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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 22.6.2010 V LOMNI CI 

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

1. Zahájení včetně organizačních záležitostí                        (F. Šatra) 
2. Zpráva předsedy svazu o činnosti a hospodaření svazu,                                                         (F. Šatra)      

kontrola plnění usnesení z posledního SZO r. 2009 
3. Zpráva předsedy STK o Mistrovství jednotlivců pro r. 2010                                                            (H. Slavík)  
4. Informace z VV ČKA, aktivu STK ČKA a z jednotlivých oddílů a další aktuálnosti       

(pravděpodobně již vyřčeny v rámci předchozího krajského SZO)                (H. Slavík, zástupci oddílů)       
5. Mistrovství jednotlivců pro r. 2011 všech kategorií                 (F. Šatra, H. Slavík) 

a) kategorie  
b) pořadatelé 
c) systém jednotlivých kategorií 
d) odměny MJ 
f) úhrada MJ 

6. Návrh rozpočtu MoKS na soutěžní ročník 2010 – 2011                           (F. Šatra) 
7. Různé, informace, diskuze průběžně  
8. Usnesení – tj. návrh a schválení včetně rozpočtu na soutěžní ročník 2010 – 2011                (F. Šatra) 
9. Závěr                                                                                                  

 
Předsedající SZO: František Šatra  
Předsedající řídí 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) Zpráva p ředsedy svazu o činnosti VV, hospoda ření svazu za uplynulé období a kontrola pln ění 
USNESENÍ z posledního SZO r. 2009: 
podána zevrubná informace o způsobu práce VV (upřednostňován telefonický a e-mailový konzultativní 
způsob). 
Hospoda ření za sout ěžní ro čník 1.7.2009 – 30.6.2010:   Rozpočet výdajů a příjmu byl stanoven vyrovnaně, 
na stejnou výši 10 000,- Kč. Skutečné výdaje byly oproti Rozpočtu výrazně nižší – činily jen 6 332,- Kč, ale 
skutečné příjmy byly oproti Rozpočtu pouze ve výši 2 500,- Kč!!! (blížeji viz příloha „Zpráva o hospodaření 
MoKS“ za uplynulý soutěžní ročník, ze které vyplývá, že dotace z KvKKS byla pouze čtvrtinová oproti 
očekávání). To znamená, že po odečtení Výdajové částky od Příjmové vychází záporný výsledek -3 832,-Kč 
(6 332 - 2 500 = -3 832)!!!. Po přičtení předchozího zůstatku k 1.7.2009 ve výši +7  099,10  

činí aktuální z ůstatek svazového ú čtu k datu SZO 3 267,10 K č !!!  
Zpráva o hospodaření MoKS za předmětné období je samostatnou přílohou materiálů ze SZO! 
 



- 2 - 

Kontrolou pln ění USNESENÍ z předchozího SZO v r. 2009  bylo konstatováno, že toto usnesení 
neukládalo žádný konkrétní úkol – viz bod 1 c) USNESENÍ! 
 
3)  Zpráva p ředsedy STK o Mistrovství jednotlivc ů pro rok 2010: 
Celkem jednoduché zhodnocení soutěže a všech jeho kategorií jak po stránce sportovní, tak po stránce 
pořadatelské, včetně výčtu úspěchů dosažených postoupivšími jedinci z MJ meziokresu na MJ kraje a dále 
na MJČR.  
 
4) 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.  
  
5)  Mistrovství jednotlivc ů pro rok 2011 všech kategorií : 
  

a)  snahou bude pořádat MJ v kategoriích žactvo, dorost, juniorská, dospělá, seniorská – viz  bod 2a) 
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 2d) USNESENÍ. 
Vybrané částky zůstanou pořadatelům jako forma úhrady nákladů spojených s pořadatelstvím. 

