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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 11. 3. 2014 v Brně 

Přítomni:  Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr Vrubel, Jiří Jančálek, Hanuš Slavík, Pavel 
Mecerod, Petr Streubel, Jana Holubová 

Omluveni:  František Majer, Zdeněk Jaroš, Alžběta Harcová 

 

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 
28/13 vypouští se 
70/13 vypouští se 
86/13 diskuze – odloženo 
87/13 splněno 
1–5/14 splněno 
6/14 trvá (zajistit výrobu medailí pro vítěze MČR 2014, KL 13/14 a poháru ČKA) 
7/14 splněno 
8/14 trvá (připravit podklady pro daňové přiznání, účetní uzávěrky a inventury 

účtů a majetku) 
9/14 splněno 
 

3. MS Brno 2014 
• vybrány barvy drah 

• v současnosti probíhá nácvik zahajovacího ceremoniálu 

• nabídka prodeje 2 nebo 4 drah z MS – bližší informace budou uvedeny na webu 
kuželek 

 

4. Příprava MČR 2014 
• rozpis MČR bude schválen per rollam 
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• uzavřít dohody s pořadateli 

• pro zástupce připravit zálohy, medaile, tiskopisy, vlajky ČKA 

• předběžná místa konání MČR dvojic J&R Digital Cup 2014 – ženy Vracov, muži 
Žižkov Praha, termín konání 7.–8. 6. 2014 sobota – finále dvojic, neděle – 16 
nejlepších dvojic tandemy 

 
5. Mezistátní utkání U23 SVK – CZE 

• termín 24.–26. 4. 2014 

• místo konání Rakovice, neoficiální utkání Piešťany 

• nominace hráčů předložena 

• nutné řešit dopravu – návrh na autobusovou dopravu ze Zábřehu 

• složení vedení výpravy: vedoucí výpravy – Jančálek J., technický vedoucí – 
Holubová J., trenér juniorů – Staněk A., trenér juniorek – Keprt L., fyzioterapeut – 
Šimůnková R.  

• po skončení MU budou předány konečné nominace na MSJ 

• vybavení výpravy vyzvedne J. Jančálek a J. Holubová 
 

6. Vyhlášení Kuželkáře sezóny 
• termín 13. 6. 2014, 20:00 hodin, místo konání Zastávka u Brna 

• před vyhlášením se bude od 16:00 hodin konat VV ČKA a od 18:00 hodin Výkonná 
rada ČKA, součástí vyhlašování bude taktéž přijetí reprezentace  

• forma ankety stejná jako v minulých letech 

• projednán seznam pozvaných, nutné připravit pozvánky, zajistit ceny a organizaci 
vyhlašování 

• připravit návrhy členů na uvedení do Síně slávy a vyznamenání ČKA 
 

7. Pro-Tec Cup 2014 – Pohár ČKA 
• Termín konání 31. 5. – 1. 6. 2014 

• jednání o místech konání finálových turnajů 

• předložen návrh rozpisu, bude schválen per rollam 

• dohody o uspořádání připraví a rozešle sekretariát 

 
8. Zprávy předsedů komisí 

 
STK – Hanuš Slavík 

• informace z šetření komise 

• projednána otázka 3. KLZ – soutěž bude vypsána, systém následně bude vytvořen 
podle počtu přihlášených družstev 

  
 
KSR – Jiří Jančálek 

• zhodnocení MU23 CZE – AUT – bude vydán článek na webu 

• návrh na stanovení jízdného ve výši 5 Kč/km v případě použití tranzitu – VV 
schvaluje, nutno zapracovat do směrnice o poskytování cestovních náhrad 

• předložena širší nominace hráčů na MSJ a MS jednotlivců 
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• projednána a schválena výše diet a kapesného 

• požadavek na účast mediálního pracovníka (možnost využití členů MMK) 
 

SP dorostu – 11.–13. 5. 2014 
- vedení výpravy: Výrek J., Dobeš P. 
- jmenovitou přihlášku nutno poslat do 23. 3. 2014 
- 1 dorostenec + 1 dorostenka + 2 trenéři + 1 vedoucí výpravy 
- zajistit lékařské prohlídky a podepsat dopingová prohlášení 
 
MSJ – 13.–18. 5. 2014 
- vedení výpravy: Jančálek J., Keprt L., Staněk A., Šimůnková R. 
- jmenovitou přihlášku nutno poslat do 23. 3. 2014 
- 8 juniorů + 8 juniorek + 2 trenéři + 1 fyzioterapeut + 1 vedoucí výpravy 
- zajistit lékařské prohlídky a podepsat dopingová prohlášení 

MS jednotlivců mužů a žen – 18.–24. 5. 2014 
- vedení výpravy: Jaroš Z., Keprt L., Slabák J., Keprtová S. 
- jmenovitou přihlášku nutno poslat do 23. 3. 2014 
- 4 muži + 6 žen + 2 trenéři + 1 fyzioterapeut + 1 vedoucí výpravy 
- zajistit lékařské prohlídky a podepsat dopingová prohlášení 
 

• KS mužů a žen ve dnech 19.–20. 4. 2014, kuželna Vyškov, 6 mužů + 6 žen + 2 
trenéři + fyzioterapeut + vedoucí výpravy (Streubel P.), zaslat pozvánky, poslat 
objednávky na pronájem kuželny a zajistit ubytování 

• do 15. 4. 2014 nutno odeslat přihlášku na MS družstev a MS dorostu 2015 
(Speichersdorf/GER) 

