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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 28. 9. 2017 v České Třebové

Přítomni:

Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Blanka Mašková, Petr Streubel, Pavel Mecerod,
Ludmila Johnová, Jan Kotyza, Jana Holubová

Omluveni:

Hanuš Slavík, Lukáš Hlavinka

1. Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek.

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

Plnění úkolů:
04/16
06/16
51/16
57/16
60/16
61/16
80/16
17/15
18/17
19/17
20/17
35/17
37/17
40-45/17
46/17
47,48/17

trvá (zabývat se sjednocením v nastavení časomíry)
trvá (připravit návrh úpravy směrnice pro školení a evidenci trenérů)
trvá (zajistit výklad TK WNBA k časomíře, fotobuňce a rozcvičení na dráze)
trvá (vypsat výběrové řízení na pořadatele Světového poháru jednotlivců
2019)
trvá (aktualizovat rekordy ČR)
trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách)
částečně trvá (propagační předměty ČKA)
trvá (ve spolupráci s krajskými STKáři připravit seznam mládeže se dvěma
starty a předložit návrh výše daru, který bude rozdělen do oddílů)
trvá (prověřit smlouvy se správci pasů)
splněno
trvá (provést kontrolu úhrady pokut)
trvá (vyplatit odměny za umístění v Interlize, I. KLZ a I. KLD)
trvá (vyplatit výkonnostní odměny za MS 2017)
splněno
trvá (předložit návrh rozpisu MČR 2018)
splněno

3. Zpráva prezidenta


v návaznosti na problémy s přestupem Michala Pytlíka je nutné zabývat se přestupním řádem;
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VV ČKA částečně zamítl odvolání SKK Rokycany ve věci stanovení odstupného za hráče Michala
Pytlíka, uznává pohledávky ve věci nezaplacení členských příspěvků ve výši 2 500 Kč, rozhodnutí
VV ČKA schváleno per rollam;
nově zvolený předseda DK bude zván na zasedání VV ČKA.

4. Zpráva sekretářky





aktualizace adresáře ČKA ve spolupráci s KKS;
26. 9. MŠMT zrušilo dotační program IV na Údržbu a provoz sportovních zařízení, dle informace
ČUS připravuje vyhlášení programu avšak s novými podmínkami v nejbližších dnech; žádost
k původně vyhlášenému programu byla již na začátku roku schválena a dotace měla být v březnu
oddílům vyplacena;
přestupy do zahraničí a ze zahraničí – celkem vyřešeno 16 přestupů.

5. Ustavení odborných komisí ČKA
EK

Kateřina Katzová

KM

Jiří John, Renata Šimůnková, Tomáš Valík

TMK

Martin Švorba

TK

Petr Kohlíček, Josef Doležal

MMK

Kamil Bednář, Štěpán Koblížek, Tomáš Valík, Lukáš Dařílek

KSR

Jan Kotyza, Tomáš Valík, Naděžda Dobešová

KR

Libor Novák, Michael Divílek

Do KM a TMK bude ještě doplněn minimálně jeden člen.

6. Vyhodnocení VŘ na reprezentační trenéry mužů a žen



do výběrového řízení přihlášen jeden kandidát;
z důvodu přihlášení nedostatečného počtu uchazečů se VŘ ruší a vypíše nové ve stejném znění,
avšak s novým termínem podání přihlášek.

7. Příprava Výkonné rady ČKA




řízením pověřen prezident J. Jančálek, jako zapisovatel bude navržena Ludmila Johnová;
projednána podrobná příprava jednotlivých bodů jednání;
kraje budou vyzvány pro revizi hospodaření ČKA před další VR ČKA, nezávislá kontrola zástupců 3
krajů.

8. Příprava MČR 2018


konkurzy na pořadatele MČR budou vyhlášeny v polovině listopadu.

9. Akce KSR a KM ve II. pololetí 2017


29. 10.

Open turnaj juniorů pořádaný KKKS (Jičín)
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26. 11.
3. 12.
9. – 10. 12.
15. – 17. 12.

Juniorský turnaj v Jihlavě
ČPD v Pelhřimově
Vánoční turnaj krajských výběrů mládeže v Přerově
zasedání Komise mládeže ČKA
přípravný kemp juniorské reprezentace v Jihlavě
(v plánu 16 – 28 hráčů a hráček + 6 vedení)

10.Zprávy předsedů komisí
Viceprezident – Vladimír Sedláček


informace z konání Superpoháru 2017, poděkování Renatě Šimůnkové za organizace akce.

