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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 25. 2. 2015 v Praze

Přítomni:

Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, Zdeněk Jaroš,
František Majer, Pavel Mecerod, Petr Streubel, Jana Holubová

Omluveni:

Petr Vrubel, Alžběta Harcová

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA, Petr Vaňura.

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

Plnění úkolů
31/14

splněno

36/14

trvá

38–39/14

splněno

40/14

trvá

41/14

zrušeno

42/14

trvá

43–44/14

splněno

45–46/14

trvá

47/14

splněno
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3. Zpráva sekretářky
•

odvody z loterií do sportu – připsána 4. splátka (624 000 Kč), celkem 1 780 000 Kč,
nutné připravit klíč k dělení peněz mezi ČKA a ČBA a možnosti jejich čerpání

•

MŠMT dosud neoznámilo státní dotace na rok 2015

•

zpracovány a odeslány podklady pro Ročenku ČUS za rok 2014

•

Interliga/Superliga – připravit podklady pro jednání s SKoZ a následně NBC

•

návrhy na vyznamenání ČKA a ČUS a uvedení do Síně slávy

•

trenérka – cvičitelka roku 2014 – pořádané ČOV, nominována trenérka bowlingu,
Kateřina Beštová

•

příprava podkladů pro daňové přiznání a účetní uzávěrky

•

inventury majetku a účtů, jmenována inventarizační komise (Dobešová, Slavík,
Holubová, Pluhařová)

4. Zprávy předsedů komisí
STK – Hanuš Slavík
• Československá liga/Interliga/Superliga
– prosincový aktiv prvoligových klubů – souhlas většiny zástupců
– STK připraví návrh soutěže pro jednání s SKoZ
– NBC předložit návrh ještě před zasedáním prezídia NBC v květnu
• finále PMN v Olomouci – změna termínu na 14. 3. 2015, chyba vznikla na straně ČKA
• předehrávky 20. kola I. KL z důvodu reprezentačního startu, možná akceptace
dohrávek
• stížnost p. Malíška na organizování semifinále MČR žen v Náchodě a na hlavního
rozhodčího
– SKK Náchod zaslal omluvný email, VV ČKA bere na vědomí
– stížnost na hlavního rozhodčího předána KR

KSR – Jiří Jančálek
• hodnocení SP, který se konal v německém Hirschau – Hana Wiedermannová 3. místo
• 16. 5. 2015 se koná konference NBC a WNBA v místě konání MS ve Speichersdorfu
• město Náchod vyjádřilo možný zájem o pořádání MS 2017, s tím souvisí i povinnost
uspořádání Světového poháru 2017, zatím v jednání
• země Bosny a Makedonie nemají stále zaplaceny členské poplatky, pokud tak neučiní,
budou vyřazeni z MS 2015
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• Světový pohár U14 Speichersdorf, 6.–8. 5. 2015
– termín pro zaslání jmenovité přihlášky (Meldebogen B) je 15. 3. 2015
– výprava na SP schválena ve složení:
vedení – David Wohlmuth, Tomáš Vít
1 hráčka a 1 hráč (vítězové PMN)
– ubytování zajištěno, projednána a schválena výše kapesného, doprava jedním
osobním automobilem
– zajistit lékařské prohlídky a podepsat dopingová prohlášení
• MS dorostu Speichersdorf, 8.–13. 5. 2015
– termín pro zaslání jmenovité přihlášky (Meldebogen B) je 22. 3. 2015
– výprava na MS dorostu schválena ve složení:
Vedoucí:

Jana Holubová

Trenéři:

Petr Dobeš, Jan Výrek

Fyzioterapeut:

Renata Šimůnková

Hráči:

5 děvčat + 5 chlapců (do přihlášky možné uvést 10 + 10)

