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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 24.1.2017 v Praze

Přítomni:

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

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:
04/16
06/16
45/16
51/16
57/16
60,61/16
62,63/16
69/16
71-73/16
74-76/16
77/16
78/16
79/16
80/16

trvá
trvá
splněno
trvá
trvá
trvá
splněno
trvá
splněno
částečně
ok
trvá
ok
trvá

3. Zpráva prezidenta


Informace o schůzce s prezidentem WNBA Thomasem Berkem.
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4. Zpráva sekretářky








příprava podkladů pro vyúčtování daru ČOV z loterií, termín do 15.2.2017;
státní dotace za rok 2016 musí být vyúčtovány MŠMT do 31.1.2017;
zpracování podkladů pro Ročenku ČUS 2016, termín do 16.2.2017;
evidenci členské základny pro potřeby ČUS připraví Petr Streubel do 30.1.2017;
probíhá příprava podkladů pro účetní uzávěrky a daňové přiznání za rok 2016;
inventury majetku a účtu – zvolena inventarizační komise ve složení Naděžda Dobešová, Hanuš
Slavík, Jana Holubová, Hana Pluhařová;
dotazník NBC odeslat do 31.1.2017.

5. Zprávy předsedů komisí
EK – Naděžda Dobešová


Informace ke stavu financí na účtu ČKA.

STK – Hanuš Slavík







Obdržen dotaz umožnění startu Radka Hejhala v Poháru ČKA – VV se startem souhlasí;
informace o vysokém počtu odložených utkání v KL;
informace o dorosteneckém družstvu TJ Lokomotiva Ústí nad Labem, které 2x nenastoupilo
k utkání 1. KLD a nereaguje na email;
vysoký počet přihlášek do soutěže dvojic;
stav hostování k datu zasedání je 180;
SKK Rokycany podal návrh na úpravu rozpisu ligových soutěží v tom smyslu, aby všichni hráči
uvedení na soupisce družstva Interligy mohli být uvedeni na soupiskách družstev v KL a za tato
družstva startovat v týdnu, kdy nestartovali v Interlize - VV tento návrh jednomyslně odmítl.
Důvodem je zejména to, že by tato praxe významně znevýhodnila všechny ostatní oddíly, které
nemají své družstvo v Interlize, a dále zcela neguje osvědčený princip soupisek a startů
náhradníků.

KSR – Jiří Jančálek






Schválena nominace na SP 2017 v německém Straubingu:
Vedoucí:
Naděžda Dobešová
Trenéři:
Luděk Keprt, Jaroslav Slabák
Fyzioterapeut:
Jaroslava Pochmonová
Ženy:
Veronika Petrov, Hana Wiedermannová
Muži:
Filip Dejda (Martin Vaněk odmítl účast)
Juniorky:
Denisa Pytlíková, Natálie Topičová
Junioři:
Petr Dobeš, Michal Pytlík
schválena doprava na SP jedním tranzitem a jedním osobním automobilem;
schváleno konání KS dorostenecké reprezentace v termínu 4. – 5.3.2017 v Třebíči v počtu 4
vedení + 8 + 8;
schváleno konání MU U18 CZE – GER v termínu 14. – 16.4.2017, nutné vyvolat komunikaci
s německým svazem;
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konání MU CZE – SVK U18 a dospělých je nejisté kvůli finančním problémům slovenského svazu;
v případě, že se tato dvě MU neuskuteční, bude tento termín vyhrazen pro KS dorostu a mužů a
žen.

TK – Pavel Mecerod



Obnova průkazů kolaudátorům;
kolaudátoři budou zapsáni do elektronické evidence členské základny.

TMK – František Majer






Aktualizace databáze trenérů:
176 trenérů I. a II. třídy (4 trenéři I. třídy – všichni mají propadlý průkaz)
14 trenérů II. třídy mají pověření lektor;
průkazy vyměněny – pouze 54 platných trenérských průkazů II. třídy;
trenéři budou zapsáni do elektronické evidence členské základny;
návrh úpravy směrnice pro školení a evidenci trenérů;
diskuze k možnosti školení trenérů ve spolupráci s Karlovou Univerzitou.

