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Zpráva 

o činnosti Výkonného výboru KvKKS za sout ěžní ročník 2014-2015 
 
Vzhledem k části obsahu zprávu považujte spíše za zprávu předsedy o činnosti VV. 
 
Výkonný výbor KvKKS v uplynulém roce završil první polovinu již čtvrtého volebního období v historii KvKKS. 
VV se sešel tradičně na dvou řádných zasedáních, operativní záležitosti byly řešeny telefonicky, emailem, 
případně dalšími komunikačními kanály. 
Před zahájením soutěžního ročníku VV projednal a schválil Rozpis soutěží jím řízených (Západočeská 
divize, 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 potřetí konalo 
bez mistrovství okresů, které nahradila v kategorii mužů a seniorů kvalifikace o start v MJ kraje. 
Na svém druhém, červnovém, jednání se VV zabýval přípravou tohoto SZO, dále VV projednal průběh jím 
řízených dlouhodobých soutěží i soutěží jednotlivců. VV nezaznamenal žádné námitky, stížnosti ani 
připomínky, a výsledky tedy formálně potvrdil a schválil. Hlavním bodem jednání byla příprava nového 
soutěžního ročníku. Divizi bude řídit Plzeňský kraj. Krajské soutěže budou probíhat v osvědčeném 
celokrajském modelu již posedmé. Na jednání proběhla rozsáhlá diskuze o počtu hráčů v družstvu v KvKS, 
která vyústila v pověření STK uskutečnit anketu mezi oddíly na toto téma. Anketa ukázala vcelku jasně 
preferenci čtyřčlenných družstev. To je také jeden z důvodů, proč se SZO koná v trochu netypickém 
pozdějším termínu. Další informace o novém ročníku se dozvíte od předsedy STK KvKKS Jardy Dobiáše, 
který také pohovoří o dění v našem kraji z hlediska sportovního. 
Ekonomická situace našeho svazu je mírně řečeno značně nadstandardní. Na účtu u ČKA v Praze máme 
více než 123 tis. Kč a na účtu u Fio banky více než 40 tis. Kč. Letošní dotace z ČKA byla ve výši 14400 Kč. 
Sebekriticky ovšem přiznávám, že administrativa, tedy účetnictví zřejmě není v ideálním stavu. Pokladnu 
jsem na podzim konečně předal Petrovi Čolákovi, který eviduje hotovostní tok peněz. Ovšem stále zcela jistě 
ještě existují nějaké dluhy a určitě i pohledávky vůči oddílům. Musíme s Petrem dát vše dohromady. 
Prostředky do příštích let určitě máme a zjevně ještě přežijeme. Rozumný a nerozmařilý přístup z minulých 
let přinesl své ovoce. Nyní můžeme finance využívat na ceny či odměny za úspěchy v soutěžích, což jsme 
také již letos značně činili, a rozpočet můžeme mít klidně vyrovnaný a nemusí být nutně ziskový, tedy 
úsporný za každou cenu. Nicméně stále platí, že se musíme chovat obezřetně a jak se říká myslet na zadní 
kolečka. Výkazy o našich výdajích řeším operativně se sekretariátem ČKA, ovšem vzhledem k našemu 
kontu u Fiobanky to není moc nutné. 
Regionální struktury ČUS si již zcela sedly a pracují standardně. Náš svaz má licenci na řádné plnohodnotné 
členství v krajské organizaci ČUS (licence stojí 1000 Kč za rok). 
Nás všech se bude týkat transformace TJ na spolky. Apeluji na představitele všechny oddíly, aby si to 
důsledně ohlídali. Bezplatná transformace bude jen do poloviny roku 2016, povinná pak do konce roku 2016. 
Máme k dispozici metodické pokyny od ČUS, jak vše realizovat. Zejména pak vzor stanov, který je dle mého 
názoru dobře sestavený a plně použitelný. 
V souvislosti s touto transformací nás ovšem čeká jeden velký úkol, a sice transformace KvKKS z podsložky 
ČKA na pobočný spolek ČKA s vlastní právní subjektivitou. A nebude na to moc času, předpokládám, že 
bude potřeba vše zařídit do konce roku. Možná se ani nevyhneme mimořádnému SZO. Podobně jako se dne 
17. 10. 2015 bude konat mimořádná VH ČKBF, jejíž jediný úkol bude schválit nové stanovy, které budou 
v souladu s NOZ a spolkovým zákonem. VV KvKKS tedy má před sebou velkou výzvu, se kterou se bude 
muset vynaložením nemalého úsilí zdárně vypořádat.  
Dne 20. června 2015 proběhla v Rokycanech Výkonná rada ČKA a vyhlášení kuželkáře sezóny. Stali se jimi 
Martin Vaněk a Hana Wiedermannová. Dále zde v neděli 21. 6. 2015 po čase proběhl aktiv STK. Nějaké 
postřehy Vám sdělím v samostatném bodu jednání. 
Stále ještě si sypu popel na hlavu ve věci uploadu materiálů ze SZO 2011 a 2012. Něco jsem na web nahrál, 
něco ještě ne. Jako obvykle bojuji s prioritami, jistou liknavostí, ovšem i mou obrovskou neschopností 
delegovat úkoly a nově i s nepříznivou situací v rodině. Úkol pro mě tedy stále trvá, ale už jsem tu práci 
odstartoval a tak ji taky dotáhnu. Už je mi to samotnému trapné. Všem Vám se za tento nedostatek hluboce 
omlouvám.  
 



Závěrem chci poděkovat kolegům z VV za spolupráci během uplynulé sezóny a Vám, aktivním 
představitelům oddílů, chci opravdu upřímně poděkovat a ocenit Vaši aktivitu na klubové úrovni. Bez Vás a 
Vám podobných Vašich kolegů by ČKA a celá ČKBF fungovat nemohla. 
Přeji Vám příjemný zbytek léta a úspěšnou přípravu na nový soutěžní ročník. 
 
Staré Sedlo 28. 7. 2015 
 
Hanuš Slavík 
Předseda KvKKS 