– ubytování zajištěno, projednána a schválena výše kapesného
– doprava se řeší (nejlepší varianta tranzit), výprava má povinnost dopravit na místo
konání i delegovaného mezinárodního rozhodčího, Ladislava Hetcla
– zajistit lékařské prohlídky a podepsat dopingová prohlášení
• MS dospělí Speichersdorf, 13.–23. 5. 2015
– termín pro zaslání jmenovité přihlášky (Meldebogen B) je 22. 3. 2015
– výprava na MS schválena ve složení:
Vedoucí:

Naděžda Dobešová

Technický vedoucí:

Jana Holubová

Trenéři:

Luděk Keprt, Jaroslav Slabák

Fyzioterapeut:

Soňa Keprtová

Mediální pracovník: Petr Streubel
Hráči:

8 hráček + 8 hráčů (do přihlášky možné uvést 15 + 15)

– ubytování zajištěno, projednána a schválena výše kapesného, doprava osobními
automobily
– zajistit lékařské prohlídky a podepsat dopingová prohlášení
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•

Mezinárodní kemp mládeže
– termín 2.–8. 8. 2015
– kemp povede srbský trenér Miloš Ponjavič
– předpokládaná cena 150 Eur/osoba
– NBC přislíbilo příspěvek ve výši 50 Eur/ osoba
– na web umístit výzvu pro zájemce o pořadatelství

• Soustředění reprezentace U18 a dospělých
– termín 20.–22. 3. 2015, místo Blansko
– ubytování a stravování zajištěno, objednávky odeslány
– v rámci soustředění bude odehráno neoficiální utkání s reprezentačními výběry SVK
– vybavení výpravy vyzvedne J. Jančálek a J. Holubová
– VV schvaluje složení výpravy a nominace hráčů:
Nominace žen

Nominace mužů

CVEJNOVÁ Aneta – SKK Náchod

HAVRAN Radek – HKK Olomouc

FAJDEKOVÁ Kateřina – TJ Spartak Přerov

HAŽVA Jaroslav – SKC Staffelstein

JANDÍKOVÁ Markéta – TJ Valašské Meziříčí

HEJHAL Radek – Donauperle Straubing

KANTNEROVÁ Alena – TJ Valašské Meziříčí

JELÍNEK Miroslav – SKC Victoria Bamberg

MUSILOVÁ Zuzana – KK Blansko

PYTLÍK Michal – SKK Rokycany

STROUHALOVÁ Kristýna – KK Slavia Praha

RANSDORF Zdeněk – TJ Sokol Duchcov

TOMÁŠKOVÁ Lenka – SKK Jičín

SVOBODA Milan – Chambtalkegler Raindorf

ZIMÁKOVÁ Martina – KC Zlín

VANĚK Martin – HKK Olomouc

Nominace dorostenek

Nominace dorostenců

BROŽKOVÁ Nina – SKK Náchod

BÍNA Jan – SKK Jičín

ČERNUŠKOVÁ Simona – TJ Spartak Pelhřimov

HENDRYCH Petr – KK Hagemann Opava

DVOŘÁKOVÁ Michaela – TJ Sokol Chýnov

HOLEC Mojmír – TJ Centropen Dačice

PORTYŠOVÁ Nikola – SKK Jičín

PLŠEK Marek – TJ Lokomotiva Trutnov

TOPIČOVÁ Natálie – TJ Valašské Meziříčí

RUML Dominik – SKK Hořice

WOHLMUTHOVÁ Veronika – SKK Rokycany

VAŘÁK Jan – TJ Lokomotiva Valtice

vedoucí výpravy

JANČÁLEK Jiří

technický vedoucí

HOLUBOVÁ Jana

trenér žen

KEPRT Luděk
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trenér mužů

SLABÁK Jaroslav

trenér dorostenek

VÝREK Jan

trenér dorostenců

DOBEŠ Petr

fyzioterapeut (ž+m)

