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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 20. 6. 2016 v Brně

Přítomni:

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

Omluveni:

František Majer

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:
01/16
04/16
06/16
10 – 13/16
17 – 19/16
22/16
23/16
24 – 34/16

splněno
trvá
trvá
trvá
splněno
zrušeno
trvá
splněno

3. Zpráva prezidenta
•
•
•

Informace ze dvou konferencí WNBA (1 mimořádná – neusnášeníschopná) a NBC, 9. 7.
2016 se uskuteční v Brně v hotelu Slovan náhradní konference WNBA,
WNBA bude navrhovat novou koncepci 9kuželkové sekce – 1 prezidium pro všechny 3
sekce,
informace z účasti na mimořádné VH MsKKS, kde bylo zvoleno nové vedení,
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•

60 let kuželek v Trstené, jako zástupce ČKA pojede Jiří Jančálek.

4. Zpráva sekretářky
•
•
•
•
•
•

•

Na webu MŠMT zveřejněna výše státní dotace na Program IV (Provoz a údržba
sportovních zařízení) 817 000 Kč, stále však nepřišlo oficiální rozhodnutí, peníze nejsou
ještě na účtu,
taktéž zveřejněna výše státní dotace na Program V 4 070 500 Kč – oficiální dokumenty
z MŠMT neobdrženy, 20 % z celkové dotace musí být použito na sportování dětí a
mládeže,
obdržení odvolání Petra Hrubého k rozhodnutí KR – VV odvolání projednal a zamítl,
žádost oddílu HKK Olomouc o finanční příspěvek na nábor dětí, předložen podrobný
projekt – VV ČKA schválil 50 % požadované částky,
žádost oddílu KK PSJ Jihlava na finanční příspěvek na pořádání Letní kuželkářské školy,
předložen podrobný projekt – VV ČKA schválil v plné výši,
Mezinárodní poháry – Luhačovice předem odmítly svoji účast na Evropském poháru,
sekretariát projedná účast s ostatními kluby, zatím nemáme od NBC k dispozici rozpisy
ani termíny přihlášek,
schválena úhrada startovného ve výši 250 Eur za každého účastníka,
nominace Ladislava Hectla jako mezinárodního rozhodčího na Světový pohár jednotlivců
2017 do Hagenwerderu.

5. Zprávy předsedů komisí
STK – Hanuš Slavík
•

•
•
•
•
•
•

Informace k přihláškám do KL – nutno doladit pouze 3. KLM, 2. KLZ – 22 družstev (11 +
11), 3. KLZ nebude, 1. KLD – přihlášeno 35 družstev, do termínu konání VR a aktivu STK
bude zveřejněno složení skupin a los bude zpracován do konce června,
schválen rekord 1282 bodů v kategorii dvojic mužů – Michal Pytlík a Roman Pytlík;
11. 6. 2016, Vracov,
schválen rekord 1229 bodů v kategorii smíšených dvojic – Hana Wiedermannová a Pavel
Jiroušek; 13. 6. 2015, Rokycany,
schválen rekord 1798 bodů v kategorii 3×120 hs dorostenci – TJ Jiskra Hazlov (Jaroslav
Bulant, Ondřej Bína, David Repčík); 16. 4. 2016, Česká Třebová,
VV ČKA hlasováním schválil zachovat u série turnajů dvojic statut MČR i v následující
sezóně,
informace z VH ČUS – přítomni mj. Sobotka a Valachová, přislíben stálý nárůst dotací do
sportu; přesto hlavní snahou celého sportovního hnutí by mělo být ministerstvo sportu,
velké poděkování Jiřímu Jančálkovi za perfektní dopracování Interligy.

KSR – Jiří Jančálek
•
•
•

schválen VT dorostenecké reprezentace ve Valašském Meziříčí ve dnech 25.–28. 8. 2016,
schválen návrh odměn za výkony na MS 2016,
schváleny návrhy vyznamenání za reprezentaci,
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•

schválen návrh odměn reprezentačním trenérům za práci v sezóně 2015/2016.

TK – Pavel Mecerod
•
•
•

příprava nového kolaudačního zápisu/protokolu,
prostřednictvím YouTube zveřejněno video – Příručka pro údržbu kuželny,
úkol 4/16 – Jiří Jančálek zajistí od TK WNBA výklad ve 3 věcech – časomíra, fotobuňka,
rozcvičení na dráze.

KM – Petr Bína
•
•
•
•
•

práce na přípravě 1. KLD
koule pro děti – na webu vyvěšen formulář, zpracovávání počtu žádostí, poté vyhlášení
veřejné zakázky na dodavatele koulí,
návrh na MČR mladších žáků (16 + 16 postupujících z PMN) – VV ČKA zamítnul,
Mezinárodní kemp mládeže v srbském Vrbasu, schválena výprava ve složení 6 dětí + 1
trenér,
Letní kemp mládeže se uskuteční ve dnech 19.–21. 8. 2016 v Rokycanech.

