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Z Á P I S  

ze zasedání výkonného výboru ČKA, 

konaného dne 16. 8. 2017 v Praze 

 

Přítomni:  Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš Slavík, Blanka Mašková, Petr Streubel, Pavel 
Mecerod, Ludmila Johnová, Jan Kotyza, Lukáš Hlavinka, Jana Holubová  

 

1. Zahájení 
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. V úvodu přivítal všechny přítomné na prvním 
zasedání nového Výkonného výboru ČKA a popřál všem jubilantům.  

 
 

2. Ustavení VV ČKA 

Prezident ČKA představil a jmenoval do funkcí nové předsedy komisí. Výkonný výbor ČKA bude  
v novém čtyřletém volebním období pracovat ve složení:  

Prezident ČKA        Jiří Jančálek  

Viceprezident ČKA, Komise státní reprezentace   Vladimír Sedláček  

Ekonomická komise       Blanka Mašková 

Sportovně-technická komise      Hanuš Slavík  

Komise mládeže       Ludmila Johnová  

Trenérsko-metodická komise      Jan Kotyza 

Mediální a marketinková komise     Petr Streubel  

Komise rozhodčích       Lukáš Hlavinka  

Technická komise       Pavel Mecerod 

 

3. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 
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Plnění úkolů:   

04/16   trvá 

06/16   trvá 

45/16   trvá 

51/16   trvá 

57/16   trvá 
60, 61/16  trvá 
80/16   částečně trvá (propagační předměty ČKA) 
1,3,6,8,10/17  splněno 
17-20/17  trvá  
21-34/17  splněno 
35/17   trvá  
37/17   trvá  
 

4. Zpráva prezidenta 
 představa o práci VV ČKA; 

 připomenutí důležitých mezinárodním akcím v ČR:  
- SP klubových družstev 2017 v Blansku, 
- SP jednotlivců 2019 (výběrové řízení na pořadatele), 
- MS 2019 v Rokycanech; 

 informace k proběhlému mezinárodnímu kempu mládeže ve Vrbase, ex-post schváleno navýšení 
účastníků na 4 dívky a 4 chlapce, schválena úhrada účastnického poplatku B. Pýchové a F. 
Mikuláštíkovi (2 x 100 Eur), schválena odměna pro trenérský dozor ve výši 2000 Kč. 
 

5. Zpráva sekretářky 
 informace o nejnovějším vývoji v oblasti financování sportu za strany MŠMT; 
 představa spolupráce s předsedy jednotlivých komisí. 

 

6. Kontrola přípravy soutěžního ročníku 2017/2018 
 zdárný průběh přihlášek; 

 Ivan Kulich končí jako vedoucí soutěže; 

 provedena delegace rozhodčích kromě Prahy. 

 

7. Svolání VR ČKA 
 zasedání VR ČKA se uskuteční 28.9.2017 od 14 hodin v České Třebové; 

 na předsedu Disciplinární komise ČKA navržen Ing. Petr Lang; 

 Program: 1) Zahájení, volba zapisovatele; 2) Kontrola zápisu; 3) Zpráva o činnosti VV ČKA; 4) 

Zpráva o hospodaření VV ČKA; 5) Volba Disciplinární komise ČKA; 6) Právní subjektivita KKS; 7) 

Elektronická evidence členské základny; 8)Diskuze; 9) Usnesení VR ČKA; 10) Závěr. 

 

8. Vyhodnocení VŘ na trenéry juniorské reprezentace 
 J. Kotyza vyloučen z projednání a hlasování v této věci; 

 obdrženy 2 přihlášky do VŘ – Jan Výrek a tandem Jan Kotyza a Tomáš Valík; 

 jednomyslně zvolena trenérská dvojice Kotyza a Valík;  

 smlouvy s trenéry budou uzavřeny do 30.9.2017; 
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 připravit článek o juniorských trenérech do KuLi, zajistí Streubel. 

 

9. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

 postupné seznámení s finanční situací ČKA, kontrola účtů a majetku. 
 

STK – Hanuš Slavík 

 schválen rozpis Poháru ČKA 2017/2018; 

 schválena úprava pravidel STP v oblasti hostování. 
 

KSR – Vladimír Sedláček 

 bude vypsáno výběrové řízení na trenéry dorostenecké a seniorské kategorie (muži, ženy). 
 

MMK – Petr Streubel 
 pro KuLi připravit článek o nových a zrekonstruovaných kuželnách, zajistí P. Mecerod; 

 pořadatelem Superpoháru 2017 schválen SKK Vrchlabí, rozpis bude schválen per rollam; 

 schválena odměna vítězům Superpoháru ve výši 5000 Kč a účastníkům úhrada jízdného ve výši 3 

Kč/km (max. pro dvě auta na jeden tým); 

 výsledkový servis – vytvořit pracovní skupinu, updatovat rozpisy; 

 informace k zahájení podpory oddílů při náborových akcích mládeže schválené VV ČKA dne 

21.3.2017; schválena úprava výše podpory v případě náboru do 10 osob 1000 Kč, od 11 do 20 

osob 2000 Kč, od 21 do 30 osob 3000 Kč a nad 31 osob 4000 Kč; 

 návrh na výrobu Roll Upu, průzkum trhu. 

