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Z Á P I S 

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 20. 4. 2016 v Praze 

 

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

Omluveni: Lukáš Hlavinka  

 

 

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

 
 

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

 
Plnění úkolů:   
43/15   splněno 
01/16   trvá 
02, 03/16  splněno 

04/16   trvá 

05/16   splněno 

06/16   trvá 

07–09/16  splněno 

10–13/16  trvá 

14–16/16  splněno 

17–19/16  trvá 

20, 21/16  splněno 

22, 23/16  trvá 
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3. Zpráva prezidenta 
• žádost Rokycan o pořadatelství MS 2019, 

• informace z jednání se zástupci zahraničních národních svazů, 

• Mimořádná konference WNBA – 14. 5. 2016 v Lucemburgu, 

• informace z VH OlKKS a MsKKS – žádný kandidát na předsedu MsKKS ani nové členy VV 
MsKKS – obrací se na VV ČKA, aby se vyjádřil k této situaci – po formální stránce 
převezme funkci vedení svazu dočasně prezident ČKA, v soutěžích řízených ČKA budou 
nadále fungovat, krajské soutěže družstev a jednotlivců není VV ČKA schopen zajistit, 
divize může fungovat, pokud se domluví na spolupráci s OlKKS, 

• 60 let kuželek v Trstené, Jiří Jančálek slíbil účast za ČKA, pokud nebude moct, zástupcem 
ČKA bude Karel Janovský. 
 
 

4. Zpráva sekretářky 
• schválen finanční příspěvek krajům na rok 2016 ve výši 240 000 Kč, po obdržení 

Rozhodnutí o státní dotaci na Program V bude zahájeno jednání s kraji, 

• startovné na SP, MSJ a MS uhrazeno. 
 

 

5. Zprávy předsedů komisí 

EK – Naděžda Dobešová  

• změna Směrnice o poskytování cestovních náhrad a Ekonomické směrnice. 
 
 
STK – Hanuš Slavík 

• stížnosti na pružný materiál na bočních stranách v prostoru kuželek – kolaudátoři se při 
kolaudaci zaměří na tloušťku bočnic, 

• schváleny rozpisy finále MČR dvojic 2016 a finále Poháru ČKA. 
 
 

KSR – Jiří Jančálek  

• informace ze zasedání TK WBNA 
• MU U23 GER – CZE (6.–8. 5. 2016) – místo konání Stollberg, snížen počet hráčů a hráček 

na 7+7, doprava vlastními auty a 1 tranzitem, cestovní pojištění bude vyřízeno po 
předložení konečné nominace, schválena výše kapesného, vybavení vyzvedne Jiří 
Jančálek 

• Schváleno konání výcvikového táboru dorostenecké reprezentace ve dnech 18.–21. 8. 
2016 ve Valašské Meziříčí v počtu 12 + 12 + 4 
 
 

TK – Pavel Mecerod 

• nesrovnalosti v nastavení časomíry – součástí kolaudace bude měření času 
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• podezření na neregulérní kuželnu z technického hlediska  –  možnost rekolaudace pouze 
v případě oficiálního podání žádosti, článek na web 

• součástí kolaudace bude fotodokumentace bočnic 
 
 
 

TMK – František Majer 

• školení trenérů mládeže II. třídy – 13 přihlášek, na webu vyvěsit připomínku pro zájemce, 
• informace o konání mezinárodního turnaje mládeže v Náchodě, ve dnech 27.–29. 5. 

2016. 
 

KM – Petr Bína 

• požadavek, aby byl připraven v nové sezóně rozpis i na semifinále 1. KLD – místo rozpisu 
bude vždy před semifinále vydán vedoucím soutěže shrnující článek do zpravodaje a na 
web 

• oznámení o vytvoření rekordu ČR na 3×120 HS – nutné poslat oficiální žádost. 
 

MMK – Petr Streubel 

• konečná verze videa pro údržbu drah, 
• projekt Pojď hrát kuželky – vyrobeny plakáty, 
• schválen návrh na zřízení facebookové stránky ČKA, 
• info k dalšímu číslu KuLi. 

 
 

 

6.  Státní dotace pro rok 2016 
• MŠMT stále nevydalo rozhodnutí ke státním dotacím na program IV, V, 
• prezident ČKBF se zúčastnil jednání národních svazů s ministryní Valachovou a Andrejem 

Babišem, oznámeno ponížení dotací oproti loňskému roku o 5 %. 