KM – Petr Bína



Probíhá příprava finále PMN a ČPD;
informace k distribuci žákovských koulí.

KR – Lukáš Hlavinka




Problémy s delegacemi rozhodčích, bude potřeba delegovat i rozhodčí z jiného města;
VV hlasováním rozhodl, že od sezóny 2017/2018 bude oddíl rozhodčím, delegovaným z jiného
města, vyplácet při použití osobního automobilu jízdné ve výši 4 Kč/km;
VV souhlasí s návrhem na udělení kvalifikace rozhodčího I. třídy Karlu Gabrhelovi.

MMK – Petr Streubel



Informace k elektronické evidenci členské základny, proběhlo zaškolení sekretariátu;
úvaha o redesignu KuLi.

6. Příprava VH ČKBF, VH ČKA a VR ČKA






Termín konání 24.6.2017, místo Hotel Myslivna v Brně
11.00
VH ČKBF
14.00
VH ČKA
16.00
VR ČKA
projednán program a schválen návrh pozvánek na jednotlivé akce;
do konce dubna rozeslat a vyvěsit na webu pozvánky a pokyny ke kandidaturám;
jednotliví kandidáti budou mít možnost připojit k přihlášce dokument s vizemi a představou
o vedení spolku, který po dohodě bude zveřejněn.
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7. Informace o zřizování pobočných spolků


Prezidium ČKBF schválilo vzorový Statut krajských kuželkářských svazů a princip stanovení jejich
funkcionářů. V další fázi osloví Prezident ČKBF všechny krajské svazy s žádostí o dodání souhlasu
předsedy se zápisem do spolkového rejstříku a souhlasu majitele nemovitosti s umístěním sídla
KKS. Po získání všech podkladů budou svazy u Městského soudu v Praze ustanoveny.

8. Příprava MČR 2017






Schváleny rozpisy finálových turnajů MČR 2017, rozhodčí deleguje KR do konce února;
schválena místa konání MČR 2017 a finále Poháru ČKA;
příprava jmenovitých startovních listin;
nutné uzavřít dohody s pořadateli;
delegováni zástupci VV na MČR jednotlivců, delegátům na příštím zasedání bude předáno
potřebné vybavení (medaile, zálohy, tiskopisy, vlajky ČKA) ;
MČR 2017
Muži
Ženy
Senioři
Seniorky
Junioři
Juniorky
Dorostenci
Dorostenky
Žáci
Žákyně
Dvojice Muži
Dvojice Ženy
Dvojice Mix
PČKA Muži
PČKA Ženy

místo
Přerov
Vracov
Teplice
Třebíč
Trutnov
Aš
Poděbrady
Nová Bystřice
Konstruktiva
Česká Třebová
Lomnice
Ivančice
Vrchlabí
Slavonice
Liberec

termín
6. – 7.5.2017
6. – 7.5.2017
6. – 7.5.2017
6. – 7.5.2017
29. – 30.4.2017
29. – 30.4.2017
29. – 30.4.2017
29. – 30.4.2017
22. – 23.4.2017
22. – 23.4.2017
10. – 11.6.2017
10. – 11.6.2017
17. – 18.6.2017
3. – 4.6.2017
3. – 4.6.2017

delegát
J. Šula
P. Streubel
J. Jančálek
P. Vaňura
F. Majer
H. Slavík
P. Mecerod
P. Bína
N. Dobešová
L. Hlavinka

9. Kuželkář sezóny 2016/2017



Termín 24.6.2017 v 19:30 hod., místo konání Hotel Myslivna v Brně;
moderování připraví a zajistí František Majer, s podklady pomůže Lukáš Dařílek.

