Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace
Datum:
Místo:
Přítomni:

5. ledna 2013
Třebíč, Hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45
všichni členové VV ČKA včetně předsedů komisí a zástupci 13 krajských svazů, omluven
Pardubický KKS

Pracovní předsednictvo jednání
Jiří Jančálek, prezident ČKA
Hanuš Slavík, předseda STK ČKA – zvolený zapisovatel jednání
Řízením jednání byl pověřen Jiří Jančálek.
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Zahájení a volba zapisovatele
Kontrola zápisu z minulého jednání
Zpráva o činnosti VV ČKA v roce 2012
Zpráva o hospodaření ČKA
Informace z konference NBC
Příprava VH ČKBF a VH ČKA
Diskuze
Usnesení VR ČKA
Závěr

Jančálek
Palánová
Jančálek
Dobešová
Jančálek
Jančálek

Zápis
1. Zahájení a volba zapisovatele
Jednání zahájil prezident ČKA Jiří Jančálek, který přivítal a pozdravil všechny přítomné. V úvodu vzpomněl
na naše členy, kteří nás v nedávné době opustili. Všichni přítomní uctili minutou ticha památku Petra Firka
(Pražský kuželkářský svaz), Zdeňka Bayera (předseda Středočeského kuželkářského svazu, duše oddílu
Akuma Kosmonosy), Miloše Kratiny (stál u zrodu řady kuželen) a Josefa Němečka (dlouholetý předseda MS
Brno). Poté J.Jančálek přivítal prezidenta ČKBF Vladimíra Tlamku. A také představil novou předsedkyni
PKS Ivanu Vlkovou.
Dále oznámil, že jednání se bude řídit programem, uvedeným v pozvánce, kterou všichni obdrželi
v dostatečném předstihu, a zeptal se na případné připomínky či návrhy na doplnění programu. Žádné
připomínky nebyly vzneseny.
Následovala volba zapisovatele jednání VR. Navržen byl Hanuš Slavík, který byl jednomyslně zvolen a
ihned se ujal své funkce. Jiří Jančálek byl zároveň pověřen řízením jednání a hned pokračoval v programu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Generální sekretářka ČKA Ivana Palánová provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulé VR, která se konala
dne 7. ledna 2012 v Kutné Hoře.
Důležitým úkolem pro všechny členy VR bylo „šířit informace o potřebě registrace dětí“, zejména
v regionálních sdruženích ČSTV, což příznivě ovlivňuje výši státních dotací. Úkol se dá těžko kontrolovat, ale
tato potřeba je stále aktuální a VV věří, že se všichni snaží tuto osvětu ve členské základně šířit.
3. Zpráva o činnosti VV ČKA v roce 2012
Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. V úvodu zmínil, že situace ve financování
rozhodně nebude lepší. Vloni byla z politických důvodů z Ministerstva financí převedena mimořádná dotace
do sportu. Letos nelze podobnou věc očekávat. I nadále trvá jednostranná preference olympijských sportů.
Zrušení Sazky a.s. přineslo pozitivum v tom, že peníze přicházejí včas a ne s několikaletým zpožděním, na
druhou stranu negativním zjištěním je, že přímou komunikaci se státem doprovází obrovská a komplikovaná
administrativa, kterou sekretariát zvládá jen s maximálním vypětím.
V roce 2012 nenastaly ve VV ČKA žádné personální změny. Pouze od 1. 1. 2012 byl zvolen nový předseda
Disciplinární komise, který však není přímým členem VV.
Všechny podstatné informace jsou plynule šířeny prostřednictvím všech dostupných a zavedených
informačních kanálů. Web je v podstatě stále aktuální, zpravodaje jsou vydávány pravidelně, jsou
zveřejňovány tiskové zprávy z jednání VV ČKA.
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Pravidelně je pro příslušné činovníky vydáván aktualizovaný přehled členské základny. Oficiální databázi
členů spravuje ČSTV, ovšem z této databáze nejsou možné žádné výstupy. ČKA si proto paralelně udržuje
vlastní databázi, která však není přímo propojena s oficiální databází, a proto může obsahovat nějaké chyby.
O jakýchkoli zjištěných chybách je potřeba neprodleně informovat sekretariát ČKA.
V další části zprávy se prezident věnoval rozboru sportovních výsledků na úrovni reprezentace. Ve
Světovém poháru potěšila především mládež – Natálie Topičová vybojovala stříbrnou medaili. Velkého
zklamání jsme se dočkali na MS U-23 (junioři a juniorky), odkud výprava nepřivezla ani jednu medaili a
v bodování národů jsme obsadili nelichotivé až tristní 15. místo ze 17 národů (přičemž ti za námi ani
nepostavili celá kompletní družstva). V klubových pohárech lze pozitivně hodnotit účast žen, které se
vesměs umístily v první desítce. Našim mužům se v pohárech dlouhodobě nedaří. Z MS jednotlivců přišlo
konečně kýžené zlato zásluhou Hany Wiedermannové ve sprintu. Lucie Vaverková a Miroslav Jelínek
