Zápis z jednání Výkonné rady České kuželkářské asociace
Datum:

20. 6. 2015

Místo:

Rokycany

Přítomni:

členové VV ČKA, zástupci krajů (viz prezenční listina)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:
1. Zahájení a volba zapisovatele
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Zpráva o činnosti VV ČKA
4. Zpráva o hospodaření ČKA
5. Informace z konference NBC
6. Diskuze
7. Usnesení VR ČKA
8. Závěr

Zápis
1. Zahájení a volba zapisovatele
Jednání zahájil prezident ČKA Petr Vaňura, který přivítal a pozdravil všechny přítomné. Proběhla volba
zapisovatele, kterým byla jednomyslně zvolena Naděžda Dobešová, která se hned ujala své funkce. Petr
Vaňura představil program schůze. Tento program byl bez výhrad schválen.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Viceprezidentka ČKA Naděžda Dobešová provedla kontrolu zápisu a usnesení z minulé VR, která proběhla
13. 6. 2014 v Zastávce u Brna. Konstatovala, že všechny úkoly byly splněny, zadanými podněty se snaží
VV ČKA zabývat.

3. Zpráva o činnosti VV ČKA

Zprávu o činnosti VV ČKA přednesl prezident ČKA Petr Vaňura. Od poslední schůze uběhl již celý rok a byl
to pro české kuželky velmi úspěšný rok. Konstatoval, že všechny podstatné informace jsou průběžně
známy na stránkách ČKA nebo vydáveném časopise KULI. VV ČKA zasedá v pravidelných termínech
střídavě na dvou místech a to v Brně a Praze. Připomněl změny ve VV: odstoupení na vlastní žádost
předsedkyně komise rozhodčích paní Harcové, nahrazuje ji Hlavinka Lukáš, dále odstoupení předsedy EK
pana Vrubela, nahrazuje Dobešová Naďa a odstoupení předsedy KM pana Jaroše, nahrazuje Bína Petr.
Zhodnotil ukončení soutěží družstev, tak i jednotlivců.

4. Zpráva o hospodaření ČKA
Připravenou zprávu přednesla viceprezidentka a předsedkyně EK Naďa Dobešová. Konstatovala, že
nejvíce je znát v letošním roce pokles peněz na sportovní reprezentaci, kdy jsme obdrželi 269 800 Kč,
která byla o 400 000 Kč nižší než v roce 2014. Např. v roce 2012 byla dotace 1 191 700 Kč. Další
z programů MŠMT je sportovně talentovaná mládež, kde jsme získali dotaci 311 600 Kč, a ke dni VR bylo
čerpáno 206 292 Kč. Tyto peníze byly využity především na organizaci PMN, ČPD a Májového turnaje.
Další dotací je provoz a údržba. Obdrželi jsme 963 300 Kč. O tuto dotaci požádalo 20 TJ a KK. Poslední
dotací z MŠMT je činnost sport. organizací. Je to pro nás jedna z nejvýznamnějších dotací. ČKBF obdržela
4 076 900 Kč. Po rozdělení dle klíče schváleného prezidiem ČKBF, byla ČKA převedena částka
2 690 754 Kč. Do dne VR bylo čerpáno 957 085 Kč, ale nejsou zde zúčtovány veškeré zálohy z MS. Dalšími
příjmy k datu VR jsou pro ČKA např. startovné 30 000 Kč a registr. poplatky 292 750 Kč.
VV na svém včerejším zasedání schválil finanční příspěvky krajům na rok 2015 ve výši 240 000 Kč. Letos
bude naposledy tato částka rozdělena i mezi kraje bez právní subjektivity.

5. Informace z konference NBC
Zprávu přednesl Jiří Jančálek. Průběh konference měl poklidný ráz. Schvalovaly se zprávy členů prezídia,
zápis z minulé konference (bez připomínek). Zazněla i zpráva o hospodaření NBC, kde resty z minulých let
se daly do pořádku a nyní si NBC stojí dobře. Prezident NBC vyzval členské státy, aby posílaly své návrhy
na vyznamenání NBC. Opakovaně zazněl požadavek ze strany členských států včetně CZE, aby se hovořilo
pouze německy nebo anglicky. Byl předložen návrh na změnu stanov, k tomu vystoupilo několik lidí
včetně prezidenta ČKA Petra Vaňury, díky tomu se rozpoutala větší diskuse. Návrh byl následně stažen a
svazy byly vyzvány, aby návrhy zaslaly písemně, a nový návrh bude připraven pro následující konferenci.
Prezident ve své zprávě podal informaci o budoucnosti kuželkářského sportu, připomenul, že na
konferenci NBC naváže volební konference WNBA a na té se bude volit nový prezident WNBA. Této
volební konference se pan Jančálek nezúčastnil.
Pan Jančálek na konferenci NBC vystoupil s informací o Jugendcampu 2015, který proběhne v měsíci
srpnu v Přerově, o semináři pracovníků s mládeží a o Interlize. V Přerově také proběhne seminář pro

trenéry. Vystoupil také prezident chorvatského svazu, který představil Novi Grad, dějiště MS 2016.
Potvrzeno konání MS v Dettenheim 2017 a v Rumunsku 2018.

