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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 16. 1. 2014 v Brně 

 

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

Omluveni:  Alžběta Harcová, Jaromír Šula, 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 
28/13 trvá (novelizace směrnice o odměnách repr. za výkony při MU a MS) 
30/13 splněno 
32/13 splněno 
45/13 splněno 
56/13 splněno 
61/13 splněno 
70/13 trvá (uzavřít dohody se svazy SVK a AUT o uspořádání MU U23) 
84/13 splněno 
86/13 trvá (připravit koncepci podoby 1. KL pro soutěžní ročník 2014–2015) 
87/13 trvá (připravit rozpis MČR 2014) 
88–92/13 splněno 

 

3. Závěry ze zasedání VR ČKA 
Zasedání Výkonné rady hodnoceno kladně. Projednány připomínky a doporučení ze 
strany krajů k VV ČKA. 
Zápis ze zasedání rozeslán členům VR ČKA a uveřejněn na webu. 
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4. Informace k MS Brno 2014 
• 11. 2. 2014 návštěva stavitele drah, vstup na český trh s novým produktem – vysoká 

padavost 

• návštěva generálního sekretáře NBC  

• přislíben sponzor pro českou výpravu 

• nabídka zapůjčení jedné dráhy na „promoakci“ v Brně před MS 

• zajištěno ubytování pro českou výpravu 

• jednání s regionálním rádiem 
 
 

5. Příprava MČR 2014  
• projednána a schválena místa konání semifinále MČR a finále MČR, nutné uzavřít 

dohody s pořadateli, delegováni zástupci VV na jednotlivé akce, rozhodčí deleguje KR 

• rozpisy MČR budou schváleny VV ČKA per rollam, nutné pro semifinále zohlednit 
hráče hrající v zahraničí – hrací den neděle 

• diskuze k možnosti zavedení pravidla, že finále MČR by se mělo hrát pouze na 
segmentových drahách 

 
 

6. Kuželkář sezóny 
• návrh P. Vaňury – konání 14 dní po MS, spojení se zasedáním VR ČKA a přijetím 

reprezentace  
• možný termín konání 14. 6. 2014 
• hlasování spustit hned po ukončení MS 
• organizátoři Petr Vaňura a Pavel Mecerod 

 
 

7. Zprávy předsedů komisí 
 

STK – Hanuš Slavík 

• počet hostování – 156 hráčů/ek 

• odesláno vyjádření Petru Hrubému  
 

KSR – Jiří Jančálek  

• zpráva zaslána emailem 

• návrh J. Slabáka – účast trenéra mužů na vybraných ligových utkání v Německu a Rakousku, 
seniorská reprezentace bude mít před MS jen jednu akci, proto trenér posílá návrh, 
jak být s nimi v kontaktu, náklady na jeho cestování jsou nižší, než na KS 

• MU 23 CZE – AUT, 8. 3. 2014 – návrh ze strany rakouského svazu, aby se MU 23 
sehrálo na dvou kuželnách, předjednány kuželny v Nové Bystřici a ve Slavonicích, 
oznámit konání MU na NBC 

• MU 23 SVK – CZE – podle poslední „oficiální“ informace by se mělo konat 26. 4. 2014 
v Rakovicích (SVK) na nové čtyřdráze, oficiální pozvánka s detaily nám bude teprve 
zaslána 
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• kladně hodnocen KS juniorů v Olomouci, výsledky a stručná zpráva uveřejněna na 
webu 
 
EK – Petr Vrubel 

• uzávěrka účetnictví bude k 31. 1. 2014 

• příprava aktualizace Ekonomické směrnice ČKA 
 

MMK – Petr Streubel 

• informace k vyhlášené diskuzi ke změně loga – pouze 5 reakcí 
 

KM – Zdeněk Jaroš 

• informace z jednání komise, které proběhlo v Přerově 

• schváleni reprezentační trenéři dorostenecké kategorie, návrh na jmenování 
reprezentačních trenérů: 
Petr Dobeš – dorostenci 
Jan Výrek – dorostenky 