postoupili do čtvrtfinále. V nesmírně kvalitní konkurenci je velmi těžké uspět opakovaně.
V Mistrovství ČR byla zavedena novinka v šesti dospělých kategoriích, kde se udělovaly dvě sady medailí
(za kombinaci a za finálový výkon). VV tento model hodnotí pozitivně a použije jej i pro MČR 2013.
V dlouhodobých soutěžích družstev žen provedla STK ČKA změny s tím, že upřednostnila 2. KLZ. Model
KLD se vyvíjí a provází jej dlouholeté diskuze, které vyústily i do úprav STP. KLD bude zatím pokračovat dle
současného modelu, ovšem s tím, že celkový plánovaný počet 32 družstev bude příště striktně dodržen.
U Poháru ČKA je problém s vyplacením dotace, ale tkví to spíše ve špatné komunikaci zástupce firmy
Pro-Tec. Odměny byly proto vyplaceny z vlastních zdrojů a situace se bude dále řešit. Soutěž MČR dvojic
má nového sponzora, firmu J&R Digital. Obě finále se budou konat na šestidráze ve Vracově. Zde vypadá,
že vše proběhne bez problémů.
Během roku jsme zjistili, že některé svazy nerespektují STP a umožňují start žáků v soutěžích dospělých. To
je naprosto nepřijatelné a tato situace se nesmí opakovat. Na řadu by pak mohly přijít nepopulární sankce.
Velmi tristní je neúčast některých svazů na tradičních turnajích mládeže. Jako velmi přínosný byl hodnocen
kemp mládeže v Dačicích, konaný pod záštitou Komise mládeže ČKA.
Zásadní entita důležitá pro zisk státních dotací je ČKBF, která je i partnerem příslušných státních institucí
pro tato jednání. Spolupráce vedení ČKA s prezídiem ČKBF bylo na velmi dobré úrovni.
Prezident ČKA měl v roce 2012 zdravotní problémy, které ovlivnily jeho práci. Věří, že letos vše dotáhne bez
potíží až k Valným hromadám. Prezident byl rovněž kooptován do prezidia NBC na pozici viceprezidenta pro
mládež.
V loňském roce jsme si připomněli 75. výročí existence organizovaného kuželkářského sportu. Připomínka
tohoto výročí se potáhne jako nit celým dnešním slavnostním večerem.
V závěru zprávy prezident poděkoval všem funkcionářům za práci a jejich rodinám za toleranci. Všichni
členové VR dostanou na památku drobný dárek od ČKA.
Nakonec udělil prezident nepřítomnému p. Jiřímu Jakešovi stříbrnou plaketu ČKA (převzal ji Jiří Miláček).
Na závěr zprávy poděkoval prezident za pozornost.
4. Zpráva o hospodaření
Zprávu o hospodaření přednesla ekonomka VV ČKA Naďa Dobešová.
Peníze svazům jdou nyní již pouze ze státních dotací. Veškeré toky jdou přes ČKBF. V organizaci sportu
v republice proběhla řada chaotických změn. Peníze nyní dostávají pouze svazy, regionální organizace
ČSTV byly prozatím z procesu vyloučeny. Ovšem nakonec se zřejmě vše de facto vrátí nazpět a regionální
organizace ČSTV budou přeměněny na Regionální centra sportu.
My čerpáme dotace ze 4 programů (druhů) dotací. Za čerpání a vyúčtování tří z nich odpovídá ČKA.
1. Program státní reprezentace – dotace 1 191 700 Kč. Využitelné pouze pro účely reprezentace.
2. Program pro sportovně talentovanou mládež – 383 300 Kč. Využívá se hlavně pro PMN a dva tradiční
turnaje mládeže. Dále pro účast dětí na Světovém poháru.
3. Program na provoz a údržbu – 1 093 900 Kč. Na základě žádostí byla dotace rozdělena 26 oddílům a
klubům. Velmi administrativně náročné čerpání, vše zpracováno vlastními silami sekretariátu ČKA, nebyla
využita velmi drahá nabídka zpracování od Investičního oddělení ČSTV. Dotace komplet na účtu ČKBF.
4. Program V – na organizaci sportu – účelová dotace ve výši 3 394 300 Kč, která byla v roce 2012
mimořádně vysoká. Díky ní byly vyřešeny dluhy vůči ČKBF a ČBA za roky 2010 – 2012 a také mírně
navýšeny dotace krajům. Rovněž byl odveden příspěvek do fondu solidarity ve výši 1 % rozpočtu. Byly
využity rovněž veškeré možnosti pro využití dotace pro oddíly, především na mládež.
Přehledy všech finančních ukazatelů jsou rozsáhlé a poměrně složité. Zájemci mají samozřejmě možnost
vše řádně prostudovat a shlédnout detaily účetnictví na sekretariátu ČKA, metodiky čerpání jsou k dispozici
na webových stránkách MŠMT.
Na účtu zbývá cca 2 300 000 Kč z vlastních zdrojů, z toho cca 200 000 Kč patří krajským svazům, které
vedou u ČKA své účetnictví. Je tak vytvořena optimální rezerva na činnost v 1. pololetí roku 2013.
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5. Informace z konference NBC a další informace z mezinárodního dění
Informaci přednesl prezident ČKA Jiří Jančálek. V úvodu zopakoval informaci o tom, že byl kooptován do
prezidia NBC na pozici viceprezidenta pro mládež.