EK – Blanka Mašková




projednána zpráva o hospodaření ČKA pro zasedání VR ČKA;
schváleny příspěvky KKS pro rok 2017 ze státní dotace MŠMT z Programu V v celkové výši
500 000 Kč;
příprava jednotného přehledu („Sazebník“) výše cen pronájmů, odměn, startovného, apod.

MMK – Petr Streubel




debata k výsledkovému servisu;
schválen nákup 8 ks Roll Up stojanu s logem ČKA;
návrh na výrobu nových propagačních předmětů a výrobu nových vlaječek pro reprezentační
účely.

TMK – Jan Kotyza







do konce roku bude předložen návrh úpravy Směrnice o školení a evidenci trenérů;
vize online evidence trenérů (zrušení průkazů trenéra);
informace o vysokém věku trenérů, evidujeme pouze cca 30 trenérů ve věku do 50 let;
předběžný termín konání seminářů trenérů 5. – 6. 1. 2018 v Jihlavě, další pak duben nebo květen;
schválen příspěvek na jízdné účastníkům seminářů;
plán postupně aktualizovat příručky a metodiku pro hráče a trenéry.

KM – Ludmila Johnová





ke dni zasedání přihlášeno 11 oddílů do náborových akcí mládeže;
špatně zvolený termín konání Magna Cartech Cupu, v roce 2018 zvolen termín konání ke konci
sezóny mládeže, v úvahu připadá 31. 3. – 1. 4. 2018;
nutné řešit distribuci zbývajících žákovských koulí;
schválen nákup sportovního vybavení pro potřeby komise.

TK – Pavel Mecerod


schválen nákup tvrdoměru pro potřebu TK.
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KSR – Vladimír Sedláček




jednání se SKoZ o konání MU – schválen termín MU 23. – 24. 3. 2018 (U23 a muži, ženy), jedna
kategorie v ČR, druhá na Slovensku, místa konání a výběr kategorie je ještě v jednání;
pro komunikaci s repretrenéry U23 vytvořena emailová adresa reprezentace.U23@kuzelky.cz;
schválen nákup sportovního vybavení pro potřeby KSR.

11. Různé




GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů) v účinnosti od 28. 5. 2018 – problematika
zveřejňování údajů v elektronické evidenci členské základny; podat dotaz, jak se k tomuto staví
Česká unie sportu.
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 8. 11. 2017 v Praze.

U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:













ustavení odborných komisí ČKA;
finanční příspěvky krajským kuželkářským svazům ze státní dotace MŠMT - PV
v celkové výši 500 000 Kč;
zamítnutí odvolání SKK Rokycany ve věci stanovení odstupného za hráče Michala Pytlíka, uznání
pohledávky ve věci nezaplacení členských příspěvků ve výši 2 500 Kč;
zrušení výběrového řízení na trenéry seniorské reprezentace z důvodu přihlášení
nedostatečného počtu uchazečů;
vypsání nového výběrového řízení na trenéry seniorské reprezentace;
akce Komise státní reprezentace ČKA v II. pololetí 2017;
akce Komise mládeže ČKA v II. pololetí 2017;
konání MU CZE-SVK v termínu 23. – 25. 3. 2018 kategorie U23 a mužů a žen (jedna kategorie
v ČR, druhá na Slovensku);
nákup sportovního vybavení pro potřeby Trenérsko-metodické komise ČKA, Komise státní
reprezentace ČKA a Komise mládeže ČKA;
nákup tvrdoměru pro potřeby Technické komise ČKA;
nákup 8 ks Roll Up stojanu s logem ČKA;
příspěvek na jízdné účastníků seminářů trenérů.

VV ČKA ukládá:
49/17 vypsat nové výběrové řízení na reprezentační trenéry seniorské kategorie
z: Sedláček
t: 8. 10. 2017
50/17 MMK zaslat kontaktní údaje všech členů odborných komisí
z: předsedové komisí
t: 7. 11. 2017
51/17 připravit rozpis Vánočního turnaje krajských výběrů mládeže
z: Johnová
t: 7. 11. 2017
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52/17 zpracovat a odeslat objednávky k zajištění Vánočního turnaje
z: sekretariát, Johnová
t: 15. 11. 2017
53/17 připravit návrh Sazebníku
z: Mašková, sekretariát
t: 7. 11. 2017
54/17 předložit návrhy rozpočtu jednotlivých komisí ČKA na rok 2018
z: všichni
t: 7. 11. 2017
55/17 předložit plán všech akcí v roce 2018
z: všichni
t: 7. 11. 2017

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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