10. Různé





Prezidium ČKBF schválilo Statut ČKA;
Interliga - námitka Dobřan na start Radka Hejhala v Interlize stáhnuta, vklad 400 Kč bude
oddílu vrácen,
- předloženy návrhy medailí – konečný návrh vybere STK Interligy,
- návrh na uspořádání akce s pracovním názvem „Utkání hvězd Interligy“, konzultace
s kluby,
- nutné vytvořit Soutěžní řád Interligy,
- diskuze k výsledkovému servisu;
ČOV zaslal dotazník předsedům sportovních svazů, aby na svém zasedání rozhodli, který název
budou používat pro reprezentaci ČR:
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Česká republika/Czech republic x Česko/Czechia, VV hlasováním rozhodl o upřednostnění
zkráceného názvu;
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 7.3.2017 v Brně.

U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:














místa konání MČR všech kategorií,
místa konání finále Poháru ČKA,
postupové klíče na MČR 2017,
delegace zástupců VV na MČR jednotlivců 2017,
složení výpravy ČR a její dopravu na SP jednotlivců,
konání KS dorostenecké reprezentace ve dne 4. – 5.3.2017 v Třebíči,
konání MU U 18 CZE – GER ve dnech 14. – 16.4.2017 v Dobřanech,
udělení kvalifikace rozhodčí I. třídy Karlu Gabrhelovi,
inventarizační komisi pro provedení inventury majetku a účtů k 31.12.2016,
od sezóny 2017/2018 bude oddíl rozhodčím, delegovaným z jiného města, vyplácet při
použití osobního automobilu jízdné ve výši 4 Kč/km,
udělení kvalifikace rozhodčí I. třídy Karlu Gabrhelovi,
používání zkráceného názvu Česko/Czechia pro reprezentační účely,
návrhy pozvánek na VH ČKA a VR ČKA.

VV ČKA bere na vědomí:


schválení Statutu ČKA Prezidiem ČKBF.

VV ČKA zamítá:


návrh SKK Rokycany na úpravu rozpisu ligových soutěží.

VV ČKA ukládá:
01/17

připravit návrhy na vyznamenání ČUS, ČKA a Síň slávy
z: všichni
t: 7.4.2017

02/17 odeslat jmenovité přihlášky na SP U14
z: Jančálek, sekretariát
t: 15.3.2017
03/17 odeslat jmenovité přihlášky na MS U18 a MS družstev mužů a žen
z: Jančálek, sekretariát
t: 22.3.2017
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04/17 zpracovat a odeslat objednávky pro konání kontrolního startu pro KS dorostenecké
reprezentace ve dnech 4.-5.3.2017
z: sekretariát
t: 3.3.2017
05/17 zpracovat a uveřejnit rozpis Májového turnaje
z: Bína
t: 31.3.2017
06/17 zajistit dopingová prohlášení a lékařské prohlídky pro SP U18, MS U23 a MS
z: sekretariát, Jančálek
t: 7.4.2017
07/17 delegátům na MČR předat potřebné vybavení (medaile, zálohy, tiskopisy, vlajky ČKA)
z: sekretariát
t: 31.3.2017
08/17 připravit a rozeslat pozvánku na zasedání VH ČKA a VR ČKA
z: prezident, sekretariát
t: 14.4.2017
09/17 na webových stránkách uveřejnit rozpisy MČR jednotlivců 2017
z: Slavík
t: 24.2.2017
10/17 připravit pozvánku s programem MU U18 CZE - GER
z: Jančálek
t: 31.3.2017
11/17 připravit podklady pro daňové přiznání, účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku
z: sekretariát, ekonom
t: 24.3.2017
12/17 zpracovat a odeslat vyúčtování daru ČOV z loterií za rok 2016
z: ekonom, sekretariát
t: 15.2.2017
13/17 zpracovat a odeslat vyúčtování státních dotací z programů I, II, IV, V za rok 2016
z: ekonom, sekretariát
t: 31.1.2017
14/17 zpracovat a odeslat podklady pro Ročenku ČUS 2016
z: Streubel, sekretariát
t: 15.2.2017
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15/17 zpracovat a odeslat evidenci členské základny pro potřeby ČUS
z: Streubel
t: 30.1.2017
16/17 zpracovat a odeslat dotazník NBC pro rok 2017
z: sekretariát
t: 31.1.2017

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Petr Vaňura
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