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

13. 6. 2014
Zastávka u Přerova
členové VV ČKA, zástupci 12 krajů, omluveni KhKKS, PKKS (viz prezenční
listina)

___________________________________________________________________________

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a volba zapisovatele
Kontrola zápisu z minulého jednání
Správa o činnosti VV ČKA
Zpráva o MS v Brně
Správa o hospodaření ČKA
Informace z konference NBC
Diskuze
Usnesení VR ČKA
Závěr

Zápis
1. Zahájení a volba zapisovatele
Jednání zahájil prezident ČKA Petr Vaňura, který přivítal všechny přítomné. Proběhla
volba zapisovatele, kterým byla jednohlasně zvolena Naděžda Dobešová, která se hned
ujala své funkce. Petr Vaňura představil program schůze a doplnil ho o bod – zpráva o MS
v Brně. Tento program byl bez výhrad schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Člen VV ČKA Pavel Mecerod provedl kontrolu zápisu a usnesení z minulé VR, která
proběhla 14. 12. 2013 v Přerově. Konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.
3. Zpráva o činnosti VV ČKA
Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Petr Vaňura. Od poslední schůze
uběhlo pouze půl roku, tak největší novinkou bylo zavedení kvalifikace jednotlivců
v krajích. To, jestli to má nějaký přínos nebo ne můžeme hodnotit až po více ročnících.
VV ČKA děkuje tímto krajům za pochopení a vstřícnost při kolizích termínů a tím

i hladký průběh jednotlivých kvalifikací. Zhodnotil ukončení soutěží družstev, tak
i jednotlivců.

4. Zpráva o MS v Brně
Tuto zprávu přednesl také prezident Petr Vaňura jako i zástupce JmKKS. Organizačně
bylo zajištění MS dlouhé a náročné. Ale již v průběhu i na konci MS bylo hodnoceno jako
jedno z nejlépe zajištěných mistrovství. I překonání 11 světových rekordů a získání osmi
medailí pro naši reprezentaci, z toho tří zlatých je toho důkazem. Jedinou připomínkou
byla platba internetového přenosu. Petr Vaňura to zdůvodnil náročností obsluhy přes šest
kamer a dvou režisérů. Co se hospodaření týče, vypadá to na vyrovnaný rozpočet. Ještě
není uzávěrka ukončena.
5. Zpráva o hospodaření ČKA
Připravenou zprávu přednesl předseda EK Petr Vrubel.
6. Informace z konference NBC
Zprávu přednesl Jiří Jančálek. O jednání byl klesající zájem v letech minulých, ale v Brně
díky MS byla účast vysoká. Pouze rakouské zastoupení chybělo. Stále není jasné, kde
bude MS v roce 2016. Pořadatelem mělo být Chorvatsko, ale vyvstaly nějaké problémy a
tato země se měla do konce července tohoto roku vyjádřit, jestli bude MS 2016 pořádat.
Povinnost hlášení turnajů s mezinárodní účastí na NBC by měla být od nového soutěžního
ročníku pouze při připsání bodů do žebříčku. Dále kontrolní výbor NBC bude kontrolovat
členskou základnu nahlášenou na NBC. Proběhlo rozlosování MS družstev.
7. Diskuze
Vladimír Tlamka

Pochvala organizátorům MS v Brně a panu Majerovi jako
spolukomentátorovi. Opět vysvětlil, proč byla vybrána firma FUNK
na zhotovení drah na MS. Požádal prezidenta ČKA a předsedu
KSR, aby bojovali za účast reprezentantů na MS, i když hrají jiné
disciplíny než 120 hs. Docílit toho, aby prezídium NBC nemělo
hlasovací právo. Apeloval na všechny krajské svazy za zvyšování
členské základny mládeže.

Karel Bok

Dotaz, jak je daleko program na zpracování soutěží a vyhodnocení
výsledků.

Jiří Jančálek

Je v kontaktu s panem Zahrádkou, který má tento program na
starost.

Jaromír Hendrych

Dotaz, proč pan Daněček nebyl pozván na VR, že dostatečně
podporuje kuželky. Žádá o intenzivnější komunikaci mezi ČKA a

kraji, zatím se tak neděje. Peníze do krajů chodí ve velmi
omezeném množství, startovné na MČR mládeže není vhodné.
Jiří Němec

Proběhla velká diskuze k MS ohledně technologie, jako prezident
ČKA byl pan Vaňura vyzván, aby byla vyvolaná schůzka mezi
prezidentem ČKA a panem Daněčkem. Pan Němec nabízí osobní
pomoc při opětovném navázání korektního smíru mezi oběma
stranami.
Upozorňuje, že stále není zpětná vazba při konečném hodnocení
soutěžního ročníku od oddílů.

Jaromír Hendrych

Žádá o obnovení aktivu.

Hanuš Slavík

Aktiv bude zatím pro 1. ligy.

Mirka Utikalová

Upozornila, že organizaci MS převzal JmKKS, a tak není
v kompetenci VR ČKA určování nebo diskutování o kritériích
výběrového řízení a ceně za dodávky technologií.

Jaromír Hendrych

Vznesl dotaz, jestli dorostenecká liga bude moci hrát na drahách
skupiny C a D.

Zdeněk Jaroš

Je veliká účast mládeže a dráhy by tak zanechal. Zároveň
poděkoval všem, kteří se dětem věnují.

Mirka Utikalová

Není kvalita, děti to nebaví, když věkově hrají družstva 13 nebo 18
let. Dotaz – proč aktiv bude pro pouze 1. ligu.

Proběhla rozsáhlá diskuze na téma KLD, mládežnické turnaje…
Alena Holubová

Jaký je názor na neúčast Slavie Praha na Poháru ČKA.

Miloš Navrkal

Vznesl dotaz na termíny PMN a ČPD.

Jaromír Hendrych

Vznesl dotaz, kolik je školitelů trenérů.

Michal Muller a Karel Bok
Diskuze na téma hraní zahraničních hráčů v našich soutěžích –
např. Viktor Pytlík.
Libor Novák a Pavel Kohlíček
Dotaz na kvalifikaci jednotlivců, lepší na dva starty a podobné
kuželny.
Petr Vaňura

Informoval o zrušení kvalifikace seniorek, místo nich proběhne
kvalifikace juniorů a vyhodnocení tohoto nového systému po 2–3
letech.

Mirka Utikalová

Vyhodnocení uplynulého ročníku bylo nedostatečné, v hodnocení
chyběli medailisté z MČR a MS roku 2013.

8. Usnesení VR ČKA
Bere na vědomí
zprávu o činnosti VV ČKA
zprávu o hospodaření ČKA
informace z konference NBC
Doporučuje VV
zabývat se připomínkami vznesenými přítomnými delegáty
Hlasování o usnesení:
0× PROTI
0× ZDRŽEL SE
Ostatní PRO
Usnesení bylo jednomyslně přijato.
9. Závěr
Pan Petr Vaňura všem poděkoval za účast, popřál pěkné léto s načerpáním nových sil do
sezony 2014/15.

Zastávka u Brna, 13. června 2014
Zapsal: Pavel Mecerod
Petr Vaňura, v. r.
Prezident ČKA

Jana Holubová, v. r.
generální sekretářka ČKA

