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Zápis z jednání Valné hromady České kuželkářské asociace 
Datum: 15. června 2013 
Místo:  Praha, sídlo ČUS Strahov, Zátopkova 100/2 
 
Jednání Valné hromady řídil Jiří Jančálek. 
 

Program 
1.  Zahájení 
2.  Volba mandátové, návrhové a volební komise 
3. Zpráva o činnosti ČKA 
4. Zpráva o hospodaření ČKA 
5. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu VH ČKA 
6. Volba prezidenta ČKA 
7. Volba viceprezidenta ČKA  
8. Různé – diskuze 
9. Závěr 

Zápis 

1. Zahájení 

Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal všechny přítomné.  
Pořízením zápisu byl pověřen Hanuš Slavík. 

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 

Vznesen návrh hlasovat o složení každé komise en bloc. 
Výsledek: jednomyslně PRO 
 
Mandátová komise  Jana Holubová 
    Jaroslav Egrt 
    Stanislav Nosek 
Výsledek hlasování: jednomyslně PRO 

Návrhová komise  Petr Dobeš 
    Vlasta Endrštová 
    Zdeněk Jaroš 
Výsledek hlasování: jednomyslně PRO 

Volební komise  Stanislav Partl 
    Jaroslav Pleticha 
    Jiří Miláček 
    Miloš Navrkal 
    Pavel Kohlíček 
Výsledek hlasování: jednomyslně PRO 
 
Následovala krátká přestávka na jednání komisí. Členové komisí si zvolili své předsedy: 
Mandátová komise  Jana Holubová 
Návrhová komise  Vlasta Endrštová 
Volební komise  Jaroslav Pleticha 
 
Poté přednesla Jana Holubová zprávu Mandátové komise: 
Jednání se zúčastní 41 ze 48 pozvaných delegátů, což je 85,4 %. Valná hromada je usnášeníschopná. 

3. Zpráva o činnosti ČKA 

Prezident ČKA Jiří Jančálek předložil zprávu o činnosti doplněnou o rozsáhlou výsledkovou a statistickou 
část všem delegátům předem v písemné formě a tento text následně okomentoval a případně doplnil. 
Pozitivně zhodnotil omlazení funkcionářů ve VV ČKA. 
Dále vyslovil důrazný apel na dodržování předpisů. 
Naší prioritou musí být a také je mládež. S tím souvisí naléhavá potřeba kvalitních trenérů a s tím ruku 
v ruce také kvalitní metodiky tréninku. Věří, že mládež bude prioritou i příštího VV ČKA. 
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Komise rozhodčích  

 Prezident měl pár výtek k této komisi, jsou popsány ve zprávě. Největší přehmat rozhodčího 
nastal v nedávné kauze „Mistřín“. 

Komise státní reprezentace  

 Hlavní kategorie pro posouzení úspěchů ze strany státních autorit jsou dospělí a junioři. Dorost 
sice nikoli, ale na druhou stranu je to základna našeho sportu pro budoucnost. Z toho plyne 
nutnost stále zvyšovat konkurenceschopnosti v 1.KLD. 

Mediální a marketinková komise 

 Prezident vysoce ocenil všechny sponzory našeho sportu – frimy Bellatex, J&R Digital, Pro-Tec 
i STP Services. Stejně tak velmi kladně ohodnotil i Kuželkářské listy, které mimo aktuálních 
informací slouží v podstatě i jako archiv. Náš web je velmi aktuální, graficky je kvalitní. Jeho 
součástí bylo dříve fórum, které se však často stávalo velmi nechutným a rozhodně 
nevyvolávalo dobrý dojem o kuželkách a ČKA. Proto bylo před lety z webu vyčleněno a zřízena 
povinná registrace. Výrazné zlepšení kvality komunikace to sice nepřineslo, ale aspoň se to 
neodehrává přímo na oficiálních stránkách ČKA. 

Sportovně technická komise 

 Je to zřejmě nejdůležitější komise, bez ní by nebyly soutěže. STK se hlavním dílem podílela na 
novele Sportovně technických předpisů. Zásadní novinkou bylo umožnění používání vlastních 
koulí ke hře. Při MČR se nově udělují dvě sady medailí ve všech kategoriích. Vznikla také nová 
soutěž – MČR dvojic. 

