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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 14.6.2014 v Zastávce u Brna 

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

Omluveni:  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 
6/14       splněno 
8/14       splněno 
10-20/14 splněno 
 

3. MS Brno 2014 
 Organizačně zvládnuto skvěle, pozitivní ohlasy z okolí, od fanoušků i hráčů 

 Zpráva ze SP dorostu, MS juniorů i jednotlivců bude uveřejněna v KuLi 

 Návrh na udělení plaket za reprezentaci  
- stříbrná plaketa: R. Navrkalová, N. Topičová            - 
- bronzová plaketa: L. Johnová, N. Tatoušková, M. Hofmanová, S. Koutníková, M. 
Jandíková, L. Urban, R. Gorecký  

 Luděk Keprt – skleněná plaketa za 150. start jako reprezentační trenér 

 odměny reprezentantům za umístění na MS 2014 do 6. místa  

 na MŠMT je nutno poslat výkaz výsledků a kompletní výsledkovou listinu 
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4. Hodnocení MČR 2014 
 Zprávy delegátů, všech 12 akcí prakticky bez problémů při velmi dobrém 

organizačním zajištění pořadatelskými oddíly 

 Výsledky uveřejněny na webu, dále bude v KuLi 

 Semifinále bude zachováno, změna – ruší se u seniorek, nově v kategorii juniorů!, 
bude upřesněno rozpisem 

 MČR dvojic – tristní účast na MČR dvojic žen – diskuze o konání finále na konci roku – 
prosinec (komunikace s finalisty) 

 

5. Hodnocení KL 2013/2014 
 S podrobným hodnocením KL seznámil H.Slavík, soutěže mužů i žen proběhly bez  

zásadních problémů 

 Předložen a schválen návrh na ceny družstvům za umístění: 
KLM Kč:  
1. TJ Sokol Husovice   20.000,00  
2. SKK Rokycany  15.000,00  
3. SKK Náchod   10.000,00  
 
KLZ  
1. KK Slavia Praha   20.000,00  
2. TJ Valašské Meziříčí 15.000,00  
3. TJ Spartak Přerov   10.000,00  
 
KLD  
1. TJ Centropen Dačice  15.000,00  
2. TJ Lokomotiva Valtice  10.000,00  
3. SKK Hořice    8.000,00  
4. TJ Jiskra Hazlov  6.000,00 
 

 Diskuze ohledně svolání Aktivu – zástupci I. KL 
 
 

6. Pro-Tec Cup 2014 - Pohár ČKA 
 Finálové turnaje Pro-Tec-Cup 2013-2014 družstev mužů i žen zdařilé, dobře zajištěné. 

 Družstvo žen KK Slavia Praha odmítla účast na finálovém turnaji ve Valašském 
Meziříčí, osloveno družstvo KK PSJ Jihlava, diskuze – předat k disciplinárnímu řízení 

 Konečné pořadí  
ŽENY   1. TJ Spartak Přerov 

2. TJ Valašské Meziříčí 
3. KK Blansko 
4. KK PSJ Jihlava 

MUŽI 1. SKK Rokycany 
2. TJ Sokol Kolín 
3. TJ Valašské Meziříčí 
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4. TJ Spartak Přerov 

 Ženy KK Blansko a muži TJ Sokol Kolín si zajistili účast na NBC poháru v německém 
Öhringenu 
 

 
7. Hodnocení Májového turnaje 
 9. Ročníku turnaje krajských výběrů mládeže se v tomto roce zúčastnilo 13 družstev 

(bez Libereckého kraje) a celý se odehrál ve vynikající atmosféře na kuželně TJ 
Spartak Pelhřimov. Výsledky uveřejněny na webu. 
 
 

8. Příprava akcí na II. Pololetí 
 27. – 29.6.2014 výcvikový tábor dorostu v Pelhřimově 12 hráček a 12 hráčů 

   Jugendcamp ve Vrbase, Srbsko 

 20. – 24.8.2014 výcvikový tábor dorostenecké reprezentace v Třebíči, 12 hráček   
                                      a 12 hráčů, součástí přátelské utkání se slovenským výběrem                          
                                      v Galantě 

 22. – 24.8.2014 Kemp mládeže žáků s trenéry, Rokycany 

 30. – 31.8.2014 kontrolní start reprezentace dospělých v Olomouci, předpoklad  
                                      16 hráček a 16 hráčů 

 24. – 26.10.2014 MU dorostu POL – CZE, Polsko 

 13. – 14.12.2014 Vánoční turnaj, Olomouc 

 Pohár mladých nadějí Bellatex Tour 

 Český pohár dorostu Bevar Tour 

 

