Č ESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 1. 7. 2013 v Brně
Přítomni:

Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr Vrubel, Jiří Jančálek, Hanuš Slavík,
Zdeněk Jaroš, Petr Streubel, Alžběta Harcová, Jana Holubová

Hosté:

Vladimír Tlamka, Jaromír Šula

Omluveni:

František Majer, Pavel Mecerod

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident České kuželkářské asociace Petr Vaňura. V úvodu
přivítal všechny přítomné na prvním zasedání nového výkonného výboru ČKA, na
které byl rovněž pozván čestný prezident ČKBF, Vladimír Tlamka.
Petr Vaňura vyjádřil velké poděkování Jiřímu Jančálkovi za jeho dlouholeté působení
ve funkci prezidenta ČKA.

2. Jmenování nového výkonného výboru ČKA
Prezident ČKA představil a jmenoval do funkcí nové předsedy komisí. Výkonný výbor
ČKA bude v novém čtyřletém volebním období pracovat ve složení:
Prezident ČKA
Viceprezidentka ČKA
Ekonomická komise
Sportovně-technická komise
Komise státní reprezentace
Komise mládeže
Trenérsko-metodická komise
Mediální a marketinková komise
Komise rozhodčích
Technická komise

Petr Vaňura
Naděžda Dobešová
Petr Vrubel
Hanuš Slavík
Jiří Jančálek
Zdeněk Jaroš
František Majer
Petr Streubel
Alžběta Harcová
Pavel Mecerod

V novém volebním období budou oproti minulému předsedové Komise rozhodčích a
Technické komise přímými členy VV ČKA.
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Při sekretariátu ČKA je dále matriční komise s předsedou Jiřím Johnem.
Předsedou disciplinární komise je nadále Jaromír Šula.
Prezident ČKA na doporučení Zdeňka Jaroše navrhl zvolit Vladimíra Tlamku čestným
prezidentem ČKA. Jiří Jančálek upozornil, že musí být zvolen Valnou hromadou.

3. Kontrola zápisu a plnění úkolů
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek.
Plnění úkolů
21/12 vypouští se (viz. bod 46/13)
28/13 trvá (novelizace směrnice o odměnách repr. za výkony při MU a MS)
30/13 trvá (příspěvky na činnost KKS)
32/13 trvá (finanční odměny družstvu žen za 3. místo včetně potřebných dokladů)
33/13 trvá (návrh ocenění pro Lucii Vaverkovou u příležitosti 100. repr. startu)
34/13 splněno
35/13 trvá (s firmou Pro-Tec řešit ceny družstvům za umístění v Poháru ČKA)
36/13 splněno
37/13 splněno
38/13 trvá (zajištění vybavení mládeže)
39/13 trvá (zpracovat a odeslat objednávky pro konání Letního kempu mládeže
v Rokycanech ve dnech 16.–18. 8. 2013)
40/13 trvá (účastníkům kempu mládeže zaslat pozvánky)
41/13 trvá (finanční a materiálové vybavení pro Letní kemp mládeže)
42/13 splněno
43/13 trvá (Dohody o uspořádání s pořadateli jednotlivých turnajů PMN)
44/13 splněno
45/13 trvá (příprava Vánočního turnaje krajských výběrů dorostu)
46/13 trvá (jmenovat repr. trenéry a technické vedení k jednotlivým repr.
družstvům)
47/13 trvá (plán přípravy repr. družstev všech kategorií včetně zajištění MU)
48/13 trvá (organizační příprava Superpoháru)
49/13 trvá (zpracovat podklady pro proplacení jízdného na finále PMN a po jejich
schválení zaslat peníze na účty KK)
50/13 trvá (prověřit úplnost podkladů od žadatelů o dotaci na Provoz a údržbu a
odeslání dotace z účtu ČKBF)
51/13 trvá (návrh rozpočtu čerpání dotace na Organizaci sportu do 31. 12. 2013)
52/13 trvá (úhrada cen družstvům za umístění v I. KLM, I. KLZ a KLD 2012/2013)
53/13 trvá (výpočet nákladů jednotlivých družstev na cestovné finále KLD a
vypočtené částky poukázat na účty klubů)
54/13 trvá (ubytování delegáta na konference NBC a WNBA)
55/13 splněno
56/13 trvá (navázat jednání se sekcí kuželek ČOS za účelem změny dohody
o spolupráci)
57/13 trvá (program a způsob získání podkladů o úhradách svazových a oddílových
členských příspěvků pro statistické šetření, vyžadované MŠMT)
58/13 trvá (odeslat přihlášky A na pohárové soutěže NBC)
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59/13 trvá (vyplnit a odeslat jmenovité přihlášky B na pohárové soutěže NBC a
provést hromadnou úhradu startovného)