Technická komise 

 Byla vydána novela Technických předpisů, týkající se zejména provádění kolaudací. Pozitivní 
informace je, že vznikají nové kuželny, řada kuželen prochází zásadní rekonstrukcí. Po mnoha 
letech se nového stánku dočkala i Praha.  

Trenérsko-metodická komise 

 Po mnoha letech se podařilo realizovat kurz trenérů 2.třídy, při kterém bylo vyškoleno 20 
nových trenérů. 

Sekretariát 

 Je to nesmírně důležitá instituce, která nám doslova přináší „modré z nebe“. Osazenstvo je 
vždy ochotně ku pomoci. Prezident vysoce ocenil práci sekretariátu a poděkoval za ní. 

 
Závěrem prezident vyjádřil pocit, že bylo často těžké oddělit osobu prezidenta a osobu Jiřího Jančálka. 
V tomto věčném dilematu se snažil upřednostňovat roli prezidenta. 
V úplném závěru pak přečetl závěrečnou pasáž zprávy, ve které poděkoval všem, kteří jakkoli se zasloužili o 
vývoj kuželkářského sportu v České republice. 
 
Poté předal odcházející generální sekretářce Ivance Palánové kytici 23 růží, za každý rok strávený na 
sekretariátu ČKA jednu. A konečně předal vyznamenání ČKA Miloslavu Kovářovi a Petru Markovi. 

4. Zpráva o hospodaření ČKA 

Zprávu přednesla ekonomka ČKA Naďa Dobešová. ČKA je na základě smlouvy zodpovědná za čerpání 
dotací, které jsou od státu směřovány na ČKBF a poté převáděny k ČKA. Pouze prostředky na údržbu jdou 
přes ČKBF, ale i zde veškerou administrativní práci dělá sekretariát ČKA. 
 
- Informaci o výši státní dotace jsme dostali až 6. 6. 2013. Její výše je 2 936 000 Kč a budeme ji dostávat ve 

splátkách. Po rozdělení bude pro ČKA 2 227 256 Kč, je nutné vyčerpat všechny prostředky beze zbytku, 
převádět na další období nelze nic. 

- Podobně vysoká dotace byla v roce 2012 a také nebylo možné nic převádět, což nám působilo nemalé 
komplikace při jejím čerpání. Hlavní cíl, a sice dostat co možná nejvíce prostředků mezi oddíly, se podařilo 
naplnit celkem uspokojivě. 

5. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu VH ČKA 

Návrh na změny Jednacího a Volebního řádu VH ČKA byl předložen delegátům písemně s vyznačením 
navrhovaných změn. Jednalo se převážně o technické změny. Do Volebního řádu byly přidány články, které 
řeší dodatečné přihlášky kandidátů na volené funkce. 
Jiří Němec upozornil na chybu a tedy opravu slova v návrhu čl. 15 Volebního řádu.  
Hanuš Slavík vznesl dotaz na navrženou podmínku pro kandidaturu spočívající v dispozici nejméně 1/10 
mandátů přítomných delegátů. Jaromír Hendrych doporučil toto omezení vypustit, k tomuto se připojili i Karel 
Bok a Stanislav Nosek. Následovala diskuze k tématu. 
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Petr Dobeš vznesl technickou poznámku, že hlasovat o návrzích se má v takovém pořadí, v jakém byly 
předloženy.  
Proto bylo hned hlasováno o podmínce dispozice 1/10 mandátů přítomných delegátů v předloze návrhu VŘ. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 23, zdrželi se 9; návrh nebyl přijat (22,0 % hlasů). 

Poté bylo hlasováno o vypuštění podmínky dispozice 1/10 mandátů přítomných delegátů z předlohy návrhu 
VŘ. 

Výsledek hlasování: pro 21, proti 10, zdrželi se 10; návrh byl přijat (51,2 % hlasů). 

Po diskusi na Valné hromadě ČKBF se i plénum Valné hromady ČKA sjednotilo na umožnění delegátům 
disponovat nejvýše dvěma mandáty. V tomto duchu byl předložený návrh upraven a bylo o něm hlasováno. 

Výsledek hlasování: pro 40, proti 1, zdržel se 0; návrh byl přijat (97,6 % hlasů). 

Nakonec bylo hlasováno o celém návrhu JŘ a VŘ. 

Výsledek hlasování: pro 38, proti 2, zdržel se 1; návrh byl přijat (92,7 % hlasů). 