Na loňské VR, která se konala 7. 1. 2012, byl VV ČKA, potažmo prezident, pověřen synchronizací činností
s NBC, respektive proti NBC. Ovšem již 9. 1. 2012 dostal prezident nabídku na funkci viceprezidenta NBC
pro mládež. Poté se postupně stala řada událostí. Dne 14. 1. 2012 došlo k „zemětřesení“ v DKBC, při kterém
se kompletně změnilo její vedení. Následovalo jednání s představiteli slovenského svazu. 30. 1. 2012 se
prezident nakonec rozhodl nabídku odmítnout, protože při sporu s NBC věřil v podporu Němců, Rakušanů,
Slováků a Poláků. Po dalším překotném vývoji v Německu zjistil, že Česko zůstalo v boji s NBC zřejmě
osamoceno. Nakonec situaci vyhodnotil tak, že bude přece jen lepší být u zdroje a mít možnost iniciovat
změny zevnitř, a proto se dne 15. 2. 2012 nakonec rozhodl nabízenou funkci přijmout.
Již v pozici viceprezidenta získal běhen SP mládeže spoustu zajímavých informací. DKBC sice deklarovala,
že chce respektovat nařízení NBC, ale pro nominaci na MSJ pravidla nerespektovala. Během turnaje podali
Rakušané a Slováci protest, ke kterému se připojila i naše výprava. Protest však byl zamítnut.
Prezident rovněž navštívil mezinárodní kemp mládeže v Podbrezové a ohodnotil jej jako velmi zdařilou akci.
Konference NBC ve Vídni v září 2012 proběhla bez naší účasti (kvůli prezidentově hospitalizaci). I přes účast
pouhých 9 členských států (z 22) byla konference usnášeníschopná. Předsednictvo má totiž 4 hlasy, což
s devíti přítomnými dává dohromady 13 hlasů z 26 a přesně kýžených 50 %. Po jednání zazněla tvrdá kritika
NBC ze strany Rakušanů, kteří označili chování NBC mimo jiné za direktivní a nepřipouštějící jakoukoli
diskuzi. Pro doplnění je potřeba zmínit, že prezident rakouského svazu je zároveň prezident WNBA. Z toho
plyne, že vztahy mezi NBC a WNBA se stále eskalují a těžko lze předvídat, jak situace skončí.
V oblasti dopinku se situace zlepšila a povinnosti lze již označit za snesitelné. Vloni byl v hledáčku pouze
Miroslav Jelínek, letos se na seznam dostala pouze Hana Wiedermannová. Zlepšuje se i přístup NBC
k turnajům pořádaných oddíly. Dříve byly na pořadu dne absurdní zásahy ze strany NBC doprovázené
zjevnou snahou odčerpat oddílům finance.
Situace v Německu je komplikovaná. Struktura soutěží byla kompletně změněna. Hlavní soutěže se hrají na
120 hs. Pod nimi jsou dvě větve soutěží na 120 hs a na 200 hs. Vznikla nová organizace – DCU, která stojí
zcela mimo oficiální strukturu FIQ/WNBA/NBC/DKBC a Německý olympijský výbor. To znamená, že je mimo
oficiální kuželkářský sport a z našeho pohledu s ní nemáme vůbec žádné styčné plochy a žádný vztah.
6. Příprava Valné hromady ČKBF a ČKA
Tyto Valné hromady budou z našeho pohledu zcela zásadní. Prezidium ČKBF rozhodlo, že se budou konat
15. června 2013. ČKA navrhla Brno (hotel Slovan), ale ČBA vzhledem k rozmístění své členské základny
preferuje Prahu (90 % lidí ČBA je v Čechách). Místo se řeší v současné době.
Rozdělení mandátů mezi ČKA a ČBA je dáno stanovami ČKBF. Prezidium ČKBF má 5 mandátů. Každá
asociace má 20 míst a dalších 40 míst se rozdělí dle členské základny. Aktuální stav dává 32 mandáty ČKA
a 8 mandátů ČBA. Z toho plynou 52 mandáty pro ČKA, jejichž obsazení se bude řešit v návaznosti na
následující VH ČKA.
Mandáty na VH ČKA mají prezident a viceprezident, dále delegáti z krajských svazů dle členské základny
(méně než 500 – 1 mandát, 501-800 – 2 mandáty, 801 a více – 3 mandáty) a účastníci 1. lig, přičemž
účastníci obou nejvyšších soutěží mají jeden mandát (Náchod, Přerov, Husovice, Valašské Meziříčí). Za
kraje je tedy na VH ČKA 27 mandátů a za 1. ligy 20 mandátů – celkem 47 mandátů.
Vzhledem k nutnosti prosadit a hájit zájmy ČKA na VH ČKBF doporučila VR ČKA, aby zbývajících 5
mandátů na VH ČKBF bylo přiděleno členům VV ČKA.
Prezident připraví k oběma valným hromadám podrobný informační balíček, který bude zveřejněn na webu
ČKA a KuLi.
Přihlášky kandidátů na volené funkce se mohou podávat do 15 dnů do konání VH, tedy do 31. května 2013.
Jiří Jančálek zopakoval, že nebude kandidovat na pozici prezidenta ČKA. Je převědčen, že po dvou
volebních obdobích, kdy stál v čele ČKA, je správný čas na změnu. V této souvislosti důrazně apeloval na
všechny členy Výkonné rady ČKA, aby intenzivně hledali vhodného kandidáta na pozici prezidenta ČKA.
Dále je potřeba po zkušenostech z toho volebního období zvážit ustanovení pozice náhradníka
viceprezidenta.
7. Diskuse
Vladimír Tlamka