 
c)  vzhledem ke stavu svazové pokladny byl p ředsedou MO svazu vznesen návrh, že se po řadateli 
žákovské a dorostenecké kategorie nebude proplácet žádný pronájem. Postupn ě se 
v po řadatelství t ěchto kategorií vyst řídají všechny oddíly meziokresu. Tímto oddíly p řevezmou 
náklady spojené s po řadatelstvím na svá bedra a cyklus kole čka by m ěl být uzav řen buď v r. 2015 
(bez Kraslic) nebo v roce 2016 (s Kraslicemi), To j est tak, aby se toto opat ření postupn ě dotklo 
všech.  
Návrh byl přijat bez výhrad – viz bod 2 b) USNESENÍ a jako první se k pořadatelství dorostenecké a 
žákovské kategorie přihlásila Lomnice.  
 
d) po krátké diskusi byly potvrzeny další, již v minulosti přijaté finanční podmínky MJ (viz bod 2 d) a 2 e) 
USNESENÍ) spojených s pořadatelstvím MJ. (Např. J.Plavec nabídl, že pokud bude při MJ vykonávat 
funkci rozhodčího, tak bez nároku na výplatu za tuto činnost. Toto gesto bylo kvitováno s povděkem, 
avšak nelze jej uplatnit vůči všem rozhodčím jako nařízení. Meze dobrovolnosti se však klást nebudou). 

 
e) v důsledku nedostatku financí prozatímní návrh a řešení zní: tři nejlepší v kategorii žactva a 
dorostu odměnit diplomem a medailí. V ostatních kategoriích (Juniorstvo, Seniorstvo, Muži, Ženy) pouze 
diplomem! – viz bod 2 c) USNESENÍ. Důvodem jsou velmi snížené možnosti našeho rozpočtu. O tom, 
co opravdu první t ři (případn ě kdo z nich) obdrží definitivn ě rozhodne VV MoKS v prosinci 2010! 
 
Poznámka:  od MJ v roce 2004 jsme pořídili a zavedli putovní poháry. Avšak 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. Na tyto poháry jsou na podstavec pořizována grafické štítky se jménem vítěze 
pro příslušný ročník. Jedna strana podstavce je pro dva ročníky, nebo-li po osmi letech bude podstavec 
poháru zaplněn. Tímto osmým rokem se stane MJ pro rok 2011. Předseda předpokládá, že to bude 
poslední rok, kdy se tyto putovní poháry budou udělovat – na další budou těžko zajistitelné finanční 
prostředky. VV ještě rozhodne, co s poháry po vyčerpání osmi let se stane dál. Zůstanou posledním 
vítězům? Ponechá si je MoKS v jakémsi archivu? 
V této souvislosti řešilo SZO nepříjemnou událost kolem putovního poháru pro Muže. V roce 2009 jej 
vyhrál J.Bulant z Hazlova a pohár převzal. Letošnímu vítězovi J.Bělochovi však již předán nebyl 
s prazvláštním odůvodněním posledního držitele. Po krátké rozpravě se k problému velmi iniciativně 
postavili představitelé Jiskry Hazlov (M. Utikalová a S. Novák) s tím, že se o prozatím chybějící pohár 
postarají a J. Bělochovi bude dodatečně předán! 
 
f) Počty účastníků v jednotlivých kategoriích zůstávají zachovány, tj. Muži účast 28 hráčů a Senioři 32. 
Zbývající kategorie 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 p ředchozím MJ do kone čného stavu 32 ú častník ů 
(Senio ři), respektive 28 ú častník ů (Muži)  – viz bod 2 h) USNESENÍ. 
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Poznámka: v této souvislosti vystoupila představitelka Chebu H. Gladavská s požadavkem změny 
výše uvedeného klíče. Jejím argumentem byl nepoměr počtu startujících v Mužích a Seniorech. Jako 
příklad uváděla Cheb a Kraslice. Cheb má v těchto kategoriích celkem 27 hráčů a Kraslice jen 7, 
přesto oba oddíly mají zajištěnu stejnou minimální účast dvou hráčů v každé kategorii, což se jí zdá 
nespravedlivé. Oponenti (zejména předseda svazu a předseda STK, ale i prakticky všichni přítomní) 
naopak bránili tento klíč jako vysoce spravedlivý – všichni mají stejnou startovní čáru a ostatní 
vybojovaná místa jsou daná prostým výsledkem a úspěchem hráčů každého oddílu, dosažených na 
MJ v předešlém roce. Navíc si pamatujeme z předchozích dob neustálé dohadování o tom, kterému 
oddílu kolik míst přidělit. Každý oddíl měl svoje představy a často málo objektivní. A to byl ten důvod 
proč VV v březnu 2007 přijal stávající klíč. Pro názorovou osamocenost H.Gladavské se nakonec o 
jejím návrhu ani nehlasovalo. 