 
 

7. Příprava MČR 2016, finále Poháru ČKA 
• všechna MČR jednotlivců a dvojic, finále Poháru ČKA jsou připraveny, delegátům ČKA 

předány medaile, tiskopisy, zálohy a vlajky ČKA, dohody s pořadateli uzavřeny, 
• schválen finanční příspěvek pořadatelům MČR jednotlivců a dvojic na pronájem drah. 

 

 
8. Kuželkář sezóny 2015/16 
• Akce se uskuteční ve Františkových Lázních 25. 6. 2016, kde kuželkářský klub TJ Jiskra 

Hazlov zajistil optimální podmínky.  Projednán seznam zvaných, příprava pozvánek, 
zajištění cen a organizace vyhlašování. Anketa bude spuštěna po skončení MS, forma 
ankety stejná jako v minulých letech. Jména nového člena Síně slávy ČKA, Trenéra 
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sezóny, Trenérské stálice a vyznamenaných ČKA a ČUS budou schválena dodatečně 
prostřednictvím emailu. 
 

 
9. Zasedání Výkonné Rady ČKA 
• Pozvánka připravena k odeslání, projednána příprava jednotlivých bodů jednání. 

 
 

10.  Zajištění účasti na SPU18, MSJ a MS 
• jmenovitá přihláška odeslána na NBC, 
• provedena a schválena nominace, připraveny nominační dekrety, rámcový program a 

pozvánky na všechny akce, 
• vybavení výpravy zajistí Petr Dobeš a Jana Holubová, 
• startovné na akce uhrazeno, 
• výroba triček zajištěna, nápoje objednány, 

 

Nominace SP: 

       DVOŘÁKOVÁ Michaela  TJ Sokol Chýnov VAŘÁK Jan TJ Lokomotiva Valtice 
 
 
Nominace MS juniorů: 

 

KOHOUTOVÁ Vlasta KK Slavia Praha BÍNA Jan               SKK Jičín  
LIDMAN Linda  SKK Rokycany  DOBEŠ Petr  TJ Třebíč 
NEVŘIVOVÁ Lucie  KK Blansko  ENDRŠT Jan  SKK Rokycany 
PORTYŠOVÁ Nikola SKK Jičín  GORECKÝ Rostislav TJ Sokol Luhačovice 
PTÁČKOVÁ Markéta TJ Sokol Vracov NEUMANN Daniel SKK Náchod 
ROSENDORFOVÁ Iva KK Slovan Rosice PYTLÍK Michal  SKK Rokycany 
TATOUŠKOVÁ Nikola ŽP Podbrezová RANSDORF Zdeněk TJ Sokol Duchcov 
TOPIČOVÁ Natálie KK Slovan Rosice  TOPIČ Ondřej  TJ Valašské Meziříčí 
 

Nominace MS jednotlivců: 

 
       CVEJNOVÁ Markéta SKK Náchod  HAŽVA Jaroslav SKC Staffelstein 
       HOFMANOVÁ Markéta TJ Sokol Duchcov HEJHAL Radek  Aufw. Straubing 
       NAVRKALOVÁ Renáta BSV Voith St. Pölten  SVOBODA Milan SKK Raindorf 
       TATOUŠKOVÁ Nikola ŽP Podbrezová VÍCHA Jiří  Union Orth/Donau 
       WIEDERMANNOVÁ Dana BBSV Wien  WIEDERMANNOVÁ Hana BBSV Wien
  

 

11.  Příprava KL 2016/17, Interliga 
• rozpis KL vydán spolu s přihláškami, 

• diskuze k rozpisu Interligy. 
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12.  Příprava akcí KM 
• Májový turnaj krajských výběrů žactva – uskuteční se 14.–15. 5. 2016 v Pelhřimově, 

rozpis vydán a uveřejněn, ceny zajištěny, při konání turnaje se uskuteční zasedání Komise 
mládeže, 

• Magna Cartech Cup v Českých Velenicích, 
• příprava dalšího ročníku PMN a ČPD – schválen návrh na navýšení příspěvku ČKA 

pořadateli na nájemné za účastníka registrovaného v ČKA: 

PMN – nyní 50 Kč za hráče → schváleno navýšení na 60 Kč, 

ČPD – nyní 100 Kč za hráče → schváleno navýšení na 120 Kč,  
• hlasováním schválena výjimka v sezóně 2016/17 pro hráče a hráčky ve věku 14 let – 

možnost výběru, jestli v posledním roce budou hrát malými nebo velkými koulemi (1 rok 
přechodné období), 

• Vánoční turnaj dorostu, termín 10. 12. 2016. 
 