6. Volba prezidenta ČKA 

Volby řídil předseda Volební komise Jaroslav Pleticha.  
V termínu přihlášek k 31. 5. 2013 podal přihlášku jediný kandidát na funkci prezidenta, a to Petr Vaňura. Na 
funkci viceprezidenta byla podána také jediná přihláška – Nadi Dobešové. 
Jaroslav Pleticha popsal způsob volby, která proběhne tajným hlasováním. Dále vyzval kandidáta 
k představení programu. 
Petr Vaňura krátce vystoupil a označil se za „obyčejného manažera“. Zdůraznil, že nekandiduje on, coby 
jedinec, ale v tandemu s Naďou Dobešovou. Jeho dřívější rezervovaný přístup k mládeži již neplatí a naopak 
chce dát prostor Zdeňkovi Jarošovi k realizaci v této oblasti. Dále chce angažovat ekonoma, který je jeho 
dlouholetým spolupracovníkem a vede účetnictví jeho firmy. Nechce dělat rozsáhlé změny v týmu, který 
pracoval dosud, jednání stále probíhají. Jeho kandidaturu podal po půlroční diskuzi Jihomoravský KKS. 
Poté se krátce představila i kandidátka na funkci viceprezidenta Naďa Dobešová. Řekla, že má dlouholeté 
zkušenosti ze všech možných oblastí jak v kuželkách, tak obecně ve sportu, a také z veřejných funkcí. Tyto 
zkušenosti by mohla ve vedení svazu využít. 
Následovala volba prezidenta. Po sečtení hlasů oznámil Jaroslav Pleticha výsledek: 
Předána byla 41 obálka, zpět odevzdán 41 platný hlas. 

Pro 30 hlasů, proti 11 hlasů, Petr Vaňura byl zvolen většinou 73,2 %. 

7. Volba viceprezidenta ČKA 

Následovala volba viceprezidenta stejným způsobem. Po sečtení hlasů oznámil Jaroslav Pleticha výsledek: 
Předána byla 41 obálka, zpět odevzdán 41 platný hlas. 

Pro 40 hlasů, proti 1 hlasů, Naďa Dobešová byla zvolena většinou 97,6 %. 

Oba zvolení funkcionáři poděkovali za vyjádřenou důvěru. 

8. Různé - Diskuse 

Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

9. Závěr 

Odstupující prezident ČKA Jiří Jančálek se rozloučil, poděkoval všem za spolupráci a vyjádřil víru, že bude i 
nadále pokračovat v práci pro kuželky. 
Poté se veřejně rozloučila i odcházející generální sekretářka Ivanka Palánová. Během 23 let poznala mezi 
kuželkáři řadu lidí i kamarádů. Nakonec si i sama našla za sebe náhradu, a to Janu Holubovou, které tímto 
předává funkci generální sekretářky. Mezi kuželkáři se určitě bude i nadále objevovat. 
 
Nakonec předsedkyně Návrhové komise Vlasta Endrštová přednesla návrh usnesení, který byl jednomyslně 
přijat. Text usnesení je v příloze zápisu. 
 
Řídící jednání Jiří Jančálek poté ukončil jednání. 
Poděkoval delegátům za účast a popřál jim vše dobré. 
 
Zapsal: Hanuš Slavík 
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  Naďa Dobešová, v. r.      Petr Vaňura,. 
  viceprezident ČKA       prezident ČKA 
 



 

Usnesení  
Valné hromady České kuželkářské asociace 
ze dne 15. června 2013 
 
Valná hromada ČKA 

• Vzala na vědomí - Zprávu o činnosti ČKA za uplynulé volební období. 

- Zprávu o hospodaření ČKA,  

- Zprávu Mandátové komise: 
účast 41 delegátů ze 48 pozvaných – 85,4 %. 

 

• Schválila - Předložený návrh Jednacího řádu se změnou v tom smyslu, že počet mandátů, 
kterými může delegát při VH disponovat, je nejvýše dva. 

- Předložený návrh Volebního řádu se změnou v tom smyslu, že se ruší povinnost 
dispozice 1/10 mandátů přítomných delegátů pro podání dodatečné přihlášky 
kandidáta. 

 

• Zvolila - Petra Vaňuru do funkce Prezidenta ČKA 

- Naďu Dobešovou do funkce Viceprezidenta ČKA 

 

• Uložila Krajským kuželkářským svazům, zajistily u svých členských oddílů aktualizaci 
databáze kuželen. 


