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ZÁPIS 

z XII. zasedání VV Kks Zlín, 
které se konalo ve středu 4.4. 2012 v 18.00 hodin 

na kuželně ve Valašském Meziříčí 
 

Přítomni: Holubová, Výrek, Kolařík, Málek, Pekárek, Divílek 
 

 

1. Doplnění členů VV Kks Zlín: 

       -       Návrh TJ Sokol Luhačovice doplnit VV Kks Zlín za odstoupivšího Jiřího Konečného panem  

               Jiřím Martinů VV Kks Zlín v plném rozsahu akceptoval.  

       

2. MČR ve všech kategoriích: 

- Kks Zlín budou reprezentovat všichni postupující z krajských přeborů, včetně obhájců titulů 
(Tuček, Pitronová)    

     

3. Finanční aktualizace a informace o ukončení pracovního poměru ing. Stehlíkové: 

- ing. Stehlíková ukončila funkci ekonomky KS ČSTV a proto všechny finanční pohyby budou        
řízeny pověřenou Mgr. Jankovičem  náhradní pracovnicí a kontrolované panem Málkem 

 

4. Návrh dalšího jubilea v roce 2012: 

-       oddíl TJ Bojkovice Krons podal dodatečný návrh na udělení ocenění za celoživotní přínos 

        kuželkám panu Františku Ovčačkovi  

       -       VV tento návrh v plném rozsahu akceptoval 

 

5. Zájemci o kvalifikace (trenér III. tř., rozhodčí III. a II. tř. ) a příprava školení: 

       -       trenér II. tř.  -  7 zájemců 

       -       trenér III. tř. - 10 zájemců 

       -       školení rozhodčích zrušeno – žádný zájem ze strany oddílů 

 

6. Žádost TJ Zubří o účast v soutěžích našeho kraje: 

- jelikož je tento oddíl členem Kks Zlín, VV tuto žádost akceptoval v plném rozsahu 
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7. Náměty a doplnění www.kksz-kuzelky.cz: 

       -        ve spolupráci s jednotlivými oddíly budou rozšířeny informace o oddílech na webu o 

                fotodokumentace a další zajímavosti všech kuželen Kks Zlín      

   

8. Májový turnaj krajských družstev mládeže v Pelhřimově ve věku 13-18 let: 

- reprezentační trenér Jan Výrek zajistí účast a složení  družstva zlínského kraje       

         

9. Upozornění klubům na financování sportu pro rok 2012: 

       -      více zdrojové financování 

 

10. Jmenování reprezentačních trenérů: 

- Jan Výrek, člen VV Kks Zlín, byl jmenován reprezentačním trenérem výběru dorostenek   

- Blahopřejeme 

 

11. PMN a jeho analýza: 

       -       účast v této soutěži je Zlínským krajem bohatě zastoupena s velmi hodnotnými výsledky 

       -       viz závěrečný zpravodaj 

 

12. Ing. Jančálek – víceprezidentem NBC: 

       -       Blahopřejeme 

 

14.  Zájemci o I. KLD v 2012/2013: 

       -       budeme apelovat na oddíly, aby měli zájem hrát 1. KL dorostu 

       -       finanční náklady i herní výkonnosti kopírují krajský přebor 

       -       více zápasů s kvalitními soupeři 

 

15.  Seminář – sobota 21.4.2012 - Valašské Meziříčí: 

       -      pozvánky s programem na seminář  budou rozeslány  10. 4. 2012      

  

16.  Příští termín jednání VV Kks Zlín: 

       -     schůze se uskuteční 13. 6. 2012  

              

Ve Zlíně 5. 4. 2012                                                                                                                                           
zapsal: Kolařík Jindřich 

http://www.kksz-kuzelky.cz/
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           Hodu zdar 

          Alena Holubová 

 

 

 

 
 
 
 

 