13.  Příprava termínového kalendáře 
• Návrh kalendáře připraven, dokončen bude po doplnění o akce jednotlivých komisí. 

 
 

14.  Různé 
• Odvolání KK Hvězda Trnovany proti rozhodnutí STK ČKA – odvolání VV ČKA proti 

rozhodnutí STK ČKA se v plném rozsahu vyhovuje. Připravit a odeslat rozhodnutí. 
• Stížnost PKS Union Praha k rozhodnutí Disciplinární komise PKS – projednáno, bude 

odesláno vyjádření VV ČKA. 
• VV ČKA hlasováním rozhodl o zrušení semifinále MČR od sezóny 2016/17. 
• Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 14. 6. 2016 v Brně. 

 

U S N E S E N Í: 

VV ČKA bere na vědomí: 

• současnou situaci v MsKKS. 

 

VV ČKA schvaluje: 

• finanční příspěvek krajům pro rok 2016 v celkové výši 240 000 Kč, 
• rozpis MČR dvojic 2016 a finále Poháru ČKA, 
• výši kapesného na MU U23 v Německu, 
• konání výcvikového táboru dorostenecké reprezentace ve dnech 18.–21. 8. 2016 ve 

Valašském Meziříčí v počtu 12 + 12 + 4 
• zřízení facebookové stránky ČKA, 
• finanční příspěvek pořadatelům MČR jednotlivců a dvojic, 
• program zasedání VR ČKA, 
• nominace na SP U18, MS U23 a MS jednotlivců, 
• navýšení příspěvku ČKA na účastníka pořadatelům na 60 Kč v PMN a 120 Kč v ČPD, 
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• jednoletou výjimku pro hráče a hráčky ve věku 14 let, kteří si budou moci v sezóně 
2016/17 vybrat, zda budou hrát malou nebo velkou koulí, 

• rozhodnutí VV ČKA k odvolání KK Hvězda Trnovany proti rozhodnutí STK ČKA, 
• zrušení semifinále MČR v sezóně 2016/17. 

 

VV ČKA ukládá: 

24/16 připravit kompletní vybavení výprav na SP U18, MS U 23 a MS jednotlivců (oblečení, 
finance, tiskopisy, pojištění LVZ) 

z: sekretariát 
t: 13. 5. 2016 

 

25/16 rozeslat nominační dekrety a pozvánku účastníkům SP a MS a upřesnit dopravu 
          
         z: Jančálek 

t: 2. 5. 2016 
 

26/16 připravit kompletní vybavení na MU GER – CZE (oblečení, finance, tiskopisy, pojištění 
LVZ) 

         z: sekretariát 
t: 5. 5. 2016 

 

27/16 připravit a odeslat rozhodnutí VV ČKA o odvolání KK Hvězda Trnovany 
 
         z: prezident, sekretariát 

t: 1. 5. 2016 
 

28/16 připravit a odeslat vyjádření VV ČKA ke stížnosti PKS Unionu Praha 
 
         z: prezident, sekretariát 

t: 1. 5. 2016 
 

29/16 pro zasedání VR ČKA připravit informaci o ekonomické situaci 
 
         z: Dobešová, sekretariát 

t: 1. 5. 2016 
 

30/16 vyhlásit a na webových stránkách ČKA uveřejnit podklady pro hlasování v anketách 
Kuželkář sezóny 2015/16 

 
         z: Streubel 

t: 2. 6. 2016 
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31/16 provést vyhodnocení hlasování o Kuželkáře sezóny a výsledky ihned sdělit 

sekretariátu pro zajištění cen a odeslání pozvánek 
 
         z: Streubel 

t: 7. 6. 2016 
 

32/16 pro sezónu 2016/17 připravit návrh na odměňování rozhodčích, výpočet nákladů při 
 navýšení odměn pro rozhodčí 
         z: Hlavinka 

t: 13. 6. 2016 
 

34/16 odeslat návrhy na odměny za I. pololetí 2016 
 
         z: všichni 

t: 30. 5. 2016 
 

 

Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Petr Vaňura 


