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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 1. 3. 2016 v Brně

Přítomni:

Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Hanuš Slavík, Jiří Jančálek, František Majer,
Pavel Mecerod, Petr Streubel, Pert Bína, Lukáš Hlavinka, Jana Holubová

Omluveni:

Jaromír Šula

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA, Petr Vaňura. Minutou ticha byla uctěna památka
zesnulého Jiřího Kvapila.

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek.
Plnění úkolů:
38/15
39/15
40/15
41,42/15
43/15
44-47/15

splněno
splněno
ruší se
splněno
trvá
splněno

3. Zpráva prezidenta
Informace z jednání se zástupci zahraničních národních svazů; snaha o vyvolání nových
voleb – zaslán návrh na svolání mimořádné Valné hromady WNBA při konání MS
v chorvatském Novigradu.
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4. Zpráva sekretářky
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace z MŠMT – v lednu nebyl ještě vybrán náměstek a ředitel odboru sportu měl
pozastaven výkon funkce; 18. 2. 2016 proběhlo setkání s ministryní MŠMT Kateřinou
Valachovou – informace o snaze ponížit dotace na Program V o 5 % místo plánovaných
10 %; představení nového složení sekce sportu – ředitel odboru Jan Schneider,
zastupováním náměstka pověřen Mgr. Michal Urban
vyúčtování daru ČOV z loterií – potřeba samostatného účtu; v médiích informace, že od
roku 2017 by mělo být hlavním příjemcem peněz z loterií MŠMT a ne ČOV
státní dotace za rok 2015 byly vyúčtovány MŠMT v řádném termínu
podklady pro Ročenku ČUS 2015 zpracovány a odeslány
evidenci členské základny pro potřeby ČUS připravil Jiří Jančálek – nyní probíhá statistické
šetření
probíhá příprava podkladů pro účetní uzávěrky a daňové přiznání za rok 2015
inventury majetku a účtu – zvolena inventarizační komise ve složení Naďěžda Dobešová,
Hanuš Slavík, Jana Holubová, Hana Pluhařová
členský příspěvek NBC pro rok 2016 ve výši 740 EUR
dotazník NBC vyplněn a odeslán v řádném termínu
školení mezinárodních rozhodčích v německém Poingu se zúčastnila Alžběta Harcová
nominace mezinárodního rozhodčího, Ladislava Hetcla, na Mistrovství světa jednotlivců
v Novigradu (CRO) – nutné zajistit jeho dopravu s výpravou
připravit návrhy na ocenění ČUS, ČKA a Síň slávy
Akademické hry 2016, místo konání Pardubice – kuželky nezařazeny do seznamu sportů;
zjišťování podrobností
informace o konání Mezinárodního turnaje veteránů v Praze, 10.–14. 5. 2016, organizace
probíhá mimo ČKA

5. Zprávy předsedů komisí
EK – Naděžda Dobešová
•
•

informace o hospodaření ČKA v roce 2015
oznámení o změně stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a stanovení
stravného pro rok 2016

STK – Hanuš Slavík
•
•
•
•
•

informace o řešených případech
rozpisy semifinále a finále MČR 2016 schváleny předem formou emailové komunikace
příprava rozpisu KL 2016/17
aktualizace rekordů – udělal Petr Streubel
Aktiv ČKA, termín 26. 6. 2016, místo Františkovy Lázně
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KSR – Jiří Jančálek
•
•
•

•

informace ze zasedání Prezídia NBC – schválen návrh stanov; kauza s SKoZ; návrh na
pořádání U60 (bez nákladů pro národní svazy)
termín odeslání jmenovitých přihlášek na MS 2016 (MS a MSJ) a SP U18 je 21. 3. 2016
MU U23 GER – CZE (7. 5. 2016) – stále probíhá výběrové řízení na místo konání,
schválena výprava ve složení 8 juniorek + 8 juniorů + 2 trenéři + 1 vedoucí + 1
fyzioterapeut, doprava vlastními auty
Kontrolní start reprezentace dospělých
– termín 16.–17. 4. 2014, místo Třebíč
– 8 žen + 8 mužů, 2 trenéři, 1 fyzioterapeut, 1 vedoucí
– připravit objednávky na ubytování a stravování