4. Zpráva prezidenta
• návrh na konání zasedání výkonného výboru ČKA 5× za rok, druhé úterý v měsících
leden, březen, květen, září a listopad, místo konání Brno
• návrh na změnu postupu na MČR jednotlivců – po dlouholetých zkušenostech z JmKK,
kde probíhají kvalifikace o postup do krajských přeborů z důvodu možnosti postupu
více kvalitních hráčů, prezident ČKA navrhuje vložit před konání MČR jednotlivců
(minimálně v kategorii dospělých) kvalifikaci (nebo semifinálové kolo) v počtu dvou
nebo čtyř skupin. Za tímto účelem posunout oblastní a krajské přebory na dřívější
termíny. Termíny se dají získat i např. snížením počtu družstev v ligách na 10 a
přesunutím Výkonné rady a vyhlášení Kuželkáře po skončení sezóny.
Návrh byl podán jako námět, diskuze proběhne na dalším zasedání VV ČKA.
• konference WNBA a NBC 7. 9. 2013 ve Schlammersdorfu se zúčastní Petr Vaňura a
Vladimír Tlamka
• informace k MS 2014 v Brně – případný výtěžek z MS použít jako základ do fondu,
který se bude používat na odměny pro jednotlivce v připravovaném systému turnajů
(po získání nových termínů)
• návrh na pořádání vyhlášení „Kuželkáře sezóny“ v červnu po skončení MS spojené se
schůzí výkonné rady a přijetím reprezentace, prezident doporučil uspořádání formou
kempu, ušetření jednoho termínu v lednu např. pro konání krajských přeborů
Diskuze (neuzavřena)
V. Tlamka – přijetí reprezentace podporuje
P. Streubel – v minulosti proveden průzkum – pořádání v zimě více pozitiv, při této
formě vyhlášení by se ztratila slavnostní úroveň
N. Dobešová – přijetí reprezentace podporuje, vyhlášení Kuželkáře chce ponechat
v zimě
J. Jančálek – souhlasí s přijetím, Kuželkáře by pořádal formou plesu (možnost spojení
vyhlášení s plesy některých oddílů)
• návrh na změnu nominace hráčů na MS jednotlivců i družstev – hráči, kteří by na MČR
jednotlivců obsadili 1.–8. místo, by si automaticky zajistili účast na MS, popř. udělení
tzv. zelené karty pro 1 až 2 hráče
Diskuze (neuzavřena)
J. Jančálek – upozornění na povinnost evidence reprezentantů na MŠMT dlouho
dopředu, problémy s nominací hráčů na mezistátní utkání, požaduje upřesnění
funkce Komise státní reprezentace, považoval by ji pak jako zbytečnou, upozornil na
nerovnost počtu odehraných dnů na MČR a MS – nutné, aby se s hráči pracovalo delší
dobu, aby byli i fyzicky připraveni
Z. Jaroš – souhlasí s J. Jančálkem, klade důraz na práci trenéra s hráčem, trenér státní
reprezentace musí hráče sledovat dlouhodobě
J. Šula – pro soutěž jednotlivců na MS by souhlasil, pro soutěž družstev nesouhlasí
N. Dobešová – pro soutěž jednotlivců na MS by souhlasila, pro soutěž družstev
nesouhlasí
P. Vaňura – důvodem je i objektivizace reprezentace
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P. Streubel – souhlasí např. pouze u medailistů a zbytek nominace nechat na
trenérech
H. Slavík – ztráta „týmového ducha“
• návrh umožnit hráčům, umístěným na prvních místech na MČR, kteří by dále
postupovali na MS, účast osobního trenéra
Diskuze (neuzavřena)
nesouhlas všech členů VV ČKA
• do budoucna zřídit funkci šéftrenéra s jednotnou metodikou a sledováním hráčů a
trenérů (zatím odloženo)

Víceprezident – Naděžda Dobešová
• doporučuje sepsat písemnou dohodu mezi ČKA a JmKK upravující zodpovědnost za
financování MS 2013 v Brně

5. Zprávy předsedů komisí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STK – Hanuš Slavík
vyvolat jednání s firmou J&R Digital, oslovit pana Daněčka za účelem dohody
o sponzorství na MČR dvojic 2014
příprava rozpisu Superpoháru
návrh rozpisu poháru ČKA (schválit pak per rollam)
aktualizace termínového kalendáře
informace o výsledku baráže o postup do 3. KLM – postupuje družstvo Olomouc B
doporučení, aby seminář rozhodčích a školení rozhodčích 2. třídy proběhly v termínu
31. 8. – 1. 9. 2013
delegace rozhodčích – zajistí předseda komise rozhodčích
KSR – Jiří Jančálek
návrh na redukci nejvyšší ligy na 10 družstev – uvolnění 2 termínů (podzim, jaro),
větší konkurence družstev
návrhy na vyznamenání WNBA a NBC
informace o nových kuželkách Waldhauer, nový výrobce, výroba je situována v Číně
návrh termínů MU juniorské reprezentace
7. – 9. 3. 2014
AUT – CZE
25. – 27. 4. 2014
CZE – SVK
na příštím zasedání budou předloženy návrhy na reprezentační trenéry dorostenecké,
juniorské a seniorské kategorie (pro dorost doporučuje prolongaci bývalých trenérů)

