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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 3. 9. 2013 v Brně 

 

Přítomni:  Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr Vrubel, Hanuš Slavík, Zdeněk Jaroš, 
Petr Streubel, Alžběta Harcová, Jana Holubová, Jaromír Šula, František Majer, 
Pavel Mecerod 

Omluveni:  Jiří Jančálek 

1. Zahájení 
Zasedání zahájil a řídil prezident České kuželkářské asociace Petr Vaňura.  
 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 
 

Plnění úkolů 
38–41, 43, 48–50, 52–54, 57–59, 62–66, 68, 71–72/13  splněno 
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) 
35/13 trvá (s firmou Pro-Tec řešit ceny družstvům za umístění v Poháru ČKA) 
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) 
51/13 trvá (návrh rozpočtu čerpání dotace na Organizaci sportu do 31. 12. 2013) 
56/13 trvá (navázat jednání se sekcí kuželek ČOS za účelem změny dohody o spolupráci) 
60/13 trvá (předložit návrhy na složení jednotlivých komisí) 
61/13 trvá (určit organizační zajištění „Kuželkáře sezóny“) 
67/13 vypouští se 
69/13 trvá (předložit návrhy na reprezentační trenéry dorostenecké, juniorské a 
seniorské kategorie) 
70/13 trvá (uzavřít dohody se svazy SVK a AUT o uspořádání MU U23) 
73/13 vypouští se 
74/13 trvá (předložit návrh rozpisu MČR jednotlivců 2014) 
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3. Složení jednotlivých komisí 
 
Ekonomická komise:   Petr Vrubel 
     Eva Barchánková 
     Jana Holubová 
 
Sportovně technická komise:  Hanuš Slavík 
     Jindřich Svoboda 
     Jaroslav Dobiáš 
     Jaroslav Egrt 
     Lukáš Hlavinka 
     Pavel Kohlíček 
     Ivan Kulich 
     Jaroslav Kupa 
     Ivan Říha 
 
Komise mládeže:   Zdeněk Jaroš 
     Jiří John 
     Ivana Palánová 
     Renata Šimůnková 
     David Wohlmuth 
     Tomáš Vít 
     Jiří Dvořák 
 
Mediální a marketinková komise:  Petr Streubel 
     Kamil Bednář 
     Lukáš Dařílek 
     Štěpán Koblížek 
     Stanislav Partl 
 
Komise rozhodčích:    Alžběta Harcová 
     Libor Novák 
     Michael Divílek 
 
Technická komise:    Pavel Mecerod 
     Josef Doležal 
     Petr Kohlíček 
 
Trenérsko-metodická komise:  František Majer 

      Aleš Staněk 
      Renata Šimůnková 
      Ladislav Musil 
 

4. Vyhlášení nejlepších kuželkářů 

• nově bude vyhlašován „Kuželkář sezóny“, termín konání 30. 8. 2014 
• spojení s konáním Superpoháru 2014, který se odehraje ve stejném termínu 
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5. Výkonná rada ČKA 

• termín konání 14. 12. 2013 
• místo konání kuželna TJ Spartak Přerov 
 
6. Státní dotace 2014 

MŠMT vyhlásilo Státní podporu sportu pro rok 2014, prostřednictvím ČKBF budeme 
žádat o dotace z:  

PROGRAM I – Sportovní reprezentace – žádost včetně všech příloh nutno zpracovat a 
odevzdat do 30. 11. 2013, na přípravě se musí podílet KSR.  
 
PROGRAM I – Významná sportovní akce – dotace na pořádání MS 2014 v Brně, veškeré 
vyžadované materiály nutno odevzdat do 30. 11. 2013. 
 
PROGRAM II – Sportovně talentovaná mládež – žádost včetně všech příloh nutno 
zpracovat a odevzdat do 30. 11. 2013. 
 
PROGRAM IV – Údržba a provoz sportovních zařízení – žádosti KK nutno zpracovat a 
odevzdat do 30. 9. 2013, zajistí ČKA, žádají pouze kuželkářské kluby a oddíly.  
 
PROGRAM V – organizace sportu – na podkladech žádosti musí spolupracovat ČKBF 
s ČKA a ČBA, veškeré vyžadované materiály nutno odevzdat do 30. 9. 2013. 