9. Zprávy předsedů komisí 
 
STK – Hanuš Slavík 

 příprava KL 2014/2015 

 diskuze k odehrání 1. kola jarní části - 12. kolo I. KL bude odehráno v podzimní časti 

 příprava rozpisu Superpoháru, možné místo konání na nové kuželně v Lomnici 

 aktualizace termínového kalendáře – předložený návrh upraven a doplněn 

 z řad hráčů požadavek na vypsání MČR smíšených dvojic – projednáno, MČR bude na 
rok 2015 vypsáno 

 informace z šetření komise  

 návrh na úpravu pravidel - čl. 7 odstavec 5 Pravidel kuželkářského sportu – upřesnění 
soutěže družstev (např. v rámci oficiální struktury kuželkářského sportu zaštítěnou 
FIQ a OV) 
                                              - čl. 4 odst. 1 Soutěžního řádu kuželkářského sportu - 
vypustit slovo „povinny“ – nahradit „podle pokynu vedoucího soutěže“ 

 schváleny nové rekordy:  
Jan Endršt (SKK Rokycany) - kuželna Husovice, 1 x 120 HS – 662 bodů    
Denisa Pytlíková (SKK Rokycany) – kuželna Jičín, sprint – 213 bodů 
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EK – Petr Vrubel 

 zpráva o hospodaření ČKA za rok 2013 

 proběhla účetní uzávěrka a inventarizace majetku – skutečné stavy odpovídají 
účetním 

 každá komise by měla předložit do konce srpna plánovaný rozpočet na svoji činnost a 
akce v II. pololetí 

 

KM – Zdeněk Jaroš 

 návrh na změnu vyhlašování trenéra sezóny – diskuze, návrhy vznese TMK, budou 
oceněni dva trenéři – za dlouhodobou trenérskou činnost a ocenění za trenérský 
úspěch dané sezóny 

 Český pohár dorostu (Bevar Tour) – návrh na zrušení startovného, schváleno, 
nájemné a rozhodčí bude hradit ČKA 
 
 
MMK – Petr Streubel 

 návrh na nový program (software) na zpracování výsledků - diskuze 
 
TK – Pavel Mecerod 

 nutné řešit aktualizaci databáze kuželen – špatná spolupráce s kluby 

 

10.  Zpráva sekretářky 
 Obdržena rozhodnutí MŠMT o přidělení státních dotací   

program I – Sportovní reprezentace   666 600 Kč 

program I (Významná sportovní akce)  500 000 Kč 

program II – Talentovaná mládež 311 600 Kč 

Program IV – Provoz a údržba            1 070 300 Kč  

Program V – Organizace sportu            4 076 900 Kč 

Kromě programu V byly všechny dotace převedeny na účet ČKBF. Dotace na Program V by 

měla být vyplacena ve 3 splátkách (zatím obdržena 1. splátka ve výši 2 944 500Kč).  Není však 

jisté, zda ji obdržíme v plné výši. Dále bude dotace dělena mezi ČKBF, ČKA a ČBA dle klíče 

schváleného prezidiem ČKBF, které zasedne 9.7.2014. 

 Finanční příspěvky krajům – návrh 240 000 Kč schválen, peníze budou dle schválených kritérií 

rozděleny krajům 

 Program IV - Provoz a údržba sportovních zařízení – celkem 24 žadatelů, 1 vyřazen MŠMT 

(duplicitní žádost) – nutné přichystat smlouvy o předání dotací, po obdržení všech 

podepsaných smluv bude dotace připsána jednotlivým žadatelům na jejich účty 

 Mezinárodní poháry  

Světový pohár Hard/Koblach (AUT) – ženy KK Slavie Praha, muži TJ Sokol Husovice 

Evropský pohár Varaždin (CRO) – ženy TJ Valašské Meziříčí, muži SKK Rokycany 
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Pohár NBC Öhringen (GER) – ženy TJ Spartak Přerov a KK Blansko, muži SKK Náchod a TJ 

Sokol Kolín 

Muži SKK Náchod odmítli účast na poháru NBC, právo postupu tak přešlo na oddíl MS 

Brno, nutné oslovit oddíl  

- startovné ve výši 250 Eur za oddíl bude hradit ČKA, celkem 2.000 EUR – schváleno 

- přihlášky A včetně výsledkových listin KL a Poháru ČKA nutné odeslat do 15.7.2014, nově 

online formulář – oddíl tak může poslat přihlášku sám, bude provedeno dle domluvy 