Poděkoval všem přítomným za činnost. Dále se vyjádřil k situaci v tělovýchově.
Probíhající změny jsou zásadní, mimo jiné dochází k rozprodávání majetku, který
přechází zejména pod fotbal a atletiku. On nejdříve nesouhlasil, ale nakonec se ujistil, že
ve smlouvách by měly být dostatečné pojistky. Kuželky a bowling patří mezi přidružené
sporty k Českému olympijskému výboru, což lze hodnotit slovy „aspoň to“. Tato skupina
sportů má dokonce svého viceprezidenta ČOV. Vývoj směřuje k tomu, že zřejmě záštitu
nad českým sportem převezme právě ČOV a ČSTV bude transformován na pouhou
servisní organizaci. Nicméně situace je neustále nepřehledná. Dále vyjádřil názor, že je
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pro nás dobré členství J.Jančálka v prezidiu NBC, neboť může z této pozice leccos
ovlivnit. Zdůraznil důležitost nadcházejících valných hromad, ale zmínil i existující úvahy
o případném rozdělení ČKBF na samostatné svazy kuželek a bowlingu. Tento trend
tříštění vedení českého sportu nepodporuje. Závěrem požádal přítomné, aby vyřídili díky
za práci lidem v krajích i oddílech a ocenil práci Jiřího Jančálka i sekretariátu ČKA.
Alena Holubová