 
7. Příprava KL a Poháru ČKA 2013–2014 
• rozpis KL 2013–2014 vydán, uveřejněn na webu, bude aktualizace znění dle 

skutečného stavu 

• informace o odhlášení dvou družstev z 3. KLZ A  
- KK Akuma Kosmonosy a KK Konstruktiva Praha „B“ 
- zbývají 4 družstva, situace nejistá 
- předáno k řešení Disciplinární komisi ČKA 

• rozpis Pro-Tec Cup Poháru ČKA 2013–2014 vydán, uveřejněn na webu 

 
8. Zprávy z akcí Komise mládeže 
• pozitivně hodnocena účast naší mládeže (2 hráči, 1 hráčka) na Mezinárodním kempu 

talentované mládeže ve Vrbasu (Srbsko); ukázky zaměřené na styl, fyzickou a 
psychickou přípravu hráče 

• kemp mládeže v Rokycanech, organizace a průběh kempu hodnocen kladně, slabá 
účast trenérů 

• podrobnosti budou uveřejněny v 5. čísle Kuželkářských listů 
 

9. Zprávy předsedů komisí 
 

STK – Hanuš Slavík 

• rekordní počet hostování – k 3. 9. 2013 byl počet 102 
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• projednána žádost Petra Hrubého – VV ČKA projednal a hlasoval per rollam, 
zamítnuto jednomyslně 

• návrh pořádat MČR 2014 v tandemech, kterého se zúčastní prvních 16 dvojic z finále 
MČR dvojic – VV souhlasí 

• MČR jednotlivců 2014 – projednán hrací systém – bude zavedena kvalifikace 
(„semifinále“) ve 4 turnajích (pro kategorie muži, senioři, ženy a seniorky, vždy 48 
mužů a 24 ženy), schváleno VV ČKA, STK připraví detailní návrh systému 

• na webu umístěny nové Sportovně technické předpisy – změna v registračním řádu 
 

EK – Petr Vrubel 

• informace o výsledku jednání na sekretariátu ČKA – kontrola majetku, čerpání dotací 
– bez připomínek 

• 3 pohledávky – nutno vyzvat dlužníky k vysvětlení nezaplacení pohledávky 

• projednáno předběžné čerpání dotací a výhled čerpání do konce roku 2013 – nutno 
sestavit rozpočet 

 
MMK – Petr Streubel 

• vydání Kuželkářských listů plánováno do 13. 9. 2013 

• projednáno možné nové složení redakční rady Kuželkářských listů 
 
KM – Zdeněk Jaroš 

• v ročníku 2013–2014 plánovány 3 akce KM – Vánoční turnaj, Májový turnaj a Kemp 
mládeže 

• návrh uspořádat soustředění širšího výběru dorostenecké reprezentace (12 děvčat + 
12 chlapců), termín 25.–28. 10. 2013, možnost uspořádání v Přerově 

• předložen návrh nadstavby dorostenecké soutěže jednotlivců s názvem BEVAR Tour 
(sponzorem Bedřich Varmuža), věková kategorie 15–18 let, 5 bloků turnajů, 
zastřešení ČKA 

• zrušení kvalifikace dorostu pro zařazení do 1. KLD 2014–2015 – po rozsáhlé diskuzi 
hlasováno (pro 6 – Vaňura, Vrubel, Streubel, Slavík, Jaroš, Mecerod, proti 3 – 
Dobešová, Majer, Harcová) 

• Vánoční turnaj – termín 14.–15. 12. 2013, kuželna TJ Spartak Přerov 

• předložen návrh reprezentačních trenérů dorostenecké kategorie – bude projednáno 
en bloc s předsedou Komise státní reprezentace a dodatečně budou jmenováni 
trenéři všech věkových kategorií 
 
TMK – František Majer 

• neúspěšná komunikace s bývalým předsedou komise, není k dispozici aktualizovaný 
seznam kvalifikovaných trenérů – okamžitě řešit 
 
KR – Alžběta Harcová 

• přednesena zpráva ze seminářů a školení rozhodčích II. třídy (Praha, Olomouc), 
neuspokojivá účast rozhodčích I. a II. tříd, vyškoleno 8 nových rozhodčích II. třídy 

• potřeba navrhnout koncepci způsobu delegování rozhodčích v 1. lize 

• návrh na přiznání kvalifikace rozhodčího 1. třídy Michaelu Divílkovi a Miloši 
Navrkalovi – schváleno 
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TK – Pavel Mecerod 

• návrh umístit seznam kolaudátorů na webu ČKA 

• aktualizace předpisů pro kolaudování kuželen – nutno kontaktovat Technickou komisi 
WNBA 
 
DK – Jaromír Šula 

• informace o výsledku disciplinárního řízení v aféře „Mistřín“ – vydána rozhodnutí 
s udělením trestů jak pro hráče, tak pro rozhodčího 

• nutno ověřovat zaplacení udělených pokut oddílům 
 

10.  Zpráva prezidenta 
• přijata kandidatura Jiřího Jančálka na viceprezidenta NBC, bude předložena na 

konferenci NBC dne 7. 9. 2013 v Speichersdorfu 

• aktualizace adresáře na stránkách NBC 

• STK vytvoří koncepci podoby 1. KL pro ročník 2014–2015 

• dotaz z webu ČKA –„Návrh koncepce rozvoje kuželkářského sportu“, autory jsou 
Ludmila Rajdlová, Jiří Sedlák a Karel Janovský – vzhledem k termínu zaslání bude 
projednáno na příštím zasedání VV ČKA 

 