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 k) 
USNESENÍ. Tato zásada brzy pozbude platnost – viz Poznámka k bodu 5 e) ZÁPISU. 

 
h) MJ pro rok 2010 byla uskutečněna mimo kuželnu Kraslic. Vzhledem k potřebě čtyřdráhy pro většinu 
kategorií se tak stala nosnou kuželnou Hazlovská.  Tím pádem nemohla být konána všechna mistrovství 
ve stejný víkend. Obdobná potíž hrozí i pro MJ rok 2011 (dle termínového kalendáře se jedná o 19. a 20. 
února 2011). Zástupce Kraslic nebyl schopen garantovat, že jsou připraveni případné mistrovství 
pořádat. Současně slíbil, že to ve svém oddílovém VV znovu prodiskutují a v relativně krátkém čase dají 
na vědomí své rozhodnutí. Proto SZO se dále nezabývalo s přidělením pořadatelství jednotlivým 
oddílům. VV se bude tímto zabývat na rozhraní roku 2010-2011  – vše se bude odvíjet právě od 
přístupu Kraslic (prozatím platí pořadatelství Lomnice kategorií žactvo a dorost).  

 
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 a) 
USNESENÍ. Pokud ano, bylo by vyhlášeno pořadí, uděleny diplomy atd. (v takovém případě nutno 
zajistit příslušný počet diplomů a další! V Rozpočtu s tím počítáno je!). Která z těchto kategorií 
bude pořádána rozhodne VV v prosinci 2010. Podrobnosti MJ žactva stanoví VV MoKS. Jinak je 
Juniorům umožněn start v dospělých. Financování – viz bod 2 e) 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. 

 
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 s věkem seniorským mohou startovat v kategorii Mužů či Žen, s věkem juniorským pouze 
v případě, že nebude vypsán samostatný turnaj v jejich kategorii. Finanční podmínky viz body 2 e) 
USNESENÍ a bod 5) 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  – viz bod 2 j) 
USNESENÍ. 

 
6) Návrh Rozpo čtu MoKS na sout ěžní ro čník 2010-2011 : 
Tvorbu rozpočtu pro nastávající období ovlivnilo výrazně zejména nejasná výše dotace z KvKKS. V této 
době není známá vůbec žádná částka. Naplánovaná cifra 2 000,- Kč je „střelená od boku“ a možná jen 
zbožným přáním (pro minulé období 1.7.2009 – 30.6.2010 jsme obdrželi 2 500,- Kč). Rozpočet rovněž 
výrazným způsobem ovlivňuje fakt, že odpadla příjmová částka za startovně v MoP družstev (již druhou 
sezonu nepořádáme)! Současná výše zůstatku ve svazové pokladně činí 3 267,10Kč! Proto je návrh 
v porovnání s předchozími roky velmi střídmí. Přesto reáln ě hrozí záporný pom ěr mezi p říjmovou a 
výdajovou částí rozpo čtu!  Výše Rozpočtu – viz bod 2 l) USNESENÍ. 

   
7) 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.  
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8) USNESENÍ : 
Prezentace návrhu USNESENÍ byla provedena předsedou MO svazu. Návrh byl jednomyslně všemi 
přítomnými přijat včetně ROZPOČTU na následující soutěžní ročník 2010–2011. 
 
9) 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 

Přílohy 
1. Zpráva o hospodaření MoKS za sledované období soutěžního ročníku 2009-2010 
2. Rozpočet a skutečnost MoKS  za sledované období soutěžního ročníku 2009-2010 
3. Zpráva STK MoKS 
4. Rozpočet MoKS na soutěžní ročník 2010-2011 
5. Listina účastníků SZO 2010 

 
 
 
V Chebu dne 10. 7. 2010 
 
zapsal: František Šatra 
 
 

František Šatra 
předseda MoKS Cheb–Sokolov  