TK – Pavel Mecerod
•
•

poslední úpravy videa k ošetření drah
diskuze ke sjednocení automatických stavěčů – nesrovnalosti v nastavení časomíry

TMK – František Majer
•
•

školení trenérů mládeže II. třídy proběhne ve dnech 14.–15. 5. 2016 v Pelhřimově – TMK
připraví program a pozvánku
návrh úpravy směrnice pro školení a evidenci trenérů

KM – Petr Bína
•
•

•
•

informace ze zasedání komise a hodnocení Vánočního turnaje
mezinárodní akce žáků do 14 let – hra s malou koulí – Petr Bína prezentoval nesouhlasné
vyjádření Komise mládeže ČKA; po pečlivém zvážení všech okolností, zejména pak
zdravotních rizik pro mládež, VV ČKA rozhodl, že od sezóny 2016/17 budou všichni hráči
žákovské kategorie (tedy děti do 14 let, mladší i starší žáci), hrát ve VŠECH soutěžích
žákovskou koulí o ø 15 cm (hlasovalo 7 pro, 2 proti). Příslušným způsobem budou
upraveny STP.
informace o změně termínu finále I. KLD v České Třebové na 16.–17. 4. 2016
návrh navýšení příspěvku na startovné na PMN 2016/17 – KM připraví předpokládaný
rozpočet

KR – Lukáš Hlavinka
•
•
•
•

databáze rozhodčích je již z 90 % aktualizována
přijata stížnost Petra Hrubého týkající se semifinále MČR mužů v Dačicích
diskuze k problematice změny pravidel a výkladů
VV ČKA doporučuje setkání s předsedou komise rozhodčích SKoZ kvůli Interlize
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MMK – Petr Streubel
•
•
•

KuLi – do konce sezóny budou vydána ještě 4 čísla
poslední úpravy videa pro nábor mládeže, příprava akce „Pojď hrát kuželky“ –
samostatná webová adresa
elektronická evidence – použitelná verze bude spuštěna do konce května
– program na zpracování výsledků do konce července

6. Státní dotace pro rok 2016
•

•

na stránkách MŠMT vyvěšen harmonogram schvalování dotací a realizace finančních
prostředků:
PI a PII
únor 70 % objemu, zbytek předběžně přislíben na duben
PIV
březen/duben
PV
duben
zatím obdrženo rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace ve výši 70 % objemu na programy
I a II:
PI
188 900 Kč
PII
218 800 Kč

7. Stanovy a informace pro krajské svazy
•
•
•
•

nové stanovy ČKBF odeslány k zápisu do rejstříku Krajskému soudu v Praze
kraje budou zřízeny jako pobočné spolky ČKBF
podrobnější informace budou na webu ČKA
nutné: připravit Statut ČKA

8. MS, MS U23, SP U 18 – Novigrad 2016
•

Světový pohár U18, 15.–17. 5. 2016
– termín pro zaslání jmenovité přihlášky je 21. 3. 2016
– výprava na SP schválena ve složení:
Trenéři: Petr Dobeš, Jan Výrek
Hráči: 1 dorostenka + 1 dorostenec (nominace bude schválena per rollam)
– schválena doprava jedním osobním automobilem
– po nominaci zajistit lékařské prohlídky a dopingová prohlášení

•

MS juniorů, 17.–22. 5. 2016
– termín pro zaslání jmenovité přihlášky je 21. 3. 2016
– výprava na MS dorostu schválena ve složení:
Vedoucí: Jana Holubová
Trenéři: Luděk Keprt, Aleš Staněk
Fyzioterapeut: Renata Šimůnková
Hráči: 8 juniorek + 8 juniorů (nominace bude schválena per rollam)
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– schválena doprava mikrobusem firmy Uchytil s.r.o., výprava má povinnost dopravit na
místo konání i delegovaného mezinárodního rozhodčího, Ladislava Hetcla, odjezd z Rosic
v ranních hodinách, sraz 16. 5. 2016, nutno zajistit ubytování v Rosicích
– po nominaci zajistit lékařské prohlídky a dopingová prohlášení
•