Zeptala se prezidenta ČKBF na viceprezidenta ČOV pro přidružené sporty, tedy
„čekatelské“ svazy na plné členství v ČOV.

Vladimír Tlamka

Viceprezident se jmenuje Filip Šuman, jedná se o předsedu velmi úspěšné České
florbalové unie, která má obdobné zájmy, jako naše federace a věříme, že je bude řádně
obhajovat.

Jiří Němec

Vyjádřil přesvědčení, že ČSTV se stane výhradní servisní organizací pro ČOV.

Hanuš Slavík

Podal detailní informaci o místech, termínech a systému MČR 2013.

František Majer

Informoval o turnajích mládeže, které se původně pořádaly odděleně pro dorost a žactvo.
Nyní již dvakrát se turnaje pořádaly pro obě kategorie společně. Ozývají se hlasy pro
návrat k původnímu uspořádání a opětovnému oddělení kategorií. K tomu proběhne
anketa mezi krajskými svazy směřující především ke zjištění, zda budou kraje schopny
postavit žákovské družstvo v počtu 3 chlapci a 1 dívka. Dále informoval o velmi
nevhodném chování dětí na srazu v Olomouci. Pro příště nebude při podobném chování
přiznána dané výpravě dotace, či bude vyloučena z celé akce.

Alena Holubová

Zeptala se na statut těchto turnajů. Jedná se o oficiální soutěž nebo ne? Pokud je
otevřená, tak proč není možné postavit více družstev z jednoho kraje?

Stanislav Novák

Vysvětlil situaci, že v Karlovarském kraji není k dispozici dostatek hráčů a kraj je tak
nucen, aby mohl vůbec nastoupit, doplnit sestavu volnými hráči z jiného kraje. Předem se
na tuto možnost dotázal u Komise mládeže a dostal souhlas.

Jiří Němec

Podpořil „půjčování“ hráčů do družstev jiných krajů. Jedná se o soutěž pro děti a v první
řadě jde o to, aby se vůbec uskutečnila.
Následovala nepřehledná diskuze k danému tématu, která nikam nesměřovala a po chvíli
byla prezidentem ČKA ukončena.

