
 
 
 
Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace 
 
Datum:  14. 12. 2013 
Místo:   Přerov 
Přítomní: členové VV ČKA, zástupci 13 krajů, omluven JčKKS 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Program: 

1. Zahájení a volba zapisovatele 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
3. Správa o činnosti VV ČKA 2013 
4. Informace z konference NBC 
5. Správa o hospodaření ČKA 
6. Volba předsedy disciplinární komise 
7. Informace o připravovaném MS 2014 v Brně 
8. Diskuze 
9. Přijetí a ocenění úspěšných reprezentantek  
10. Usnesení VR ČKA 
11. Závěr 

 
Zápis 
 

1. Zahájení a volba zapisovatele 
 
Jednání zahájil prezident ČKA Petr Vaňura, který přivítal a pozdravil všechny přítomné. 
Proběhla volba zapisovatele, kterým byl jednohlasně zvolen Pavel Mecerod, který se hned 
ujal své funkce.  
Petr Vaňura také představil program schůze a doplnil ho o tři body. A to volbu předsedy 
Disciplinární komise, informace o připravovaném mistrovství světa 2014 v Brně a také 
slavnostní bod, ve kterém byly oceněny úspěšné české kuželkářky a předána vyznamenání 
WNBA. 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
 
Generální sekretářka ČKA Jana Holubová provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulé 
VR, která se konala dne 5. ledna 2013 v Třebíči. Konstatovala, že všechny úkoly byly 
splněny. 
 
3. Zpráva o činnosti VV ČKA 2013 
 
Zprávu o činnosti VV ČKA 2013 přednesl prezident ČKA Petr Vaňura. Na úvod vysvětlil, 
že nemůže ze své pozice hodnotit celý uplynulý rok 2013, protože byl do funkce 
prezidenta zvolen až v červnu, proto požádal Jiřího Jančálka o případné doplnění. Dále 
prezident představil nově zvolené členy Výkonného výboru. Nezapomněl zmínit, a také 
zhodnotit, všechny významné kuželkářské akce roku 2013. Promluvil o již schválených 
i připravovaných změnách v některých kuželkářských soutěžích a požádal přítomné 
o vyjádření v diskuzi. 



 
4. Informace z konference NBC 

 
Zprávu přednesl Petr Vaňura. Účastníci konference byli přivítáni na místní radnici, potom 
se přesunuli do jednacího sálu. Jeden z bodů konference bylo představení pořadatelů MS 
2015. Dalším bodem byla volba nových funkcionářů.  
Petr Vaňura především zdůraznil, že na konferenci byl zvolen prvním viceprezidentem Jiří 
Jančálek, který se však volby osobně nezúčastnil. Jiří Jančálek doplnil zprávu Petra 
Vaňury o neoficiální informaci o plánovaném zrušení NBC, z čehož vyplynulo, že 
současné volební období bude zřejmě posledním. 
 
5. Zpráva o hospodaření ČKA 
 
Připravenou zprávu Petrem Vrubelem přednesla v zastoupení Naďa Dobešová. 
 
6. Volba předsedy Disciplinární komise 
 
Na předsedu Disciplinární komise byl navržen Jaromír Šula, který byl také následně 
jednomyslně zvolen. 
 
7. Informace o připravovaném MS 2014 v Brně 
 
Zprávu přednesl prezident ČKA a zároveň předseda přípravného výboru Petr Vaňura. 
Informoval přítomné, že činnost přípravného výboru je v plném proudu. Zásadní 
záležitosti jako: výběr dodavatele technologií (Funk) a uzavření smlouvy se sportovní 
halou, ve které se bude MS konat, jsou splněny. Příznivě se také vyvíjí situace ohledně 
finančního zajištění. Záštitu nad akcí převzalo město Brno a Jihomoravský kraj. 
Do poloviny ledna je nutno znát případné zájemce o odkoupení kuželkářských drah z MS 
2014. Zájem zatím projevilo Blansko a Boskovice. Snaha pořadatelů je uspořádat MS ve 
vysoké kvalitě, případně z něj získat finanční prostředky pro ČKA. 
 
8. Diskuze 
 
Jiří Jančálek Za předsedu STK Hanuše Slavíka podal podrobnou zprávu týkající 

se nového systému pořádání MČR 2014. 
 
Naďa Dobešová Požaduje možnost zajistit termín tak, aby byla možná účast 

i českých hráčů hrajících zahraniční soutěže na přeborech 
jednotlivců. 

 
 Dává na vědomí ukončení stávající smlouvy s Českou obcí 

sokolskou (ČOS). Startovní poplatky tak budou pro členy ČOS ve 
stejné výši jako pro členy ČKA. 