MMK – Petr Streubel
•
•
•
•
•

Superpohár 2015/2016 se uskuteční 3. 9. 2016 v Ivančicích,
všechny plakáty „Pojď hrát kuželky“ rozdány, zkušebně přidat na web „Seznam akcí“ kdy
a kde se budou konat nábory,
další číslo KuLi bude vydáno po Kuželkáři sezóny,
„otázky a odpovědi“ na webu ČKA – 1. povinnost uvádět emailovou adresu, 2. odpovídat
přímo tazateli, odpovědi na webu již nebudou,
elektronická evidence členů – konzultováno mj. se sekretariátem kvůli evidenci všech
potřebných údajů pro potřeby MŠMT, dále detailně s STK, připomínky budou
zapracovány a evidence zkušebně spuštěna.

KR – Lukáš Hlavinka
•
•
•
•

schválen návrh na navýšení odměn pro rozhodčí – připravit novelu Ekonomické směrnice,
diskuze k semináři rozhodčích Interligy,
schváleny návrhy na udělení I. kvalifikační třídy Josefu Deverovi a Stanislavu Novákovi,
seminář a školení rozhodčích II. třídy se uskuteční ve dnech 3.–4. 9. 2016, místo konání
bude upřesněno.

DK – Jaromír Šula
•

od nového volebního období zvážit kvalifikovaného právníka na pozici předsedy
Disciplinární komise, sám nechce ve funkci pokračovat.
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6. Informace z MS 2016
•
•
•
•

Organizační zajištění účasti bylo po všech stránkách vyhovující, úspěšnost lze rovněž
hodnotit velmi pozitivně,
v hodnocení národů MSJ skončila naše výprava na 3. místě (2× zlato, 2× stříbro, 1×
bronz), výprava MS jednotlivců pak na 9. místě se ziskem 2 bronzových medailí,
hodnocení účasti uveřejněno v KuLi,
na MŠMT je nutno poslat výkaz výsledků a kompletní výsledkovou listinu.

7. Stanovy, Statut ČKA a pobočné spolky
•
•

Stanovy a navržené změny ve spolkovém rejstříku schváleny Městským soudem v Praze
bez jediné výhrady. V názvu tedy je pouze ČKBF (bez přívažku z. s.),
během léta bude připravena novela Statutu ČKA a ustaveny krajské svazy coby pobočné
spolky ČKBF s právní subjektivitou.

8. Příprava akcí a termínový kalendář na II. pololetí
•
•

termínový kalendář bude dopracován po zapracování požadavků reprezentačních
trenérů,
plánované akce:
10. – 16. 7. 2016
Mezinárodní kemp mládeže (Vrbas, SRB)
19. – 21. 8. 2016
Letní kemp mládeže (Rokycany)
25. – 28. 8. 2016
VT dorostenecké reprezentace (Valašské Meziříčí)
27. – 28. 8. 2018
Magna Cup – mladší žáci (České Velenice)
27. 8. 2016
Seminář rozhodčích Interligy (Bratislava)
3. 9. 2016
Superpohár (Ivančice)
3. – 4. 9. 2016
Seminář rozhodčích a školení II. třídy (Praha, ?)
25. – 27. 11. 2016
KS mužů a žen (?)
10. – 11. 12. 2016
Vánoční turnaj (?)

9. Hodnocení MČR, KL a Poháru ČKA
•
•
•
•

Projednáno hodnocení MČR všech kategorií – zprávy delegátů, všech 13 akcí prakticky
bez problémů při velmi dobrém organizačním zajištění pořadatelskými oddíly,
výsledky uveřejněny na webu, dále bude v KuLi,
finále Poháru ČKA mužů a žen proběhla bez problémů, vítězové postupují do Poháru
NBC,
S podrobným hodnocením KL seznámil H. Slavík, soutěže mužů i žen proběhly až na
komplikovaný případ Trnovany – Duchcov bez zásadních problémů, předložen a schválen
návrh cen družstvům za umístění:
1. KLM:
1. SKK Rokycany
2. TJ Sokol Luhačovice
3. KK Slavoj Praha

20 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
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1. KLZ:
1. TJ Spartak Přerov
2. SKK Náchod
3. KK Slavia Praha

20 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč

1. KLD:
1. KK PSJ Jihlava
2. TJ Lokomotiva Valtice
3. TJ Jiskra Hazlov
4. TJ Lokomotiva Trutnov

15 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč

10. Interliga
•
•
•
•
•
•

Školení rozhodčích Interligy dne 27. 8. 2016 v Bratislavě – KR připraví nominaci,
informace ze zasedání komise STK IL,
vydáno konečné rozlosování IL,
schválen konečný rozpis IL,
příprava webové stránky, loga IL, výsledkového programu
příprava disciplinárního řádu IL.

