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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 12. 11. 2013 v Brně 

 

Přítomni:  Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr Vrubel, Hanuš Slavík, Zdeněk Jaroš, Petr 
Streubel, Alžběta Harcová, Jaromír Šula, Jiří Jančálek, Pavel Mecerod, Jana 
Holubová 

Omluveni:  František Majer 

 

1. Zahájení 
Zasedání zahájil a řídil prezident České kuželkářské asociace Petr Vaňura.  
 
 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 
 

Plnění úkolů 
33, 35, 47, 51, 60, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85/13 splněno  
28/13 trvá (novelizace směrnice o odměnách repr. za výkony při MU a MS) 
30/13 trvá (příspěvky na činnost KKS) 
32/13 trvá (finanční odměny družstvu žen za 3. místo včetně potřebných dokladů) 
45/13 trvá (příprava Vánočního turnaje krajských výběrů dorostu) 
56/13 trvá (navázat jednání se sekcí kuželek ČOS za účelem změny dohody o spolupráci) 
61/13 trvá (určit organizační zajištění „Kuželkáře sezóny“) 
70/13 trvá (uzavřít dohody se svazy SVK a AUT o uspořádání MU U23) 
84/13 trvá (repr. trenéři dorostenecké kategorie, smlouvy) 
86/13 trvá (připravit koncepci podoby 1. KL pro soutěžní ročník 2014–2015) 
 

 

3. Příprava zasedání VR ČKA 
Pozvánky rozeslány, program připraven. Jedná se ještě o vhodnějších prostorách ke 
konání VR ČKA. 
 



 

 2 

4. Informace K MS Brno 2014 
• místo konání – Hala Vodova 

• přislíbeny dotace od města, kraje, probíhá jednání se sponzory 

• široké možnosti ubytování ve špičkových hotelech za smluvní ceny 

• webové stránky www.ms2014brno.cz nyní ve 2 světových jazycích  

• ve vyhrazeném vysílacím čase zajištěn přímý přenos České televize 

• 15. 5. 2014 proběhne zasedání NBC 

• internetový přenos celého MS 
 

 

5. Příprava Vánočního turnaje  
Rozpis zpracován a uveřejněn, objednávky odeslány, poháry objednány, kuželna 
zajištěna. 
 

 
6. Zpráva z pohárových soutěží NBC 
• výsledky a zprávy uveřejněny v Kuželkářských listech 6/2013 

Světový pohár – KK Slavia Praha 7. místo, SKK Primátor Náchod 10. místo 
Evropský pohár – TJ ČKD Blansko 7. místo, TJ Jiskra Kovářská 10. místo 
Pohár NBC – TJ Valašské Meziříčí 2. místo, TJ Spartak Přerov 9. místo, KK Slavoj Praha 
5. místo, KK PSJ Jihlava 14. místo       

• velký úspěch družstva žen TJ Valašské Meziříčí (2. místo na Poháru NBC) – účast v Lize 
mistrů 

• žádost Jaroslava Zajíčka o finanční příspěvek družstvu žen TJ Valašské Meziříčí za 
umístění v Poháru NBC 

 

 
7. Příprava MČR 2014 
• projednán návrh hracího systému (kategorie muži, ženy, senioři, seniorky) 

• nutné neprodleně vydat teze systému, aby si kraje vyblokovaly termíny: 
 
Krajské přebory jednotlivců – 1. 2. 2014 
Semifinálové turnaje Mistrovství ČR jednotlivců – 1. 3. 2014 
 

• neprodleně vypsat konkurzy na uspořádání 

• rozpis bude schválen na příštím zasedání VV ČKA 
 

 

8. Zprávy předsedů komisí 
 

STK – Hanuš Slavík 

• vysoký počet hostování – 130 hráčů/ek 

• informace o odkladech utkání z důvodu účasti hráčů a hráček juniorského výběru 
reprezentace na turnaji Alpen-Adria-Cup v Rakousku 
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• upozornění na množící se utkání bez rozhodčích hlavně ve 3. lize, návrh na zvážení, 
aby mohl být alespoň ve 3. lize rozhodčí účastníkem utkání – schváleno, bude 
upraveno rozpisem na sezónu 2014/2015 

• připomínka, že někteří rozhodčí pochopili závěr ze semináře rozhodčích ohledně 
„kolečka“ tak, že je zakázané – bude vydán článek s vysvětlením, že záleží na každém 
rozhodčím, jaký způsob pozdravu bude preferovat 

• upozornění, že platnost pasu ke kouli není omezena – rekolaudace se neprovádí 
 
 

KSR – Jiří Jančálek 

• ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2013 se uskuteční turnaj Alpen-Adria-Cup (Classic U23), 
místo konání Bruck/Mur (AUT), 4členná družstva, účast reprezentačních výběrů 
Německa, Itálie, Chorvatska, Slovenska, Slovinska a Rakouska 
 
Nominováni: 
Juniorky:  JANDÍKOVÁ Markéta Junioři:  DOBEŠ Petr 

NAVRKALOVÁ Renáta  GORECKÝ Rostislav 
 NEVŘIVOVÁ Lucie  MAREK Martin 
 ŠMERDOVÁ Kamila  NEUMANN Daniel 
 TOPIČOVÁ Natálie  VÍCHA Jiří 

 

