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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 29. 11. 2014 v Brně 

 

Přítomni: Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, Alžběta Harcová, František 
Majer, Pavel Mecerod, Petr Streubel, Jana Holubová, Jaromír Šula 

Omluveni: Petr Vaňura, Petr Vrubel, Zdeněk Jaroš 

 

1. Zahájení 

Zasedání zahájila a řídila viceprezidentka České kuželkářské asociace, Naděžda 
Dobešová. Prezident, Petr Vaňura, se omluvil ze zasedání kvůli nemoci. 

 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

Plnění úkolů 

31/14  trvá 

32–35/14 splněno 

36/14  trvá   

37/14  splněno 

 

3. Zpráva sekretářky 

• MŠMT vydalo dodatek k Rozhodnutí č. 502014_5_028_A, o poskytnutí neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2014 – celková výše dotace na 
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Program V byla pro ČKBF upravena na 3 510 700 Kč (snížení o 566 200 Kč proti 
původnímu rozhodnutí) 

• odvody z loterií do sportu – připsána 3. splátka, celkem 1 156 000 Kč, zbývá ještě 
jedna splátka, diskuze k dělení peněz mezi ČKA a ČBA, tyto finance je možné čerpat 
pouze na mládež po dobu následujících 3 let, po obdržení poslední splátky nutné 
připravit klíč k dělení peněz a možnosti jejich čerpání 

• odeslány žádosti o dotaci na 5 programů vypsaných MŠMT (P I, II, IV, V, VI), dotazníky 
a další požadované materiály 

• příprava podkladů pro vyúčtování dotací za rok 2014, stav na jednotlivých účtech ČKA 
a předpoklad čerpání do konce roku, čerpání financí na provoz a údržbu 

• vyúčtování příspěvků na činnost KKS 

• požadavek, aby všechny komise předložili svoje návrhy na rozpočet v roce 2015 

 

4. Zprávy předsedů komisí 

STK – Hanuš Slavík 

• 2 podněty na výklad pravidel týkajících se ošetřování kuželek před utkáním, 
problematika kluzkých koulí, návrh na zpracování metodiky ošetřování drah, natočení 
instruktážního videa – spolupráce TK s MMK 

• informace o přijetí emailu od p. Bašného, týkajícího se účasti družstva TJ Červený 
Kostelec – Náchod v I. KLM, projednáno, dohoda o dalším postupu 

• projednán návrh možnosti startu hráče po předložení oficiálního identifikačního 
průkazu, STK připraví novelu 

• dostupnost databáze registrace všech hráčů na webových stránkách, diskuze 

• aktiv prvoligových družstev, uskuteční se 13. 12. 2014 na Strahově, pozvánka 
připravena, bude rozeslána na ligová družstva, zveřejnit varianty hracího systému 
k diskuzi 

• aktualizace termínového kalendáře 

 

KSR – Jiří Jančálek 

• schvaluje se účast reprezentačních trenérů mládeže (Dobeš, Výrek, Keprt, Staněk) na 
Vánočním turnaji dorostu v Olomouci 

• schvaluje se konání VT dorostu 7.–8. 2. 2015 ve složení: 4 vedení, 8+8 reprezentanti; 

• J. Slabákovi, repretrenérovi mužů, se schvaluje rozpis sledování reprezentantů pro 
podzim 2014 a jaro 2015 
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• pro anketu „Junior roku“ byla za ČKA nahlášena N. Topičová 

• diskuze k místu konání Jugendkempu 2015 

• informace z WNBA: 

– na svoji funkci rezignoval L. Kocsis (prezident WNBA), 

– byla ustavena pracovní komise, která by měla řešit strukturu WNBA od roku 2017, 

– nová struktura FIQ (resp. WB – World Bowling) je nejasná, ani prezident NBC 
nezná podrobnosti 

• informace z Technické komise WNBA: 

– byly schváleny změny v technických předpisech (tolerance přešlapu, odpor šňůr, 
barevné provedení drah…), 

– aktualizován seznam licencí (stavěče, dráhy, kuželky, koule) – ASK firmy Besko 
nemají homologaci, 

– družstva z Rumunska se nebudou moci od roku 2015 zúčastnit klubových soutěží 
NBC, protože 1 kuželna, na které se hraje u nich liga, neodpovídá předpisům 
WNBA 

 

MMK – Petr Streubel 

• poslední číslo KuLi bude vydáno před svátky 

• návrh na předložení dotazu pro WNBA na definici funkce časomíry (kdy se má 
automaticky zastavit čas při zamotání kuželek, jaký maximální čas by měl být mezi 
dvěma zelenými) 

 

TK – Pavel Mecerod 

• diskuze k regulérnosti kuželen s náhlou zvýšenou padavostí kuželek 

 

DK – Jaromír Šula 

• projednán návrh na zveřejňování výsledků disciplinárního řízení na webových 
stránkách 

• zlepšit komunikaci se sekretariátem při kontrole placení pokut, možnost online 
databáze 
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KR – Alžběta Harcová 

• návrh na udělení kvalifikace rozhodčí I. třídy pro Vladimíra Sedláčka (Přerov) a Zdeňka 
Hobla (Vrchlabí) – VV schvaluje 

 

5. MČR 2015 

• předložen návrh rozpisu MČR 2015, projednán hrací systém, semifinále MČR zrušeno 
v kategorii seniorek, nově bude zařazeno v kategorii juniorů, rozpis MČR 2015 bude 
schválen per rollam 

