listinu schválených rozhodčích KvKKS zařazeni pouze v případě, že absolvují příslušný 
seminář rozhodčích, pořádaný KvKKS. 

� J.Sysala – informace o tradičním vánočním turnaji pro děti v Teplé. Zároveň pozval všechny zájemce. 

� P.Beneda – požadavek na zvýšení startovného při MJ, zvýšení úhrad oddílům při MJ. Rozšíření okruhu 
odměněných a zvýšit hodnotu věcných cen. 

� H.Slavík, J.Dobiáš – odpověď – při MJ se startovné nevybírá, ale vše hradí KvKKS (pozn. – spleteny 
dohromady MJ okresu a kraje). Informace o tom, že pokladna není bezedná a s prostředky je nutné 
nakládat obezřetně a nevyčerpávat vše do poslední koruny. Zdánlivý dostatečný zůstatek v pokladně 
není zas tak příliš velká rezerva, protože platby ze strany ČSTV směrem k ČKA váznou a krátí se a 
nemůžeme předem odhadnout kdy popř. zda vůbec za rok 2007 něco dostaneme. Náš úkol je zabezpečit 
chod soutěží a na to musíme mít prostředky. Finanční zdroje KvKKS nejsou nekonečné a nelze je vydat 
oddílům pouze na MJ. V porovnání s oddíly je rozpočet KvKKS v podstatě zanedbatelný, a proto 
permanentní tok peněz od svazu do oddílů nedává příliš smysl. Navíc od pořadatelů MJ se očekává, že 
zabezpečí (nebo se aspoň pokusí zabezpečit) sponzory, kteří poskytnou ceny pro vítěze, což je také 
deklarováno při výběrovém řízení (pro srovnání – na MČR poskytuje VV ČKA pouze medaile a nic 
jiného!). 

� H.Gladavská – žádost o prominutí sankčního poplatku 75 Kč za absenci rozhodčího při utkání KvKPD. 
(Na pokutu se obratem přítomní během chvilky složili). 

� J.Sysala – informace, že na kolaudačním protokolu v Teplé je uveden jako datum platnosti pouze rok 
2009. Stížnost na postup TK KvKKS, která trvala na zvýšení zásobníků koulí dle Technických předpisů, 
což přineslo Teplé vícenáklady ve výši okolo 16 tis. Kč a navíc způsobilo zhoršení výhledu na prostor 
kuželek z hlediště (pro sedící diváky). 

� J.Dobiáš – odpověď – TK postupovala přesně v souladu s tehdy platnými předpisy a její požadavky tedy 
byly oprávněné, byť se to z dnešního pohledu může zdát jako zbytečné.  

� P.Čolák – požadavek na přestávky zejména během jarní části soutěže, ve kterých by se mohla uspořádat 
mistrovství oddílu. 

� H.Slavík – odpověď – dle schváleného termínového kalendáře se MJ okresů má uskutečnit již 19.1.2008, 
a proto je plánování přestávek během jarní části soutěžního ročníku právě pro tento účel v podstatě 
bezpředmětné a oddíly musí stihnout uskutečnit svá mistrovství během vánoční přestávky. 

� P.Beneda – vznesl námět uvažovat o Play Off v divizi či KvKP, ale myšlenku dále nerozvedl. 

� Následovalo kolečko informací z oddílů: 

� Slovan K.Vary: nic nového, bude liga, 2× okres a dorost. 

� Sokol Teplá: podvádí se velká generální oprava celé budovy (společně s vybavením fotbalového hřiště), 
investice ve výši 7 mil. Kč, je ukončeno výběrové řízení, zahájí se každým dnem, dokončeno bude za 90 
dní od zahájení. V rámci akce pro kuželnu 4 šatny se sprchami a kompletní renovace prostoru za 
hledištěm. 

� Jiskra Hazlov: nic podstatného nového, předseda oddílu je O.Maršát, J.Běloch zůstává. 

� Loko Cheb: vylepšení kuželny – nová okna, koberce. Zřejmě odchází L.Lipták. 

� SKK Kraslice: nic nového, zřejmě bude družstvo B, Šabina zde bude zde hrát 3.KLM 

� Jiskra Šabina: rekonstrukce topení, nové kuželky a koule. 

� Slávia K.Vary: bude hrát na nové kuželně U potrefené husy v K.Varech (na Růžáku – výpadovka na 
Sedlec). Hala má 4 dráhy kuželek a 4 dráhy bowlingu. Technologie kuželek Schmit, dodavatel Janát. 

� Jiskra Aš: Nové kuželky – Neue Form, nové koule. Nová čtyřdráha tak za 2-3 roky, celý sportovní 
komplex je projekčně připraven. 

� TJ Jáchymov: připravují výměnu povrchu hracího prostoru, nové kuželky i koule. 

� Sokol Útvina: budou mít dorost, rekonstrukce šatny, instalace sprch 

� SKK K.Vary: nic nového 

� KK K.Vary: budou se instalovat tiskárny, nové kuželky – Neue Form, nové koule, nové koberce. 

� TJ Lomnice: nové koule, hotový projekt rekonstrukce celé kuželny, finance nevyjasněné. 



� M.Utikalová: komerční informace o kuželkách Funk Diamant (s kuličkou), cena okolo 6600 Kč, aby byla 
před zahájením soutěží dodány, potřeba objednat do 30.7. 

11. Zpráva Mandátové komise 
Předseda Mandátové komise J. Dobiáš konstatoval účast 15 z celkem 17 (88.2 %) účastníků s hlasem 
rozhodujícím a tedy i usnášení schopnost SZO. 

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

13. Závěr 
VV KvKKS přeje všem kuželkářům pěkné léto, mnoho štěstí a úspěchů do dalšího soutěžního ročníku. 
HODU ZDAR !  

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 
3. Rozpočet KvKKS na soutěžní ročník 2007-2008 
4. Zpráva STK VV KvKKS 
5. Novela STP 
6. Prezenční listina SZO 2007 

 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 

Hanuš Slavík 
předseda KvKKS 