MS jednotlivců, 22.–28. 5. 2016
– termín pro zaslání jmenovité přihlášky je 21. 3. 2016
– výprava na MS schválena ve složení:
Vedoucí: Jana Holubová
Trenéři: Luděk Keprt, Jaroslav Slabák
Fyzioterapeut: Jaroslava Pochmonová
Hráči: 6 žen + 4 mužů (nominace bude schválena per rollam)
– doprava jedním tranzitem a dvěma osobními automobily, odjezd z Rosic v ranních
hodinách, sraz 21. 5. 2016, nutno zajistit ubytování v Rosicích
– po nominaci zajistit lékařské prohlídky a dopingová prohlášení a MS

•

ubytování pro všechny 3 akce je zajištěno v hotelu Laguna – organizátorem poskytnuta
10 % sleva za včasnou rezervaci
ubytování je včetně polopenze – schválena krácená výše stravného
výrobu účastnických triček zajistí sekretariát

•
•

9. MČR 2016, Pohár ČKA
•
•
•
•
•
•
•
•

schválen návrh rozpisu finále Poháru ČKA
rozpis finále MČR dvojic bude schválen per rollam
příprava jmenovitých startovních listin
nutné: uzavřít dohody s pořadateli MČR dvojic a finále Poháru ČKA
delegováni zástupci VV na jednotlivé akce, rozhodčí deleguje KR do konce měsíce března
delegátům předat potřebné vybavení (medaile, zálohy, tiskopisy, vlajky ČKA)
schválena účast reprezentačních trenérů na MČR 2016 příslušné kategorie
delegáti:
MČR 2016
ženy (České Velenice)
muži (Třebíč)
seniorky (Poděbrady)
senioři (Rosice)
juniorky (Vracov)
junioři (Rokycany)
dorostenky (Náchod)
dorostenci (Vrchlabí)
žákyně (Ivančice)
žáci (Kutná Hora)

Petr Streubel
Jaromír Šula
Naděžda Dobešová
Petr Vaňura
Naděžda Dobešová
Hanuš Slavík
Lukáš Hlavinka
Pavel Mecerod
Jiří Jančálek
Petr Bína

30. 4. – 1. 5. 2016
30. 4. – 1. 5. 2016
30. 4. – 1. 5. 2016
30. 4. – 1. 5. 2016
23.–24. 4. 2016
23.–24. 4. 2016
30. 4. – 1. 5. 2016
30. 4. – 1. 5. 2016
23.–24. 4. 2016
23.–24. 4. 2016

MČR dvojic 2016
ženy (Nová Bystřice)

Petr Bína

11.–12. 6. 2016
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muži (Vracov)
smíšené dvojice (Blansko)

Jana Holubová
Petr Dobeš

11.–12. 6. 2016
18.–19. 6. 2016

Finále Poháru ČKA 2015/16
ženy (Hazlov)
muži (Hořice)

Hanuš Slavík
František Majer

4.–5. 6. 2016
4.–5. 6. 2016

10. Interliga
Probíhá jednání s SKoZ o finální podobě rozpisu, doladění detailů.
Hlavní body jednání: konstrukce dráhy, koule s pasem.

11. Kuželkář sezóny 2015/2016
•
•

termín 25. 6. 2016, místo konání Františkovy Lázně
organizace vyhlašování se zhostí TJ Jiskra Hazlov

12. Výkonná rada ČKA
•

•
•

termín 25. 6. 2016, místo konání Františkovy Lázně
připravit program a odeslat pozvánky
připravit zprávu o činnosti a hospodaření ČKA

13. Různé
•

•

Návrh na nákup žákovských koulí o ø 15 cm pro oddíly s mládeží – Komise mládeže
zmapuje plošně výskyt dětí a připraví seznam oddílů s počty dětí ve věku do 14 let, které
se pravidelně v této sezóně zúčastňovaly soutěží; návrh bude projednán na příštím
zasedání.
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 19. 4. 2016 v Praze.

