
Kuželká řský svaz Karlovarského kraje 
 

Zápis a usnesení  
ze 2. zasedání Výkonného výboru KSKK  
 
Datum a čas konání : 
27.listopadu 2001, 17:00 hodin, klubovna SKK K.Vary, nám.Republiky 4, Karlovy Vary   
Přítomni : 
Vítězslav Vodehnal, Hanuš Slavík, Josef Červenka, Oldřich Dostál, Vladislav Šnicer  
Nepřítomni : 
nikdo 
 
Účast byla 100 %. 
 

Zápis 

1. Ukončení činnosti Západo českého oblastního svazu 
Dohodnout schůzku se zástupci vedení Plzeňského krajského kuželkářského svazu na neděli 16.12.2001 
v dopoledních hodinách do Útviny. 
Zde pak vypořádat rozdělení majetku. Prosazovat dělení dle členské základny, dát pozor na členy ATJ a 
Sokola. Materiál patří ČSTV a zřejmě nebude předmětem dělení. Počítač v kanceláři nemá hodnotu, která by 
stála za jednání. 
Důležitým bodem je jednání o setrvání společné nejvyšší „mezikrajské“ soutěže a způsobu jejího 
financování. Naším cílem je zachovat  tuto společnou soutěž.   

2. Výkonná Rada ČKA 
Jednání VR ČKA se koná v sobotu 8.12.2001 od 10:00 v areálu Konstruktivy Praha. Zúčastní se Hanuš 
Slavík a Olda Dostál. Ve stejném termínu na stejném místě se koná Turnaj oblastí dorostu. Výběr hráčů a 
organizaci zajišťuje Olda Dostál. 

3. Různé 
� V nejbližší době očekáváme finanční dotaci z ČKA, která přijde na ZčOKS. Pohlídat její rozdělení na 

jednání v Útvině 16.12.2001. Očekává se ještě dotace z ZčOblKS na okresy ve výši cca 3000 Kč. 
� V.Vodehnal podepsal smlouvu o vztazích s KV ČSTV. Na sekretariátu KV ČSTV je možnost kopírování, 

posílání pošty, schůzovní místnosti apod. Vedoucí je pí.Salajková. 
� Náš KSKK bude používat účet KV ČSTV, číslo účtu je 78-2460100247/0100, variabilní symbol vždy 19. 
� Vedení ČKA chtělo informace o stavu jednání v naší oblasti a kraji. Info poskytl V.Vodehnal. 
� VV KSKK rozešle dotazy na oddíly o skutečných stavech aktivních hráčů v juniorských kategoriích. Zajistí 

Olda Dostál. 
� Na příští schůzku si členové VV KSKK připraví návrhy na rozpočet svazu, které budou na jednání 

sjednoceny. 
� Sokol Teplá nabízí kuželnu pro mistrovství jednotlivců v mládežnických kategoriích zdarma . VV 

předpokládá, že nabídku využije. 
� Další jednání VV KSKK se uskuteční začátkem ledna, před startem soutěží, ve všední den v K.Varech 

(kuželna SKK K.Vary). 
 
 
Zapsal :  Hanuš Slavík 
 
 
 
 Hanuš Slavík               Vítězslav Vodehnal 
 jednatel VV KSKK              předseda VV KSKK 