• předložen plán akcí KM na rok 2014 – jeho realizace je však závislá na výši státní 
dotace 
7.–9. 3. 2014   kontrolní start, Pelhřimov 
květen 2014   kontrolní start, Valašské Meziříčí 
10.–11. 5. 2014  Májový turnaj žáků, Pelhřimov 
10.–13. 5. 2014  Světový pohár dorostu, Brno 
21.–24. 8. 2014  tréninkový tábor dorosteneckého výběru, Dobřany 
22.–24. 8. 2014  kemp mládeže s trenéry, Rokycany 
24.–26. 10. 2014  MU Polsko – Česká republika 
13.–14. 12. 2014  Vánoční turnaj dorostu, Olomouc 
2014–2015   PMN Bellatex Tour 
2014–2015   ČPD Bevar Tour 

 
TMK – František Majer 

• aktualizace seznamu trenérů 

• požadavky od krajů na školení trenérů 3. třídy, doškolení trenérů 2. třídy 

• doškolování také v rámci konání kempu mládeže 
 

TK – Pavel Mecerod 

• stále probíhá překlad technických předpisů WNBA  

• nová čtyřdráhová kuželna v Mistříně 
 
 

8.  Zpráva sekretářky 
• probíhá vyúčtování dotací, na MŠMT předložit do 31. 1. 2014 

• na účet byly od MŠMT zaslány první splátky ve výši 100 000 Kč na Program I. – 
Sportovní reprezentace a na Program II. – Talentovaná mládež 

• Lucie Vaverková zařazena do mezinárodního antidopingového registru 

• nominace našich mezinárodních rozhodčích: 
Jiří Tůma – MS jednotlivců, Brno 
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Alžběta Harcová – MS juniorů, Brno a 2. kolo CHL, Valašské Meziříčí 
Jana Holubová – 2. kolo CHL, Podbrezová, SVK 

• příprava Ročenky ČUS 2013 – probíhá zpracování podkladů 

• přihláška na MS 2014 odeslána na NBC 
 
 

9.  Různé 
• návrh na odměnu prvním 6 umístěným hráčům/hráčkám na MČR – poukaz na volný 

vstup na MS Brno 2014 
 
 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 11. března 2014 v Brně. 

 

U S N E S E N Í:  

VV ČKA schvaluje: 

• místa konání semifinále a finále MČR 2014 

• účast reprezentačního trenéra můžu na vybraných ligových utkáních v Rakousku a 
Německu 

• konání MU 23 mezi CZE a AUT na kuželnách v Nové Bystřici a ve Slavonicích 

• jmenování reprezentačních trenérů dorostenecké kategorie – P. Dobeš (dorci) a J. Výrek 
(dorky) 

• plán akcí KM na rok 2014  

• delegáty za VV ČKA na finále MČR 2014 

 

 

VV ČKA ukládá: 

1/14 uzavřít dohody s pořadateli semifinále a finále MČR 2014 

         z: sekretariát 
         t: bez zbytečného odkladu 
             
2/14  delegovat rozhodčí na semifinále a finále MČR 2014 

z: předseda KR 
         t: bez zbytečného odkladu 
 

3/14 stanovit termín a místo konání Kuželkáře sezóny 

z: Vaňura, Mecerod 
         t: 14. 3. 2014 
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4/14 předložit na MŠMT vyúčtování všech státních dotací   

z: sekretariát 
         t: 31. 1. 2014 
 

5/14 předložit nominace pro MU 23 mezi CZE a AUT, které se bude konat ve dnech            
7.–9. 3. 2014  

z: předseda KSR 
         t: 7. 2. 2014 
 
6/14 zajistit výrobu medailí pro vítěze MČR 2014, KL 2013/2014 a Poháru ČKA 

z: sekretariát 
         t: 31. 3. 2014 
 
7/14 připravit a odeslat pozvánku s programem na MU CZE–AUT hráčům, výpravě AUT a 

členům výpravy CZE 

z: KSR, sekretariát 
         t: 14. 2. 2014 
 
8/14 připravit podklady pro daňové přiznání, účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku 

z: sekretariát 
         t: 14. 2. 2014 
 
 
9/14 připravit a vydat rozpisy semifinále a finále MČR 2014 

z: předseda STK 
         t: 31. 1. 2014 
 
 
 

 
 
Zapsala:  Jana Holubová 
Kontroloval:  Petr Vaňura 