KEPRTOVÁ Soňa

fyzioterapeut (dorost) ŠIMŮNKOVÁ Renata

– po skončení soustředění budou odeslány jmenovité přihlášky na MS 2015
• Soustředění reprezentace U18 a dospělých (recipročně)
– termín 17.–19. 4. 2015, Rakovice a Piešťany (SVK)
– pozvánka od SKoZ bude odeslána až po soustředění v Blansku
– nominace hráčů a hráček po soustředění v Blansku
– řešit dopravu na Slovensko, cestovní pojištění

KM – Zdeněk Jaroš
• informace z jednání komise
• pro nadcházející ročník se budou i u ČPD z 6 turnajů hodnotit 4 turnaje (oproti 3)
• požadavek na možnost změny soupisek po skončení základní části u I. KLD – odloženo
• návrh KM na pevné nasazení hráčů na MČR dorostu – zamítnuto
• návrh KM, aby se hrál finálový turnaj dorostenecké ligy o víkendu na 2 náhozy na
neutrální kuželně – VV schvaluje
• návrh na navýšení postupových míst z ČPD na MČR dorostu 2016 ze 7 na 13
postupových míst – VV schvaluje

MMK – Petr Streubel
•

aktualizace Adresáře ČKA

•

prověřit smlouvu s firmou CTP Services s.r.o. a její plnění

•

Kuželkář sezóny 2014/15 – viz samostatný bod 6.

TK – Pavel Mecerod
• žádost Jaroslava Zajíčka o rozhodnutí, zda dráhy TJ Valašské Meziříčí splňují
požadavek ČKA na povinnost segmentových drah v I. KL od sezóny 2018/2019 a
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v případě, že nevyhovují, žádá o dotaci na rekonstrukci – na základě posouzení TK
dráhy nevyhovují, dotace nebude poskytnuta
• nové Technické předpisy WNBA (leden 2015) – aktualizace a konečné vydání

TMK – František Majer
• aktualizace databáze trenérů

5. MČR 2015
• změna místa MČR žen – konat se bude v Přerově
• rozpisy schváleny, uveřejněny na webu
• uzavřeny dohody s pořadateli
• delegováni zástupci VV na jednotlivé akce, rozhodčí deleguje KR do týdne
• nutno zajistit zhotovení medailí
• zástupcům VV předat potřebné vybavení (zálohy, tiskopisy, vlajky ČKA)
• jmenovité startovní listiny budou vydány do týdne
• delegáti:
MČR 2015, termín 25.–26. 4. 2015
ženy (Přerov)

František Majer

muži (Poděbrady)

Hanuš Slavík

seniorky (Vracov)

Alžběta Harcová

senioři (Jičín)

Jaromír Šula

juniorky (Žižkov)

Jiří Jančálek

junioři (Blansko)

Petr Vaňura

dorostenky (Rokycany)

Zdeněk Jaroš

dorostenci (Třebíč)

Naděžda Dobešová

žákyně (České Velenice)

Pavel Mecerod

žáci (Vrchlabí)

Jana Holubová

MČR dvojic, termín 6. 6. 2015
ženy (Teplice)

Jiří Jančálek

muži (Liberec)

Naděžda Dobešová
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MČR smíšených dvojic, termín 13. 6. 2015
místo konání Rokycany

Hanuš Slavík

• projednána a schválena účast reprezentačních trenérů na MČR 2015 příslušné
kategorie

6. Kuželkář sezóny 2014/2015
•

termín konání 20. 6. 2015

•

před vyhlášením zasedání Výkonné Rady ČKA

•

na web umístit výzvu pro zájemce o pořadatelství

•

novinka v kategorii trenér – 2 ocenění – Trenér sezóny a Trenérská stálice, trenéry
zvolí VV na základě návrhů KM a TMK