Jiří Jančálek

Ověřil si u členů VR názor na přidělení volných mandátů na VH ČKBF členům VV ČKA.
Z pléna se ozvalo několik výhradně souhlasných hlasů.

Petr Vaňura

Podal informaci o stavu příprav konání MS, které proběhne v květnu 2014. Jako místo
konání přichází v úvahu buď hala Rondo, nebo nová hala Na Vodové. Hala Na Vodové
byla postavena před čtyřmi roky, je moderní a velmi pěkná, pro MS vhodná. Vedení haly
s případným pořádáním akce souhlasí. V hale Rondo v tuto chvíli hrozí termínový konflikt.
Organizační výbor má příslib od primátora Brna, že město uhradí všechny výdaje. Byli
obeslání dodavatelé technologie. Již je zajištěn přímý přenos na ČT4 v délce 70 minut.
Partnerem akce bude také Český rozhlas. Do příprav je zapojena i agentura Old Town
Company, která se snaží zajistit finanční prostředky.

Jiří Němec

Vyjádřil se k hledání vhodného kandidáta na post prezidenta ČKA. V případě krizového
vývoje podpořil ustavení úzké komise v počtu maximálně 5 lidí od 1. června 2013.
Komise by pak intenzivně jednala a hledala kandidáta.

Jiří Tůma

Vyjádřil názor, že v takovéto komisi znamená vyšší počet členů snížení možnosti dospět
ke konsensu, a proto doporučuje zapojení maximálně členů VV ČKA.

Vladimír Tlamka

Vyjádřil přesvědčení, že prezident ČKA musí mít rád kuželky a především jim musí
rozumět. Musí mít chuť do práce a také čas na vykonávání této velmi náročné funkce.

Alena Holubová

Navrhla výměnu současných pozic Jančálek – Slavík.

Hanuš Slavík

Odmítl svou kandidaturu na pozici prezidenta.

Jiří Jančálek

Vyjádřil ochotu, že by v případě kandidatury vhodného prezidenta mohl kandidovat na
pozici viceprezidenta či se stát členem VV.
Následovala rozsáhlá a nepřehledná diskuze, do které se zapojila řada přítomných
s okamžitými reakcemi a názory. Žádný konsensus, tím méně žádný vhodný kandidát
však nebyl nalezen.
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8. Usnesení VR ČKA 2012
Výkonná rada ČKA
 Bere na vědomí
- zprávu o činnosti VV ČKA v roce 2012
- zprávu o průběhu konference NBC a mezinárodní situaci
- zprávu o hospodaření ČKA
- zprávu o plnění usnesení z minulé VR
 Doporučuje VV
- místa delegátů na VH ČKBF doplnit z řad členů VV ČKA
 Ukládá
- členům VR, aby šířili mezi oddíly informaci o naléhavé nutnosti registrovat v ČKA všechny aktivní děti
- členům VR, aby ve svém okolí intenzivně hledali vhodného kandidáta na prezidenta ČKA příp. ČKBF
- VV, aby zajistil opatření pro případnou situaci nenalezení vhodných kandidátů na volené pozice v ČKA.
Hlasování o usnesení:
0× PROTI
0× ZDRŽEL SE
Ostatní PRO
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
9. Závěr
Prezident ČKA Jiří Jančálek vysoce kladně ocenil práci sekretariátu ČKA. Dále poděkoval všem za činnost a
popřál vše dobré do dalších dnů.
Poděkoval oddílu TJ Třebíč za výbornou organizace této akce, která bude zakončena slavnostním večerem,
na který všechny přítomné srdečně zve.
Staré Sedlo 7. února 2013
Zapsal: Hanuš Slavík
Jiří Jančálek, v. r.
prezident ČKA

Ivanka Palánová, v.r.
generální sekretářka ČKA
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