- termín pro odeslání jmenovitých přihlášek B včetně dopingových prohlášení je 20.8.2014 

 České akademické hry 2014 – místo konání Liberec, termín 22.6.2014 , 29 přihlášených 

účastníků  

 Nominace mezinárodních rozhodčích – Jana Holubová ŽP Cup – 15.-17.8.2014, Podbrezová 

 Udělení Vyznamenání ČKA za zásluhy – předložené návrhy schváleny 

 

 

11. Různé 
 Diskuze k úpravě pravidel při návratu hráče ze zahraničí - změna směrnice č. 1/2010, 

o postupu při odchodu hráče do zahraničí a o podmínkách registrace cizího státního 
příslušníka, a to: 
čl. 5. (3) Hráč po ukončení startu v zahraničním oddílu je povinen vrátit se do   
                mateřského oddílu, ve kterém byl registrován před odchodem do zahraničí.  
         (4) ruší se! 
Směrnice nabyde účinnosti 1. července 2014. 

 Zavedení povinnosti segmentových drah v I.KL – schváleno s platností od sezóny 
2018/2019!  
 

 Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 2. září 2014 v Zastávce u Brna. 

 

U S N E S E N Í: 

VV ČKA schvaluje: 

 návrhy na udělení vyznamenání za reprezentaci, za zásluhy a udělení plakety L. 
Keprtovi za 150. start jako reprezentační trenér 

 návrhy na vyznamenání ČUS 

 odměny reprezentantům za umístění na MS 2014 v Brně do 6. místa 

 zrušení semifinále MČR 2015 v kategorii seniorek 

 zařazení semifinále MČR 2015 v kategorii juniorů 

 vypsání MČR smíšených dvojic v sezóně 2014/2015  

 ceny za umístění družstev v I. KLZ, I. KLM a KLD 

 plán akcí na II. pololetí 2014, které se uskuteční dle ekonomické situace 

 úpravu pravidel čl. 7 odst. 5 Pravidel kuželkářského sportu a čl. odst. 1 Soutěžního 
řádu kuželkářského sportu 



 

 6 

 juniorský rekord ČR na 120 HS – Jan Endršt 662 bodů a dorostenecký rekord ve 
sprintu – Denisa Pytlíková 213 bodů 

 zrušení startovného v Českém poháru dorostu, nájemné kuželen a rozhodčí bude 
hradit ČKA 

 finanční příspěvek krajům na rok 2014 

 úhradu startovného za oddíly, které se zúčastní mezinárodních pohárů NBC 2014 

 úpravu směrnice č. 1/2010, o postupu při odchodu hráče do zahraničí a o 
podmínkách registrace cizího státního příslušníka 

 od sezóny 2018/2019 zavedení povinnosti segmentových drah v I. KL  
 
 

VV ČKA ukládá: 

21/14 zajistit místo konání a připravit rozpis Superpoháru  

z: předseda STK  
t: bez zbytečného odkladu  

 

22/14 připravit rozpis Poháru ČKA 2014/2015  

z: předseda STK  
          t: bez zbytečného odkladu  
 

23/14 připravit rozpis Kuželkářské ligy 2014/2015  

z: předseda STK  
          t: bez zbytečného odkladu  
 
24/14 zpracovat a na MŠMT odevzdat výkaz výsledků a výsledkové listiny z MS 

z: sekretariát  
          t: 30.6.2014 
 

25/14 s pořadateli turnajů PMN 2014/2015 uzavřít dohody o zajištění a uveřejnit rozpis      
soutěže 

z: sekretariát  
          t: 31.8.2014 
 

26/14 s pořadateli turnajů ČPD 2014/2015 uzavřít dohody o zajištění a uveřejnit rozpis 
soutěže 

z: sekretariát  
          t: 31.8.2014 
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27/14 zajistit a odeslat přihlášky „A“ klubových družstev do pohárových soutěží NBC  

z: sekretariát  
         t: 15.7.2014 

28/14 řešit s kluby vyplnění a odeslání jmenovité přihlášky „B“ na pohárové soutěže NBC 
včetně dopingových prohlášení 

z: sekretariát  
         t: 20.8.2014 

29/14 delegovat rozhodčí na ligová utkání pro podzimní část sezóny 2013/2014  

z: předseda KR  
t: 24. 8. 2014 

 

30/14 připravit plánovaný rozpočet každé komise na II. pololetí 2014 

z: všichni 
t: 31. 8. 2014 

 
 


