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Zpráva 

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2013-2014 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce absolvoval první rok již čtvrtého volebního období v historii KvKKS. 
VV se sešel na dvou řádných zasedáních, další operativní záležitosti byly řešeny telefonicky nebo emailem. 
Před zahájením soutěžního ročníku VV projednal a schválil Rozpis soutěží jím řízených (Karlovarský krajský 
přebor a Karlovarská krajská soutěž 1. a 2. třídy). 
V listopadu VV schválil systém, postupové kvóty, místa konání a startovné MJ kraje, které se již podruhé 
konalo bez mistrovství okresů. 
Na druhém červnovém jednání se VV zabýval přípravou tohoto SZO, dále VV projednal průběh 
dlouhodobých soutěží i soutěží jednotlivců, které v tomto soutěžním ročníku řídil. K průběhu soutěží ani 
k výsledkům nebyly vzneseny žádné námitky, stížnosti ani připomínky, a proto VV výsledky formálně 
schválil. Hlavním bodem jednání byla příprava nového soutěžního ročníku. Divizi bude řídit náš kraj. Krajské 
soutěže se budou probíhat v osvědčeném celokrajském modelu již šestým rokem. Další informace o novém 
ročníku se dozvíte od předsedy STK KvKKS Jardy Dobiáše, který také pohovoří o dění v našem kraji 
z hlediska sportovního. 
Přímé financování činnosti svazu z vlastního účtu je operativní, rychlé a dobře kontrolovatelné. Nebýt mojí 
liknavosti, když jsem posílal peníze rozhodčím neúměrně dlouho, mohlo by být všechno v podstatě 
dokonalé. Za meškání se všem omlouvám. Existují stále nějaké dluhy a pohledávky vůči oddílům. Finanční 
agendu doladím a předám během léta konečně Petrovi Čolákovi a ten již vše ohlídá. 
Stav financí našeho svazu je v současné chvíli velmi dobrý, úsporná opatření přinesla ovoce. Letošní dotace 
z ČKA byla ve výši 14600 Kč, na kontě u ČKA máme 94145 Kč, ve FIO bance 36935,14 Kč. Prostředky do 
příštích let určitě máme a můžeme je klidně využívat na ceny či odměny a rozpočet mít klidně vyrovnaný a 
ne nutně ziskový. Nicméně stále tvrdím, že na marnotratnost určitě čas není. Výkazy o našich výdajích řeším 
operativně se sekretariátem ČKA, ovšem vzhledem k našemu kontu u Fiobanky to není moc nutné. 
Regionální struktury ČUS pracují již ve standardním režimu. Náš svaz má licenci na řádné plnohodnotné 
členství v krajském sdružení ČUS. Před dvěma týdny proběhlo krajské shromáždění ČUS, žádné závratné 
novinky nejsou. Pouze předseda Jaroslav Lebeda má zdravotní problémy a určitě mu všichni přejeme brzké 
uzdravení. Nás všech se bude týkat transformace TJ na spolky. Zatím ještě nehoří, ČUS připraví metodické 
pokyny, jak vše realizovat. Veškeré potřebné a užitečné informace Vám samozřejmě sdělíme. 
Dne 13. června 2014 proběhla v Zastávce u Brna Výkonná rada ČKA a vyhlášení kuželkáře sezóny. Stali se 
jimi Honza Kotyza a Lucka Vaverková. Nějaké postřehy vám sdělím v samostatném bodu jednání. 
Určitě jste zaznamenali, že se v Brně konalo Mistrovství světa v kuželkách v kategorii juniorů a jednotlivců 
dospělých. Mistrovství se organizačně vydařilo, nicméně nějaké stíny tu stále jsou. Zmíním se o tom v bodě 
o VR ČKA. Naše výprava získala řadu medailí, což doufám pomůže našemu sportu v permanentním boji o 
státní dotace. 
Závěrem chci poděkovat kolegům z VV za spolupráci během uplynulé sezóny a Vám, aktivním 
představitelům oddílů, chci opravdu upřímně a srdečně poděkovat a ocenit Vaši aktivitu na klubové úrovni. 
Bez Vás a Vám podobných by ČKA fungovat nemohla. 
Přeji Vám příjemné léto a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
 
Staré Sedlo 22. 6. 2014 
 
Hanuš Slavík 
Předseda KvKKS 