 
EK – Petr Vrubel 

• probíhá účetní uzávěrka 

• v roce 2012 byly náklady svazu pokryty z dotací MŠMT, doplaceno 200 tis. 
z vlastních peněz, oproti tomu byly náklady v roce 2013 sice nižší o 200 tis., avšak 
o 1 milion korun byly také nižší dotace od MŠMT, doplaceno z ušetřených 
prostředků z let 2011–2012 

• pokud se bude výše dotací v následujících letech snižovat, je nutné řešit možnosti 
vytváření výnosů 

 
MMK – Petr Streubel 

• připomínka ke všem komisím k rychlejšímu podávání informací z akcí  
 
TK – Pavel Mecerod 

• Technické předpisy WNBA přeloženy, po přeložení přišly z WNBA další změny – nutná 
aktualizace 

 

9. Zpráva sekretářky 
• členské poplatky FIQ/WNBA a NBC uhrazeny ve výši 1 176 EUR, poplatky WTBA ve 

výši 2 890 EUR 
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• startovné na SP dorostu, MS juniorů a MS jednotlivců uhrazeno – SP dorostu 
120 EUR, MS juniorů 1 305 EUR, MS jednotlivců 1 120 EUR 

• žádost Robina Parkana o finanční příspěvek na LKŠ 2014 – projednáno, VV 
schvaluje  

• dotazy oddílů na příspěvek ČKA na nákup drah, materiál – projednáno, oddíly mají 
možnost zažádat o dotace MŠMT na provoz a údržbu 

• druhá předběžná dotace na Sportovní reprezentaci ve výši 100 000 Kč, celkové 
výše všech dotací budou známy až na konci dubna 2014! 

• připravit návrhy na ocenění ČUS 
• 17. 3. 2014 proběhne seminář ČOV ke změnám Občanského zákoníku v oblasti 

sportu 
• výsledky statistického šetření ČUS k 31. 12. 2013 – kuželky a bowling vykazují 

členskou základnu 13 809 členů, z toho mládež 1 339, oddílů 400 

• Akademické hry 2014 se uskuteční dne 24. 6. 2014 v Liberci, přihlášky do 
30. 5. 2014 

 

10.  Různé 
• Návrh na zvýšení startovného ligových družstev na 1000 Kč – VV schvaluje 
 

 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 13. června 2014 v Zastávce u Brna. 

 

U S N E S E N Í: 

VV ČKA schvaluje: 

• Zvýšení startovného ligových družstev pro sezónu 2014/2015 na 1000 Kč 

• Pronájem autobusu na MU 23 v Rakovicích (SVK) 

• Výši jízdného v případě použití tranzitu, a to ve výši 5 Kč/km 

• Výši diet a kapesného pro účastníky SP, MSJ a MS v Brně 

• Příspěvek ČKA na Letní kuželkářskou školu v Jihlavě 

• Termín a místo konání KS mužů a žen – Vyškov, 19.–20. 4. 2014 

• Termín a místo konání Kuželkáře sezóny a Výkonné rady – 13. 6. 2014, Zastávka 
u Brna 

VV ČKA ukládá: 

10/14 vydat a uveřejnit rozpisy MČR 2014, MČR dvojic – J&R Digital Cup a Pro-tec Cup – 
Poháru ČKA  

        z: předseda STK 
        t: bez zbytečného odkladu 
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11/14  uzavřít dohody s pořadateli MČR 2014, MČR dvojic – J&R Digital Cup a Pro-tec Cup – 
Poháru ČKA 

        z: předseda STK, sekretariát 
        t: 6. 4. 2014 

 

12/14  delegovat rozhodčí na MČR 2014, MČR dvojic – J&R Digital Cup a Pro-tec Cup – 
Poháru ČKA 

z: předseda KR 
        t: 13. 4. 2014 

 

13/14 odeslat jmenovité přihlášky na SP dorostu, MS juniorů a MS jednotlivců v Brně  

         z: předseda KSR, sekretariát 
        t: 23. 3. 2014 

 

14/14 připravit a odeslat pozvánky na MU SVK – CZE v Rakovicích a KS mužů a žen ve 
Vyškově hráčům a členům výpravy 

z: předseda KSR 
        t: 31. 3. 2014 

 

15/14 připravit zálohy, medaile, tiskopisy a vlajky ČKA zástupcům ČKA na MČR 

z: sekretariát 
        t: 20. 4. 2014 

16/14 odeslat objednávku na autobusovou dopravu pro výpravu na MU 23 (Rakovice) 

z: sekretariát 
        t: 30. 3. 2014 

 

17/14 odeslat objednávky na pronájem kuželny a ubytování ve Vyškově pro KS mužů a žen 

z: sekretariát, KSR 
        t: 6. 4. 2014 

 

18/14 připravit návrhy na vyznamenání ČUS, ČKA a uvedení do Síně slávy 

z: všichni 
        t: 6. 4. 2014 
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19/14 odeslat přihlášku na MS družstev a MS dorostu 2015 ve Speichersdorfu (GER) 

z: předseda KSR, sekretariát 
        t: 15. 4. 2014 

 

20/14 připravit pozvánky a objednávky na Výkonnou Radu ČKA a slavnostní vyhlášení 
Kuželkáře sezóny, zajistit organizační přípravu  

z: sekretariát 
        t: průběžně do 31. 5. 2014 

 
 
 
 
Zapsala: Jana Holubová 
Kontroloval: Petr Vaňura 

 