• projednána problematika startu krajánků hrajících v zahraničí na krajských 
mistrovstvích jednotlivců – doporučení krajům, aby zohledňovaly při vypisování 
termínů mistrovství kraje účast těchto hráčů 

• informace o vysokém počtu přihlášek na MČR dvojic – vysoký zájem i o MČR 
smíšených dvojic 

 

6. Závěry ze seminářů rozhodčích 

• zpráva ze semináře a školení rozhodčích uveřejněna v KuLi, vyškoleno 26 nových 
rozhodčích II. třídy, pozitivně hodnocena vysoká účast (115 rozhodčích) 

• diskuze ke sjednocení národních pravidel s mezinárodními – po diskuzi bude 
připraven návrh výkladu pravidel pro další sezónu 

 

7. Pohárové soutěže NBC 

• výsledky a zprávy uveřejněny v Kuželkářských listech 7/2014 

• Světový pohár – KK Slavia Praha 7. místo, TJ Sokol Husovice 10. místo 

• Evropský pohár – TJ Valašské Meziříčí 4. místo, SKK Rokycany 4. místo 

• Pohár NBC – TJ Spartak Přerov 5. místo, KK Blansko 10. místo, TJ Sokol Kolín 18.místo, 

KK MS Brno 21. místo 

• žádost TJ Valašské Meziříčí o finanční příspěvek – VV zamítá 

 

 

8. SP jednotlivců a MS 2015 

• po projednání se schvaluje složení výpravy na SP jednotlivců v Hirschau  
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trenéři: Keprt, Slabák, Staněk + fyzioterapeut,  
reprezentanti: H. Wiedermannová, D. Wiedermannová, J. Kotyza, R. Navrkalová, 
N. Tatoušková, M. Pytlík – termín odeslání jmenovité přihlášky je 17. 12. 2014 

• objednávka ubytování odeslána, řešit dopravu do místa konání, kapesné bude 
schváleno per rollam 

• předložena informace o ubytování při MS 2015 ve Speichersdorfu, v souvislosti s tím 
bylo projednáno a schváleno složení výprav: 
SP U14 – 2 trenéři (nominuje KM ČKA), 1+1 reprezentanti (vítězové PMN), 
MS U18 – 4 vedení, 5+5 reprezentanti, 
MS družstev – 6 vedení, 8+8 reprezentanti; 

 

9.  Různé 

• Vzhledem k nové metodice MŠMT bude od 1. 1. 2015 za registraci hráče do 14 let 
vybírán poplatek 200 Kč v souladu s Registračním řádem ČKA. 

• Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 11. února 2015 v Praze. 

 

U S N E S E N Í: 

VV ČKA schvaluje: 

• účast reprezentačních trenérů mládeže (Dobeš, Výrek, Keprt, Staněk) na Vánočním 
turnaji dorostu v Olomouci 

• konání VT dorostu 7.–8. 2. 2015 ve složení: 4 vedení, 8+8 reprezentanti 

• J. Slabákovi, repretrenérovi mužů, rozpis sledování reprezentantů pro podzim 2014 a 
jaro 2015 

• udělení kvalifikace rozhodčí I. třídy pro Vladimíra Sedláčka (Přerov) a Zdeňka Hobla 

(Vrchlabí)  

• složení výpravy na SP jednotlivců v Hirschau  

trenéři: Keprt, Slabák, Staněk + fyzioterapeut,  
reprezentanti: H. Wiedermannová, D. Wiedermannová, J. Kotyza, R. Navrkalová, 
N. Tatoušková, M. Pytlík; 

• složení výprav na MS 2015 ve Speichersdorfu: 
SP U14 – 2 trenéři (nominuje KM ČKA), 1+1 reprezentanti (vítězové PMN), 
MS U18 – 4 vedení, 5+5 reprezentanti, 
MS družstev – 6 vedení, 8+8 reprezentanti 

 

 

VV ČKA doporučuje: 

• předložit dotaz na WNBA týkající se přesné definice časomíry 
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• zveřejňovat na webových stránkách výsledky disciplinárních řízení 

• zohlednění zahraničních hráčů kraji při vypisování termínů mistrovství kraje  

 

VV ČKA ukládá: 

38/14 připravit vyúčtování dotací za rok 2014 a odeslat na MŠMT 

z: předseda EK, sekretariát 
t: 31. 1. 2015 
 

39/14 předložit návrhy na rozpočet jednotlivých komisí 

z: předsedové komisí 
t: 19. 12. 2014 

 

40/14 připravit návrh metodiky ošetřování drah, možnosti natočení instruktážního videa 

z: TK, MMK 
t: 11. 2. 2015 

 
41/14 připravit návrh novely – start hráče po předložení identifikačního průkazu 

z: předseda STK 
t: 11. 2. 2015 

 

42/14 připravit návrh sjednocení národních pravidel s mezinárodními 

z: předseda KR 
t: 11. 2. 2015 

 

43/14 připravit a vydat rozpisy semifinále a finále MČR 2015 
 

z: předseda STK 
t: bez zbytečného odkladu 

 

44/14 uzavřít dohody s pořadateli semifinále a finále MČR 2014 
 

 z: sekretariát 
t: bez zbytečného odkladu 

45/14 delegovat rozhodčí na semifinále a finále MČR 2014 
z: předseda KR 
t: bez zbytečného odkladu 
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46/14 připravit podklady pro daňové přiznání, účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku 
 
z: předseda EK, sekretariát 
t: 11. 2. 2015 

 

47/14 vyplnit a odeslat jmenovitou přihlášku na SP jednotlivců v Hirschau 
 
z: sekretariát 
t: 17. 12. 2014 