11. Kuželkář sezóny 2015/2016
•
•

Akce je připravena, pozvánky odeslány, ceny zajištěny, poslední drobné úpravy scénáře
ve spolupráci s organizátorem,
schváleny návrhy na vyznamenání ČKA, ČUS a návrh na Síň slávy

12. Různé
•

Příští zasedání VV ČKA se uskuteční ? v Praze.

U S N E S E N Í:
VV ČKA bere na vědomí:
•

Zvolení nového vedení MsKKS.

VV ČKA schvaluje:
•
•
•
•
•

finanční příspěvek HKK Olomouc na nábor mládeže ve výši 50 % požadované částky
finanční příspěvek KK PSJ Jihlava na konání Letní kuželkářské školy
rekord ČR v kategorii dvojic mužů – Michal Pytlík a Roman Pytlík 1282
rekord ČR v kategorii smíšených dvojic – Hana Wiedermannová a Pavel Jiroušek 1229
rekord ČR v kategorii dorostu – Jiskra Hazlov 1798
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odměny za výkony na MS 2016
návrhy na vyznamenání ČKA za zásluhy a reprezentaci, ČUS a uvedení do Síně slávy
odměny reprezentačním trenérům za práci v sezóně 2015/2016
udělení I. kvalifikační třídy rozhodčím Stanislavu Novákovi a Josefu Deverovi
ceny družstvům za umístění v 1. KLZ, 1. KLM a 1. KLD
konečný rozpis Interligy
úhradu startovného účastníkům na mezinárodních pohárech
účast 6 dětí a 1 trenéra na Mezinárodním kempu mládeže v srbském Vrbasu
akce ČKA ve II. pololetí roku 2016
navýšení odměn pro ligové rozhodčí
zachování u série turnajů dvojic statut MČR i v následující sezóně

VV ČKA zamítá:
•
•

odvolání Petra Hrubého proti rozhodnutí KR ČKA
návrh KM na konání MČR mladších žáků

VV ČKA ukládá:
35/16 připravit rozpis Superpoháru 2016
z: předseda STK
t: 31. 7. 2016
36/16 připravit rozpis Poháru ČKA 2016/2017
z: předseda STK
t: 31. 8. 2016
37/16 zajistit organizační přípravu semináře a školení rozhodčích II. třídy a určit druhé místo
konání
z: předseda KR
t: 31. 7. 2016
38/16 připravit objednávky na Letní kemp mládeže v Rokycanech
z: předseda KM, sekretariát
t: 31. 7. 2016
39/16 připravit novelu Ekonomické směrnice ČKA
z: předseda EK
t: 12. 8. 2016
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40/16 odeslat na MŠMT výkaz výsledků a výsledkovou listinu
z: sekretariát
t: 10. 7. 2016
41/16 s pořadateli jednotlivých turnajů PMN a ČPD uzavřít dohody o uspořádání
z: sekretariát
t: 31. 8. 2016
42/16 na základě Dodatku smlouvy o sponzorství PMN zaslat firmě Bellatex fakturu na
úhradu dohodnuté podpory a připravit novou smlouvu pro sezónu 2016/2017
z: sekretariát
t: 31. 8. 2016
43/16 připravit objednávky pro VT dorostenecké reprezentace ve Valašském Meziříčí
z: předs. KSR, sekretariát
t: 31. 7. 2016
44/16 zajistit organizační přípravu Superpoháru
z: předs. MMK, sekretariát
t: 10. 8. 2016
45/16 zpracovat návrh rozpočtu čerpání dotace na Organizaci sportu do 31. 12. 2016
z: předseda EK, sekretariát
t: 31. 8. 2016
46/16 odeslat ceny družstvům za umístění v 1. KLZ, 1. KLM a 1. KLD
z: sekretariát
t: 31. 8. 2016
47/16 po obdržení rozpisu dořešit účast na mezinárodních pohárech a odeslat přihlášky
z: sekretariát
t: 15. 8. 2016
48/16 delegovat rozhodčí pro podzimní část sezóny 2016/2017
z: předseda KR
t: 20. 8. 2016
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49/16 dokončit a zveřejnit termínový kalendář na sezónu 2016/2017
z: předseda STK
t: 30. 6. 2016
50/16 připravit a odeslat rozhodnutí k odvolání Petra Hrubého
z: prezident, sekretariát
t: 15. 7. 2016
51/16 zajistit výklad TK WNBA k časomíře, fotobuňce a rozcvičení na dráze
z: Jančálek
t: 31. 7. 2016
52/16 vyhlásit veřejnou zakázku pro dodavatele dětských koulí
z: předseda KM, sekretariát
t: 20. 7. 2016
53/16 připravit rozpis PMN a ČPD pro sezónu 2016/2017
z: předseda KM
t: 31. 7. 2016
54/16 zabývat se webovou stránkou, logem a výsledkovým servisem pro Interligu
z: předseda MMK
t: 15. 8. 2016
55/16 připravit nominaci rozhodčích pro Interligu
z: předseda KR
t: 31. 7. 2016

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Petr Vaňura
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