
Zápis z jednání výkonného výboru spolku Klub kuželkářů Svitavy, z.s. 

Jednání výkonného výboru spolku Klub kuželkářů Svitavy, z.s. (dále jen „KKS“) se konalo dne 
13. dubna 2022, místo Kapitána Jaroše 819/45A, 568 02, Svitavy - Lány, v 18:00 hodin. 

Jednání výkonného výboru KKS  bylo svoláno všemi členy výkonného výboru spolku. 

Přítomni: Jakub Zelinka, Jiří Rus, Vlastimil Krátký, Petr Leinweber, Lubomír Bačovský 
Nepřítomen:  

Průběh jednání: 

1) Zahájení jednání 
Jednání zahájil organizační pracovník spolku Jakub Zelinka. 

2) Úkoly  

a) splněné 
Vlastimil Krátký – zadat do výroby dresy a soupravy dle návrhu Jiřího Klusáka  
Jiří Rus – vyúčtování loňské výzvy Můj klub od NSA  
Jakub Zelinka – oprava informací o brigádách  
 
b) nesplněné 
 
c) probíhající 
Jiří Rus – elektronický podpis předsedy oddílu   
Jiří Rus – zřídí datovou schránku klubu  

d) nové 
Milada Rusová – dárkové koše pro medailisty MKL 
Petr Leinweber – poháry a medaile pro MKL 

2) Svitavská dvoustovka 
2. ročník se uskuteční 2. - 20. 5.  
Propozice schváleny:  jednomyslně 

3) Kuželkářský kroužek pod SVČ Tramtárie   
Jakub Zelinka představil možnost spolupráce s Tramtárií na kuželkářském kroužku. Město nepožaduje 
za tuto činnost nájem. Tramtárie zaplatí vedoucího kroužku, nabízí možnost využití 9místné dodávky 
a rekreační areál. Tramtárie zajistí nábor a propagaci, my zajistíme vedoucího kroužku. 
Vznik kroužku schválen: jednomyslně 

4) Ukončení sezóny MKL 
Vyhlášení ročníku 2021/22 proběhne v sobotu 21. 5. od 14ti hodin 

 



5) Výměna hracích koulí 
Z důvodu zranění hráče žádá Jakub Zelinka o okamžité nahrazení koulí novou sadou. 
Schváleno: jednomyslně 
Nové koule se budou používat pro: trénink registrovaných hráčů, soutěžní utkání a zápasy MKL 

6) Zhodnocení ročníku 2021/22 
Svitavy A: 2. místo ve Východočeském přeboru skupina B 
Svitavy B: 8. místo ve Východočeském přeboru skupina B 
Svitavy C: 5. místo ve Východočeské soutěži skupina C 
Dorost: 3. místo ve Východočeské divizi dorostu 
Postup na MČR: Zelinková (dorostenky), Jetmarová (ženy) 

7) Ceny na MKL 
Dárkové koše zajistí Milada Rusová, medaile a poháry Petr Leinweber. 
Medaile pouze pro družstva, jednotlivci dostanou pohár a diplom. 

8) Odměna pro Jiřího Klusáka 
Odměna za technický servis pro MKL stanovena na 1.000 Kč 

9) Termíny schůzí 
Valná hromada se uskuteční 26. 5. od 18:00 
Výkonný výbor se sejde 28. 4. v 18:00, hlavním programem bude sestavení programu VH 

10) Ukončení jednání 
Jakub Zelinka ukončil jednání 

Zapsal: Jakub Zelinka 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne 13. dubna 2022 

Jednání výboru spolku proběhlo v souladu s § 254 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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