• 18. 10. 2013 proběhlo zasedání Komise státní reprezentace v Zábřehu, podepsány 
smlouvy s repr. trenéry seniorské a juniorské kategorie 
 
ženy, juniorky: Luděk Keprt 
muži:   Jaroslav Slabák 
junioři:   Aleš Staněk 
 

• požadavek na KS seniorské reprezentace ve dnech 18. – 20. 4. 2014  

• požadavek na KS juniorské reprezentace v Olomouci ve dnech 4. – 5. 1. 2014 
(12 hráček + 12 hráčů)  

• KSR hledá vhodného kandidáta na post fyzioterapeuta národní reprezentace 

• Místa konání MU U23   8. 3. 2014 CZE – AUT Nová Bystřice 
27. 4. 2014 SVK – CZE Velký Šariš 

 
 
EK – Petr Vrubel 

• informace o stavu na jednotlivých účtech ČKA 

• návrh rozpočtu ČKA do konce roku 2013  
 
 

MMK – Petr Streubel 

• do konce roku 2013 jsou v plánu ještě 2 čísla KuLi, mj. postupné seznamování 
s blížícím se MS v Brně 

• MMK požádalo Petra Holého o pokračování „Okénka“ 
 



 

 4 

KM – Zdeněk Jaroš 

• informace z kontrolního startu dorostenecké reprezentace, který se uskutečnil ve 
dnech 25. – 28. 10. 2013 v Přerově  

• požadavek na TMK    – revize disciplín fyzických testů, zájem trenérů o testy 
– zpracovat vzorovou tréninkovou jednotku pro každou věkovou   

 kategorii 
 
 

KR – Alžběta Harcová 

• informace k utkání 1. KLM mezi týmy KK Moravská Slávia Brno – SKK Náchod 

• delegace rozhodčích na jarní část ligy budou do konce listopadu 

• pro zájemce zajištěna výroba dresů pro rozhodčí 
 
 
TK – Pavel Mecerod 

• nová verze technických předpisů WNBA – dáno k překladu 
 
 

9.  Zpráva prezidenta 
• informace o požadavku skupinářů na přístup k databázi ČUS – diskuze  

• dotaz Ludmily Rajdlové – diskuze, bude odpovězeno 
 
 

10.  Zpráva sekretářky 
• 5. 11. 2013 proběhl seminář v České televizi na téma „Česká média a sport“, 

představena Zuzana Kalátová, koordinátorka mezi českými sportovními svazy a ČT 

• do 30. 11. 2013 nutno odeslat na MŠMT žádosti o dotace na Program I, Program II a 
Významnou sportovní akci 

• trvá požadavek aktualizace seznamů reprezentantů všech věkových kategorií a jejich 
trenérů pro potřeby MŠMT 

• informace o obdržení poslední splátky dotace od MŠMT  na Program V – Organizace 
sportu 

• návrh na modernizaci loga ČKA – bude vypsána soutěž na webu  

• informace o vyúčtování příspěvků na činnost KKS 
 
 

11.  Různé 
• předložit návrh ČUS na vyznamenání ČUS pro jubilanty  

• dne 6. 11. 2013 proběhla porada předsedů svazů – zúčastnili se Hanuš Slavík a Jana 
Holubová 

 
 
 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 14. ledna 2014 v Brně. 
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U S N E S E N Í:  

VV ČKA schvaluje: 

• zamítnutí žádosti Jaroslava Zajíčka o finanční příspěvek pro družstvo žen TJ Valašské 
Meziříčí 

• hrací systém MČR jednotlivců 2014 

• termíny pro konání Krajských přeborů jednotlivců (1. 2. 2014) a Semifinále MČR 
jednotlivců (1. 3. 2014) 

• pro sezónu 2014/2015 úpravu rozpisu 3. ligy týkající se startu rozhodčího v utkání  

• účast výběru juniorské reprezentace na turnaji Alpen-Adria-Cup v Rakousku 

• termín konání kontrolního startu seniorské reprezentace: 18.–20. 4. 2014 

• termín a místo konání kontrolního startu juniorské reprezentace: 4.–5. 1. 2014, Olomouc 

• rozpočet ČKA do konce roku 2013 

• podání žádosti na vyznamenání ČUS pro jubilanty 

 

VV ČKA ukládá: 

87/13 připravit rozpis MČR 2014 

z: předseda STK 
t: 14. 1. 2014 

             
88/13  připravit žádosti a všechny potřebné dokumenty na dotace na Programy I, II a 

Významnou sportovní akci, zaslat na MŠMT 

z: sekretariát 
t: 30. 11. 2013 

 

89/13 pro zasedání VR ČKA připravit informaci o ekonomické situaci 

z: předseda EK, Holubová 
t: 14. 12. 2013 

 
90/13 po obdržení materiálů z NBC zaslat přihlášku na MS 2014 v Brně 

z: předseda KSR, sekretariát 
t: 15. 12. 2013 

 

81/13 na základě výběrového řízení určit pořadatele MČR 2014 

z: předseda STK 
t: 31. 12. 2013 
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82/13 podat žádost na vyznamenání ČUS pro jubilanty 

z: sekretariát 
t: bez zbytečného odkladu 

 

 
 
Zapsala:  Jana Holubová 
Kontroloval:  Petr Vaňura 


