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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 26. 8. 2015 v Brně 

 

Přítomni:  Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, František Majer, Pavel Mecerod, 
Petr Streubel, Lukáš Hlavinka, Jaromír Šula, Jana Holubová 

Omluveni:  Jiří Jančálek, Petr Bína 

 

1. Zahájení 
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA, Petr Vaňura. 
 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 
 
Plnění úkolů: 
17–20/15  splněno 
20/15    splněno 
21–23/15  trvá 
24–26/15  splněno 
27/15    trvá 
28/15    splněno 
29/15    trvá 
30–31/15  splněno 
 

3. Zpráva prezidenta 
• obdržena žádost KK Velen Boskovice o vyjádření podpory pro stavbu kuželny, která by 

měla být součástí nové sportovní haly 
 

4. Zpráva sekretářky 
• dosud nevyhlášeny programy státní dotace na rok 2016 – zvykem na začátku července 
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• 2. kolo rozdělení státních dotací na rok 2015 – na Program V (Organizace sportu) 
přiděleno 300 000 Kč, podle klíče bude provedeno nové přerozdělení dotace mezi 
ČKBF, ČKA a ČBA 

• obdržena 2. splátka darů ČOV z loterií ve výši 535 000 Kč na období 2015–2018, po 
obdržení konečné splátky rozdělení mezi ČKA a ČBA  

• změna termínu konání Akademických her 2015 v kuželkách v Olomouci na 9. 9. 2015 
 

5. Valná hromada ČKBF 

• 46 mandátů pro ČKA – 22 pro prvoligová družstva, 20 pro kraje dle členské základny, 4 
pro VV ČKA 

• možnost využít sdružené mandáty (1 delegát může mít 2 mandáty) 
• účast hráče jako delegáta na VH bude zohledněna jako reprezentační start 
• informace ke stanovám ČKBF 

 

6. Zprávy předsedů komisí 

 

EK – Naděžda Dobešová 

• informace o stavu financí ČKA 

• připomínky k návrhu rozpisu Interligy 

• změna termínu konání Superpoháru ČKA na 6. 9. 2015 
 
STK – Hanuš Slavík 

• schválen návrh na navýšení počtu náhradnických startů za polovinu soutěžního ročníku 
na 5 

• schváleno umožnění startu hráče bez registračního průkazu, předložení průkazu 
totožnosti (OP, ŘP, pas), správní poplatek 200 Kč 

• schváleny úpravy STP – informace bude uvedena na webu  

• schválen rozpis Poháru ČKA 2015–2016 

• úkol pro KM – připravit návrh nového systému KLD pro sezónu 2016–2017 

• informace o stavbě nové čtyřdráhové kuželny v Aši 
 
KSR – Jiří Jančálek (předložena písemná zpráva) 

• předložena a schválena nominace na KS juniorů v Olomouci ve dnech 25.–27. 9. 2015 

• jednání o místě konání druhého KS juniorů ve dnech 27.–29. 11. 2015 

• nabídka německého svazu na konání mezistátního utkání dne 7. 5. 2016 – VV schválil 
 
MMK – Petr Streubel 

• komunikace s potenciálními sponzory na sezónu 2015–2016 

• hledání nového autora „okénka“ 

• další číslo KuLi vyjde před začátkem sezóny 

• návrh na natočení náborového videa pro děti a mládež 
 
TK – Pavel Mecerod 

• evidence kuželen – oddíly neaktualizují informace v databázi, kolaudátoři tak budou 
vydávat osvědčení až proti vyplněnému evidenčnímu listu oddílu 
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• školení kolaudátorů – 26. 9. 2015, Rosice 

• práce na tvorbě videa o přípravě drah 

• nesrovnalosti v TP WNBA – vznést dotaz přímo na WNBA 
 
TMK – František Majer 

• školení trenérů mládeže II. třídy ve dnech 11.–13. 12. 2015 

• vyhláška 391/2013 Sb. – povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce 
účastnících se organizovaných soutěží – po prostudování podkladů VV usoudil, že naše 
současná praxe vyhlášce vyhovuje 
 
KR – Lukáš Hlavinka 

• seminář a školení rozhodčích II. třídy – 5. 9. 2015 v Praze, 6. 9. 2015 v Blansku 

• aktualizace databáze rozhodčích 

• udělení kvalifikace rozhodčí I. třídy Ladislavu Hetclovi 

 

7. Různé 
VV ČKA se zabýval chováním reprezentace na MS 2015 ve Speichersdorfu. 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 12. 11. 2015 v Praze. 
 

U S N E S E N Í: 

VV ČKA schvaluje: 

• navýšení počtu náhradnických startů za polovinu soutěžního ročníku na 5 

• umožnění startu hráče bez registračního průkazu 

• úpravy STP 

• rozpis Poháru ČKA 2015–2016 

• nominace hráčů na KS juniorů v Olomouci ve dnech 25.–27. 9. 2015 

• MU s reprezentací Německa dne 7. 5. 2016 

• termíny a místa konání školení rozhodčích II. třídy, školení kolaudátorů a trenérů 
mládeže 

• udělení kvalifikace rozhodčí I. třídy Ladislavu Hetclovi 

• zohlednění účasti hráče (delegát) na VH ČKBF jako účast na reprezentačním startu 

VV ČKA bere na vědomí: 

• změnu termínu konání Akademických her 2015 v Olomouci 

• změnu termínu konání Superpoháru 2015 

VV ČKA ukládá: 

32/15  zaslat KK Velenu Boskovice vyjádření ČKA k obdržené žádosti 

z: sekretariát 
t: bez zbytečného odkladu 
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33/15  delegovat 4 zástupce ČKA na VH ČKBF 

z: prezident 
t: 16. 10. 2015 
 

34/15 novelizovat Sportovně-technické předpisy kuželkářského sportu 
z: předseda STK 
t: 11. 9. 2015 

 

35/15 připravit návrh nového systému KLD pro sezónu 2016/2017 

z: předseda KM  
t: 31. 1. 2016 

 

36/15 zpracovat a odeslat objednávky pro konání KS juniorů v Olomouci, školení kolaudátorů 
v Rosicích, seminářů a školení rozhodčích II. třídy v Praze a Blansku, školení trenérů mládeže 

z: sekretariát 
t: bez zbytečného odkladu 

 

37/15 připravit a zveřejnit rozpis Vánočního turnaje mládeže 

z: předseda KM 
t: 12. 11. 2015 

 

38/15 připravit předběžný rozpočet a plán akcí na rok 2016 

z: sekretariát, všichni 
t: 12. 11. 2015 
 
 
 

 

 

 

Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Petr Vaňura 