 
Jiří Němec V návaznosti na informaci Nadi Dobešové týkající se TJ Sokol 

upozornil na nutnost změny ekonomické směrnice s platností od 
1. 1. 2014. 

  
 Vznesl dotaz na důvod tak rychlé změny systému pořádání MČR. 
 
Jaromír Hendrych Požádal Výkonný výbor o větší komunikaci s kraji hlavně při 

důležitých změnách v systému soutěží. 
 



Libor Novák Požádal Výkonný výbor, aby nepodnikal rychlá rozhodnutí. 
 
Petr Vaňura Reagoval na připomínky týkající se systému MČR. Informoval, že 

byly v termínovém kalendáři rezervovány dva termíny, a že 
problém nastal zřejmě v komunikační rovině. Ujistil, že se budou 
nově rozesílat zápisy z VV na kraje i zveřejňovat na webu. VV si 
vzniklé problémy uvědomuje a bere si ponaučení. 

 
Jindřich Svoboda Vznesl dotaz, proč se pořádá semifinále kategorie seniorek. 
 
Petr Vaňura Odpověděl na dotaz Jindřicha Svobody, že na příští rok se plánuje 

změna. 
 
Jaromír Hendrych Vznesl dotaz na ceny vstupenek MS 2014. Ceny vstupenek jsou 

v řešení. 
 
Zdeněk Jaroš Informoval o nesrovnalostech mezi zápisem Hanuše Slavíka a 

dohodou na VV ČKA. Doporučuje upozornit na toto Hanuše 
Slavíka, který zajistí změnu. 

 
Jiří Jančálek Informoval přítomné o aktualizaci členské základny ČKA. 
 
Zdeněk Jaroš Podrobně informoval o názorech ostatních na změny v soutěžích 

dorostů. Názory byly nevyhraněné. 
 
František Majer Žádá zástupce krajů o aktualizaci seznamu trenérů z důvodu 

plánovaného nového proškolení. 
 
Jaromír Hendrych Vznesl žádost, zda by Komise rozhodčích mohla připravit pro 

rozhodčí zkušební testy, odznaky rozhodčích a aktualizaci pravidel 
STK. 

 
Petr Streubel Požádal zástupce krajů, aby apelovali na jednotlivé kuželkářské 

kluby ohledně aktualizace evidence klubů a kuželen. 
 
Vladimír Bergerhof Informoval o loňském požadavku klubu z Mikulášovic, který chtěl 

hrát své domácí utkání na kuželně v Německu. Žádal vysvětlení 
k zamítavému stanovisku, které VV ČKA vydal. 

 
Jiří Němec Požaduje zajistit, aby ČKA zjistila informace týkající se změn dle 

nového Občanského zákoníku a poskytla je klubům. 
 
 
9. Přijetí a ocenění úspěšných reprezentantek a předání vyznamenání WNBA 

 
Prezident ČKA Petr Vaňura poděkoval reprezentantkám za vzornou reprezentaci na 
uplynulém MS.  
Dále předal Zlatou jehlici WNBA Ivance Palánové a Stříbrnou jehlici WNBA Luďku 
Keprtovi. 
 
 



10. Usnesení VR ČKA 
 
� Bere na vědomí 
- zprávu o činnosti VV ČKA 
- zprávu o hospodaření ČKA 
- informace z konference NBC 
- zvolení předsedy Disciplinární komise, Jaromíra Šuly 

 
� Doporučuje VV 
- další organizační změny kuželkářských soutěží projednávat s dostatečným předstihem 
- změnu systému MČR v kategorii seniorek 
- udělat změnu ekonomické směrnice s platností od 1. 1. 2014 
- doporučuje spolupráci VV a krajů při přípravě formy dorosteneckých soutěží 
- zajistit aktualizaci dokumentů ČKA (pravidla STK, oznaky rozhodčích, testy 

rozhodčích) 
- zajistit informace pro kluby ohledně nového Občanského zákona 
- zasílat zápisy z VV na kraje 

 
Hlasování o usnesení: 
0× PROTI 
0× ZDRŽEL SE 
Ostatní PRO 
 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 
11. Závěr 

 
Petr Vaňura poděkoval všem za účast a popřál vše nejlepší do nového roku. 

 
 
 
 
 
 

Brno, 20. prosince 2013 
 
Zapsal: Pavel Mecerod 
 
 
Petr Vaňura, v. r.       Jana Holubová, v. r.  
Prezident ČKA      generální sekretářka ČKA 