6. Diskuse
Na začátku diskuse zaznělo pár slov o chystané Interlize. Nejdříve byl podán dotaz na NBC pro zavedení
Interligy po 6 družstvech z každé země (ČR + SR) a ze strany NBC bylo vyhověno. Ročník 2015–2016 bude
odehrán jako dosud a po ukončení soutěže prvních 6 bude postupovat do Interligy.
Předseda STK Hanuš Slavík podal podrobnější info k novému modelu Interligy. Byl proveden průzkum –
8 družstev jisté ANO. Rozpis reflektuje zavedení interligy.
Hendrych Jaromír

Co za situace, když do 2 let nebude zájem?

Divílek Michael

To bude třeba sedmý v pořadí Interligy, ale první ČR, bude mistrem ČR a
pojede na pohár?

Svoboda Jindřich

Podle jakých pravidel se bude startovat?

Hanuš Slavík

To ukáže až soutěž samotná a bude se hrát podle mezinárodních pravidel a
start náhradníků bude řešen rozpisem.

Streubel Petr

Požádal kraje a oddíly o aktualizaci kuželen a adresářů.

Hlavinka Lukáš

Také požádal o aktualizaci rozhodčích.

Jaroš Zdeněk

Informoval o struktuře soutěží pro mládež. V září proběhnou v Č. Velenicích
krajské výběry 10–12 let, bližší info podá p. Navrkal. Jedná se o neoficiální
1. ročník výběrů žáků a žákyň. Bude čtyřčlenné družstvo (jedna žákyně),
ubytování zdarma, cestovné placeno z ČKA.

Kohlíček Pavel

Kdy bude video o správné přípravě kuželny – pan Mecerod nebyl ze
zdravotních důvodů přítomen, nemohlo být odpovězeno.

Bok Karel

Jak je daleko program na zpracování soutěží.

Streubel Petr

Příprava zadání, vychytávky požadavků.

Jančálek Jiří

Inovace programu KING – registrace, myšlenka zrušení registrací a přejití na
elektronickou registraci. Nové technické předpisy, překlad bude na našich
stránkách.

Kohlíček Petr

Jak se kolaudují koule, které mají svůj pas.

Novák Libor

Je platnost pasu na koule. Vstoupit v jednání s paní Utikalovou ohledně

neplnění předpisů vydání pasu (bez razítka).
Muller Michal

Prosba o zmírnění trestu po nepředložení registrace – za správní poplatek by
mohl hráč nastoupit.

Hendrych Jaromír

Informoval o schůzce zástupců KKS, která se konala v Olomouci 27. 2. 2015.
Přítomní zástupci prodiskutovali otázky spolupráce ČKA ke KKS. Například
k připomínkování je nedostatečný zápis z minulé VR ohledně hospodaření,
dále semifinále MČR znehodnotilo konání krajských přeborů, opožděné
vyhotovení rozpisů MČR. Dále se vyjadřovali k jednotlivým komisím a
financování KKS.

Hlavinka Lukáš

Měl připravenou reakci na špatné vedení rozhodčích semifinále v Náchodě.
Bývalá předsedkyně paní Harcová si chtěla toto vyřešit ještě sama, ale
bohužel se tak nestalo.

Divílek Michael

Do kdy bude rozlosování?

Hahuš Slavík

Do konce června. III. liga žen přihlášena pouze 3 družstva. II. liga žen 20
družstev. I. liga žen bez problémů.

7. Usnesení VR ČKA
Bere na vědomí
•
•
•
•

zprávu o činnosti VV ČKA
zprávu o hospodaření
zprávu z konference NBC
zprávu o plnění usnesení z minulé VR

Doporučuje VV
•

zabývat se připomínkami vznesenými přítomnými delegáty

Hlasování o usnesení :
•
•
•

Proti: 0
Zdržel se: 0
Ostatní PRO

Usnesení bylo jednomyslně přijato.

8. Závěr
Pan Petr Vaňura všem poděkoval za účast, popřál pěkné léto a úspěšné vykročení do nové sezony
2015/16.
Akce bude zakončena slavnostním večerem, na který všechny přítomné srdečně pozval.

Zapsala: Dobešová Naděžda

Rokycany 20. 6. 2015

Petr Vaňura v.r.
prezident ČKA

Jana Holubová v.r.
generální sekretářka ČKA