EK – Petr Vrubel
• důraz na zatraktivnění činnosti
• seznámení s finanční situací ČKA požaduje uskutečnit dne 30. 7. 2013 na sekretariátu
ČKA
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MMK – Petr Streubel
• jednání s SK Žižkov Praha o uspořádání Superpoháru, finanční odměny a podmínky
budou zachovány jako v roce 2012
• do 14 dnů bude vydáno 4. číslo KuLi, další číslo je plánováno až na začátek sezóny po
odehrání Superpoháru

•
•
•
•
•
•

KM – Zdeněk Jaroš
plán práce bude představen až po sestavení Komise mládeže
návrh na uspořádání trojutkání dorosteneckých výběrů České republiky, Slovenska a
Polska, termín směřovat na jaro (únor)
příprava dorostenecké reprezentace – plán 3 až 5 kontrolních startů za rok
2–3 akce pro mládež za rok, letní soustředění (30–35 dětí)
návrh na opětovné zařazení dorostenecké reprezentace pod Komisi mládeže
dotaz na možné samostatné hospodaření Komise mládeže s financemi určenými na
mládež

KR – Alžběta Harcová
• komunikace s bývalým předsedou, předání materiálů
• delegace rozhodčích na ligové soutěže na podzim sezóny 2013/2014

6. Různé
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 10. září 2013 v Brně.

U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:
• snížení počtu družstev v nejvyšší lize z 12 na 10 na sezónu 2014/2015
• termíny mezistátních utkání juniorské reprezentace, a to 7.–9. 3. 2014 s výběrem
Rakouska a 25.–27. 4. 2014 s výběrem Slovenska
• účast Petra Vaňury a Vladimíra Tlamky na konferenci WNBA a NBC dne 7. 9. 2013 ve
Schlammersdorfu
• uspořádání semináře rozhodčích a školení rozhodčích 2. třídy ve dnech 31. 8. – 1. 9.
2013
• návrhy na ocenění WNBA a NBC

VV ČKA ukládá:
60/13 předložit návrhy na složení jednotlivých komisí
z: předsedové komisí
t: 10. 9. 2013

5

61/13 připravit podklady pro projednání způsobu vyhlášení Kuželkáře 2013 a určit jeho
organizační zajištění
z: předseda MMK
t: 10. 9. 2013
62/13 připravit rozpis Superpoháru konaného dne 7. 9. 2013
z: předseda STK
t: bez zbytečného odkladu
63/13 připravit rozpis Poháru ČKA 2013/2014
z: předseda STK
t: bez zbytečného odkladu
64/13 aktualizovat termínový kalendář na sezónu 2013/2014
z: předseda STK
t: bez zbytečného odkladu
65/13 určit místo konání a zajistit organizační přípravu semináře rozhodčích a školení
rozhodčích 2. třídy ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2013
z: předseda KR
t: 31. 7. 2013
66/13 delegovat rozhodčí na ligová utkání pro podzimní část sezóny 2013/2014
z: předseda KR
t: 11. 8. 2013
67/13 upravit rozpis KL 2013/2014 – redukce počtu družstev v nejvyšší lize pro sezónu
2014/2015 z 12 družstev na 10
z: předseda STK
t: bez zbytečného odkladu
68/13 odeslat návrhy na vyznamenání WNBA a NBC
z: prezident ČKA
t: 17. 7. 2013
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69/13 předložit návrhy na reprezentační trenéry dorostenecké, juniorské a seniorské
kategorie
z: předseda KSR
t: 10. 9. 2013
70/13 uzavřít dohody se svazy SVK a AUT o uspořádání MU U23
z: předseda KSR
t: 15. 9. 2013
71/13 připravit plán akcí mládeže do konce roku 2013
z: předseda KM
t: 30. 7. 2013
72/13 připravit podklady pro předsedu Ekonomické komise k posouzení finanční situace
ČKA
z: sekretariát
t: 30. 7. 2013
73/13 získat podklady o úhradách svazových a oddílových členských příspěvků, vytvořit
tabulku, rozeslat na kraje a vyzvat je ke zkompletování údajů za jednotlivé kraje
z: prezident ČKA,
sekretariát
t: 31. 8. 2013
74/13 předložit návrh rozpisu MČR jednotlivů 2014
z: předseda STK
t: 10. 9. 2013
75/13 připravit písemnou dohodu mezi ČKA a JmKK ohledně zodpovědnosti za financování
MS 2014 konaného v Brně
z: prezident ČKA
t: 30. 9. 2013
Zapsala: J. Holubová
Kontroloval: P. Vaňura
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