U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpisy semifinále a finále MČR 2016
složení výpravy na MU GER–CZE
konání kontrolního startu dospělých ve dnech 16.–17. 4. 2016 v Třebíči
konání školení trenérů mládeže II. třídy ve dnech 14.–15. 5. 2016 v Pelhřimově
hru s žákovskými koulemi o ø 15 cm pro všechny hráče žákovské kategorie od sezóny
2016/17 ve všech soutěžích
složení výprav na SP U18, MS U23 a MS v Novigradu, dopravu a krácenou výši stravného
rozpis finále Poháru ČKA
účast reprezentačních trenérů na MČR 2016 příslušné kategorie
delegáty ČKA na MČR jednotlivců, dvojic a finále Poháru ČKA
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VV ČKA ukládá:
01/16 připravit návrhy na vyznamenání ČUS, ČKA a Síň slávy
z: všichni
t: 8. 4. 2016
02/16 odeslat jmenovité přihlášky na SP U18, MS U23 a MS
z: předseda KSR, sekretariát
t: 21. 3. 2016
03/16 zpracovat a odeslat objednávky pro konání kontrolního startu reprezentace ve dnech
16.–17. 4. 2016
z: sekretariát
t: 15. 3. 2016
04/16 zabývat se sjednocením v nastavení časomíry
z: předseda TK
t: 30. 6. 2016
05/16 připravit program a pozvánku pro školení trenérů mládeže II. třídy
z: předseda TMK
t: 15. 4. 2016
06/16 připravit návrh úpravy směrnice pro školení a evidenci trenérů
z: předseda TMK
t: 15. 4. 2016
07/16 připravit návrh rozpočtu pro možné navýšení příspěvku na startovné na PMN pro
sezónu 2016/17
z: předseda KM
t: 15. 4. 2016
08/16 zpracovat a uveřejnit rozpis Májového turnaje
z: předseda KM
t: 31. 3. 2016
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09/16 připravit a odeslat objednávky ubytování a pronájmu drah na Májový turnaj
z: sekretariát
t: 15. 4. 2016
10/16 zajistit přípravu Letního kempu mládeže
z: KM, sekretariát
t: 29. 4. 2016
11/16 připravit a spustit použitelnou verzi elektronické evidence členů
z: předseda MMK
t: 31. 5. 2016
12/16 připravit nový program na zpracování výsledků
z: předseda MMK
t: 31. 7. 2016
13/16 připravit návrh Statutu ČKA
z: prezident, předseda STK
t: 31. 3. 2016
14/16 zajistit dopingová prohlášení a lékařské prohlídky pro SP U18, MS U23 a MS
z: sekretariát, předs. KSR
t: 30. 4. 2016
15/16 zajistit ubytování před odjezdem výprav na MS U23 a MS v Rosicích
z: sekretariát
t: 18. 3. 2016
16/16 delegátům na MČR předat potřebné vybavení (medaile, zálohy, tiskopisy, vlajky ČKA)
z: sekretariát
t: 19. 4. 2016
17/16 zajistit zpracování a odeslání objednávky pro zajištění konání zasedání VR ČKA a
Kuželkáře sezóny 2015/16
z: sekretariát
t: 30. 4. 2016
18/16 připravit a rozeslat pozvánku na zasedání VR ČKA
z: prezident, sekretariát
t: 15. 4. 2016
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19/16 zpracovat podklady pro vyhlášení ankety o Kuželkáře sezóny 2015/16
z: předseda MMK
t: 29. 5. 2016
20/16 předložit ke schválení konečné nominace na SP U18, MS U23 a MS
z: předseda KSR
t: 18. 4. 2016
21/16 provést inventury účtů a majetku a dokončit zpracování daňového přiznání
z: sekretariát, EK
t: 31. 3. 2016
22/16 připravit zprávu o počtu dětí ve věku do 14 let k návrhu na nákup žákovských koulí
z: předseda KM
t: 18. 4. 2016
23/16 aktualizovat výklady pravidel
z: předseda KSTK
t: 30. 6. 2016
Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Petr Vaňura
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