 

TMK – Jan Kotyza 

 úzká spolupráce s Komisí mládeže. 
 

KM – Ludmila Johnová 

 informace ke konání Magna Cartech Cupu; 

 schváleny rozpisy Poháru mladých nadějí a Českého poháru dorostu na sezónu 2017/2018; 

 místo konání finále PMN a ČPD – Blansko, úprava počtu postupujících hráčů a hráček do 
finálových turnajů (PMN 12, ČPD 18); 

 schválena úhrada jízdních nákladů trenérům, kteří se zúčastní kempu mládeže v Pelhřimově. 

 

TK – Pavel Mecerod 

 potřeba tvrdoměru, průzkum trhu; 
 zadat krajům pokyn k aktualizaci databáze kuželen, stálý problém. 

 
KR – Lukáš Hlavinka 

 semináře a školení rozhodčích II. třídy dne 9.9.2017 na kuželně KK Konstruktiva Praha a dne 

10.9.2017 na kuželně KK Blansko; 
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 seminář rozhodčích Interligy proběhne 3.9.2017 v Brně – Husovicích; 

 schválena úhrada jízdních nákladů českým účastníkům semináře rozhodčích Interligy. 
 

10.  Různé 
 J. Kotyza informoval o Nadaci ČEZ, která vypisuje granty na podporu regionů, grant může být také 

využit na podporu dětí a mládeže. 
 Diskuze k možnosti navýšení členských příspěvků. 
 Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 28.9.2017 v České Třebové. 

 

U S N E S E N Í: 

VV ČKA schvaluje: 

• rozpis Poháru ČKA 2017/2018; 
• rozpisy Poháru mladých nadějí a Českého poháru dorostu na sezónu 2017/2018; 
• úpravu STP týkající se hostování; 
• uspořádání semináře a školení rozhodčích II. třídy dne 9. 9. 2017 na kuželně KK Konstruktiva 
 Praha a dne 10. 9. 2017 na kuželně KK Blansko; 
• svolání Výkonné Rady ČKA na 28. 9. 2017 od 14.00 hod. v České Třebové; 
• zvolení Jana Kotyzy a Tomáše Valíka reprezentačními trenéry juniorské kategorie; 
• ex-post navýšení počtu účastníků na Mezinárodním kempu mládeže v Srbsku na 4 dívky a 4 
 chlapce, úhradu účastnického poplatku B. Pýchové a F. Mikuláštíkovi a odměnu pro dozor  
 (E. Kotalová, V. Kučera); 
• úhradu jízdních nákladů trenérům, kteří se zúčastní kempu mládeže v Pelhřimově; 
• úhradu jízdních nákladů účastníkům semináře rozhodčích Interligy; 
• pořadatelem Superpoháru 2017 SKK Vrchlabí, rozpis bude schválen per rollam; 
• odměnu vítězům Superpoháru ve výši 5000 Kč a účastníkům úhradu jízdného ve výši 3 Kč/km 
 (max. pro dvě auta na jeden tým); 

       schválena úprava výše podpory oddílům při náborových akcích mládeže. 

 

VV ČKA ukládá: 

40/17 vypsat výběrové řízení na reprezentační trenéry dorostenecké a seniorské kategorie 
z: Sedláček 
t: 30. 9. 2017 
 

41/17 předložit návrhy na složení jednotlivých komisí   
z: předsedové komisí 
t: 28. 9. 2017 
 

42/17 připravit rozpis Superpoháru 2017   
z: Streubel 
t: 25. 8. 2017 
 

43/17 dokončit delegace rozhodčích pro podzimní část sezóny 2017/2018   
z: Hlavinka 
t: 31. 8. 2017 
 

44/17 uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry juniorské kategorie   
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z: Sedláček, sekretariát 
t: 30. 9. 2017 
 

45/17 připravit podklady pro předsedu Ekonomické komise k posouzení finanční situace ČKA   
z: sekretariát 
t: 28. 9. 2017 
 

46/17 předložit návrh rozpisu MČR 2018   
z: Slavík 
t: 28. 9. 2017 
 

47/17 připravit a rozeslat pozvánku na zasedání VR ČKA a organizačně akci zajistit   
z: sekretariát 
t: 8. 9. 2017 
 

48/17 pro zasedání VR ČKA připravit informaci o ekonomické situaci   
z: Mašková 
t: 28. 9. 2017 
 

 

Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Jiří Jančálek 