7. Různé
• Prezident ČKBF, Hanuš Slavík, předložil informace z Prezídia ČKBF, které se konalo
22. 1. 2015 v Praze:
– nutno změnit stanovy v souladu s NOZ, s tím související návrh na strukturální
změnu – ČKBF jako hlavní spolek s jedním IČ, ČKA a ČBA jako pobočné spolky
– svolání mimořádné VH ČKBF – termín konání 5. 9. 2015, Praha – Strahov
– jednotná elektronická databáze členů – zrušení registračních průkazů, u dětí
do 15 let registrační průkaz zachován (není možnost jiné identifikace – OP,
pas), zatím jednání o rozsahu položek databáze
– prezident ČKBF žádá všechny členy VV ČKA, aby se ke změně registrace
vyjádřili do 14 dní
• Podnět SKK Náchod na zahájení disciplinárního řízení s panem Bašným – projednáno.
• Alžběta Harcová skončila ve funkci předsedkyně Komise rozhodčích. Prezident ČKA
jmenoval do funkce předsedy Komise rozhodčích Lukáše Hlavinku.
• Petr Vrubel skončil ve funkci předsedy Ekonomické komise. Nadále zůstává členem
EK. Prezident ČKA jmenoval do funkce předsedkyně Ekonomické komise Naděždu
Dobešovou.
• Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 15. dubna 2015 v Brně.
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U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:
• složení výprav ČR na SP, MS dorostu a dospělých ve Speichersdorfu, způsob dopravy a
výše kapesného
• rozpisy a místa konání MČR všech kategorií
• delegace zástupců VV na MČR 2015
• složení inventarizační komise pro provedení inventury majetku a účtů k 31. 12. 2014
• systém finálového turnaje dorostenecké ligy – 2 náhozy na neutrální kuželně
• navýšení postupových míst z ČPD na MČR dorostu 2016 ze 7 na 13 míst
• účast reprezentačních trenérů na MČR příslušné kategorie
• termín konání vyhlášení Kuželkáře sezóny a Výkonné Rady ČKA
VV ČKA zamítá:
• návrh KM na pevné nasazení hráčů na MČR dorostu 2015
• žádost TJ Valašské Meziříčí o poskytnutí dotace na rekonstrukci kuželny
VV ČKA bere na vědomí:
• jmenování Lukáše Hlavinky do funkce předsedy Komise rozhodčích
• jmenování Naděždy Dobešové do funkce předsedkyně Ekonomické komise
• omluvu SKK Náchod panu Malíškovi za organizační problémy při Semifinále MČR žen
• termín konání Valné hromady ČKBF
VV ČKA ukládá:
01/15 připravit podklady Interligy/Superligy pro jednání s SKOZ a následně NBC
z: předseda STK, sekretariát
t: 6. 3. 2015
02/15 připravit návrhy na vyznamenání ČKA a ČUS a uvedení do Síně slávy
z: Jiří Jančálek, sekretariát
t: 15. 4. 2015
03/15 zaslat jmenovitou přihlášku na SP U14 (Speichersdorf, GER)
z: předseda KM, sekretariát
t: 15. 3. 2015
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04/15 zaslat jmenovitou přihlášku na MS U18 a MS dospělých (Speichersdorf, GER)
z: předseda KSR,sekretariát
t: 22. 3. 2015
05/15 na web umístit výzvu pro zájemce o pořadatelství Mezinárodního kempu mládeže
z: předseda MMK
t: 1. 3. 2015
06/15 prověřit smlouvu s firmou CTP Services s.r.o.
z: sekretariát
t: 15. 4. 2015
07/15 připravit zálohy, medaile, tiskopisy a vlajky ČKA zástupcům ČKA na MČR 2015 a PČKA
z: sekretariát
t: 15. 4. 2015
08/15 na web umístit výzvu pro zájemce o pořadatelství vyhlášení ankety Kuželkář sezóny
z: sekretariát
t: 15. 4. 2015
09/15 zajistit objednávku autobusu a pozvánky a cestovní pojištění na soustředění
reprezentace U18 a dospělých na Slovensku ve dnech 17.–19. 4. 2015
z: sekretariát
t: 15. 4. 2015
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