11.  Zpráva sekretářky 
• oddílům, kterým byla schválena dotace na provoz a údržbu sportovních zařízení pro 

rok 2013, byly rozeslány peníze z účtu ČKBF  

• do 13. 9. 2013 příjem nových žádostí na dotaci na Program IV – Provoz a údržba 
sportovních zařízení pro rok 2014 

• nutné aktualizovat seznamy reprezentantů všech věkových kategorií a jejich 
reprezentačních trenérů, termín odevzdání na MŠMT je 30. 11. 2013 

• návrh rozdělení finančních příspěvků krajským kuželkářským svazům za rok 2013, 
celková částka k rozdělení na kraje je 240 000 Kč 

• do 30. 9. 2013 nutno odeslat na MŠMT žádosti o dotaci na Program IV a Program V – 
součástí je evidence členské základny ČKBF – spolupráce s ČBA 

• informace o plánované poradě sekretářů ČUS dne 13. 9. 2013 – závěry budou 
předneseny na dalším zasedání VV ČKA 

• přihlášky B na klubové mezinárodní poháry odeslány 

• žádost Lukáše Hlavinky o povolení startu hráček s registrací na TJ ČKD Blansko 
v družstvu žen KK Blansko pro podzimní část ročníku 2013–2014 – zamítnuto, 
všechny hráčky musí mít registrační průkaz na KK Blansko – vyřeší sekretariát 
s oddílem 

• uzavřeny dohody s pořadateli o uspořádání jednotlivých turnajů PMN 

• Superpohár 2013 zajištěn, upoutávka v rádiu Beat 
 

12.  Různé 

Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 12. listopadu 2013 v Brně. 
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U S N E S E N Í: VV ČKA schvaluje: 

• složení jednotlivých komisí  

• vyhlášení „Kuželkáře sezóny“ v termínu 30. 8. 2014 

• konání Výkonné rady ČKA dne 14. 12. 2013 v Přerově 

• rozpis Pro-Tec Cup Poháru ČKA 2013–2014 

• zamítnutí žádosti Petra Hrubého 

• úpravu rozpisu MČR dvojic 2013–2014 (rozšíření o MČR tandemů, kterého se zúčastní 
prvních 16 umístěných z finále MČR dvojic) 

• soustředění širšího výběru dorostenecké reprezentace v termínu 25.–28. 10. 2013 
v Přerově 

• dorosteneckou soutěž jednotlivců s názvem BEVAR TOUR 

• zrušení kvalifikace o 1. kuželkářskou ligu dorostu pro ročník 2014–2015 

• konání Vánočního turnaje v termínu 14.–15. 12. 2013 v Přerově 

• přiznání kvalifikace rozhodčího 1. třídy M. Divílkovi a M. Navrkalovi  

• schváleny finanční příspěvky krajským kuželkářským svazům 

 

VV ČKA ukládá: 

76/13 MMK zaslat kontaktní údaje všech členů jednotlivých komisí 

         z: předsedové komisí 
         t: 20. 9. 2013 
 

77/13 zajistit přípravu Výkonné rady ČKA, připravit a rozeslat pozvánky a objednávky 

         z: sekretariát, prezident 
         t: 30. 10. 2013 
 

78/13 připravit žádosti a všechny potřebné dokumenty na dotace na Programy IV a V, zaslat 
na MŠMT 

z: sekretariát, předseda EK 
         t: 30. 9. 2013 
 

79/13 připravit návrh modelu MČR jednotlivců 2014 

             z: předseda STK 
         t: 5. 11. 2013 
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80/13 vyzvat dlužníky k podání informace o důvodu nezaplacení pohledávek 

z: sekretariát 
         t: bez zbytečného odkladu 
 

81/13 s pořadateli jednotlivých turnajů BEVAR Tour uzavřít „Dohody o uspořádání“ 

z: sekretariát 
         t: bez zbytečného odkladu 
 

82/13 zpracovat a odeslat objednávky pro konání Vánočního turnaje v termínu 14.–15. 12. 
2013 v Přerově 

z: sekretariát, předseda KM 
         t: 30. 10. 2013 
 

83/13 zpracovat a odeslat objednávky pro soustředění širšího výběru dorostenecké 
reprezentace v termínu 25.–28. 10. 2013 v Přerově 

z: sekretariát, předseda KM 
         t: 12. 10. 2013 
 

84/13 předložit složení reprezentačních trenérů všech věkových kategorií, připravit smlouvy 

z: sekretariát, předseda 
KM, předseda KSR 

         t: bez zbytečného odkladu 
 

85/13 provést aktualizaci adresáře u NBC 

z: sekretariát 
         t: bez zbytečného odkladu 

 

86/13 připravit ve spolupráci se všemi členy VV ČKA koncepci podoby 1. KL pro soutěžní 
ročník 2014–2015 

z: předseda STK 
         t: 12. 11. 2013 
 

 
 
Zapsala:  Jana Holubová 
Kontroloval:  Petr Vaňura 


