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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 23. 1. 2018 v Praze

Přítomni:

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

Omluveni:

Jan Kotyza, Petr Lang

Zahájení
Zasedání zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek.

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
17/17
18/17
20/17
46/17
56/17
57/17
58/17
59/17
60/17
61/17

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)
ruší se
ruší se
splněno
splněno
splněno
trvá (připravit návrh Přestupního řádu ČKA)
trvá (připravit podklady k čl. základně k 31.12.2017 dle pokynu předsedy ČUS)
trvá (připravit podklady pro ČKBF k vyúčtování státních dotací za rok 2017)
splněno
trvá (zpracovat konečný návrh Sazebníku a aktualizovat Ekonomickou směrnici ČKA)
trvá (připravit návrh novelizace STP ČKA)
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62/17

trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, grafické návrhy Roll Upů a sjednotit
dokumenty ČKA)
63-65/17 splněno

Zpráva prezidenta
 informace z jednání Prezidia ČKBF;
 restrukturalizace sekretariátu – od 1.1.2018 je sekretariát převeden pod ČKBF, činnost bude
vykonávána pro ČKA ve stejném rozsahu, vymezeny úřední hodiny;
 v řešení posílení sekretariátu;
 přihláška R. Šimůnkové na trenérský kurz II. třídy (licence B) realizovaný UK FTVS v Praze –
schválena úhrada kurzu;
 pozvánka od Klause Bartha, 30.6.2018 Berliner Bärencup (měli by zájem o KK Slavoj Praha,
ten účast odmítá), možné oslovit jiný mužský tým, výzva na web;
 na webu chybí zápisy VH ČKBF a VH ČKA z roku 2017;
 plánované termíny zasedání VV ČKA - 9.3.2018 Rokycany; 13.4.2018 Rosice;
 poděkování L. Johnové a J. Holubové za prezentování kuželek ve Snídani s Novou.

Zpráva sekretářky
 dotazníky NBC pro rok 2018, termín odeslání je 31.1.2018;
 ročenka ČUS za rok 2017 – podklady zpracoval L. Dařílek, bude doplněno o bowling a
odesláno, termín 16.2.2018;
 vyhlášení programů MŠMT na podporu sportu na rok 2018 (REPRE,TALENT, MŮJ KLUB, VSA),
termín podání žádostí byl 29.12.2017, ČKBF podala žádost o státní dotaci z programů I –
Repre a II – Talent;
 problémy s přípravou rozpočtu na rok 2018, doposud MŠMT nevyhlásilo hlavní dotační
program na činnost sportovních svazů, předpoklad vyhlášení PV do začátku ZOH, tedy do
9.2.2018;
 probíhá zpracování podkladů pro vyúčtování státních dotací za rok 2017;
 ČKBF žádá ČKA o půjčku na činnost, schválena bezúročná půjčka ve výši 200 000 Kč;
 na VR ČKA vznesen požadavek na KKS, aby zaslali do konce roku 2017 jejich plánované
rozpočty na rok 2018, do dnešního dne tak učinil pouze jeden krajský svaz!;
 informace MŠMT o zřizování rejstříku sportovních organizací, sportovních svazů, sportovců,
trenérů a rozhodčích k 1.7.2018; u sportovců a trenérů budou do rejstříku zapisovány údaje:
jméno a příjmení, datum narození, druh sportu, adresa trvalého pobytu, státní občanství,
datum začátku činnosti ve sportovní organizaci, datum ukončení činnosti; správnost údajů o
jménu, příjmení, datu narození, adrese trvalého pobytu a státním občanstvím bude MŠMT
kontrolovat podle základního registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR;
 povinnost vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 mají kromě svazů i TJ/SK, kterým
byla poskytnuta státní dotace pro účely stanovené v programu MŠMT č. VIII – Organizace
sportu ve sportovních klubech, a to dle Vyhlášky č. 367/2015 Sb.; lhůta pro finanční
vypořádání je 15.2.2018;
 inventarizační komise ČKA pro inventuru účtů a majetku za rok 2017 jmenována ve složení:
B. Mašková, L. Johnová, V. Sedláček
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 žádost KK PSJ Jihlava o finanční podporu na pořádání Letní kuželkářské školy – VV bere na
vědomí, rozhodnutí odkládá na dobu, až bude známá výše finanční podpory na rok 2018;
 žádost KKS Vysočina o finanční podporu na kemp mládeže – VV bere na vědomí, rozhodnutí
odkládá na dobu, až bude známá výše finanční podpory na rok 2018;
 kuželky po dlouhém jednání zařazeny mezi sporty Českých akademických her 2018, termín
18.6.2018, pořadatelem Masarykova univerzita v Brně, místo konání KK Moravská Slávia
Brno.

Příprava VR ČKA
 termín svolání VR ČKA 23.6.2018, místo konání v jednání;
 schváleny hlavní body programu zasedání – právní subjektivita KKS, novela STP: zakotvení
Interligy do předpisů ČKA, registrační a přestupní řád, technické předpisy;
 kontrola hospodaření ČKA – 3 zástupci KKS, proběhne po 10.6.2018.

Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2017/2018
 slavnostní večer bude navazovat na VR ČKA;
 připravit návrhy na vyznamenání ČUS, ČKA a uvedení do Síně slávy, návrhy mohou posílat i
krajské svazy.

Příprava MČR 2018
 schváleny rozpisy MČR 2018;
 per rollam schválena místa konání:
kategorie

místo konání

termín

delegát

muži
ženy
junioři
juniorky
senioři
senioři 60+
seniorky
seniorky 60+
dorostenci
dorostenky
žáci
žačky

Rokycany
Třebíč
Dačice
Rosice
Ratíškovice
Přerov
Kroměříž
Přelouč
České Velenice
Vrchlabí
Ivančice
Teplice

5.-6.5.
5.-6.5.
28.-29.4.
28.-29.4.
5.-6.5.
5.-6.5.
5.-6.5.
5.-6.5.
28.-29.4.
28.-29.4.
21.-22.4.
21.-22.4.

Slavík
Mecerod
Kotyza
Valík
Hlavinka
Sedláček
Holubová
Johnová
Mecerod
Jančálek
Streubel
Slavík

pohár muži
pohár ženy

Trutnov
Žižkov Praha

2.-3.6.
2.-3.6.

dvojice muži
dvojice ženy
dvojice mix

Valašské Meziříčí
Vracov
Prostějov

9.-10.6.
9.-10.6.
16.-17.6.

Školení mezinárodních kolaudátorů
 termín 13.-15.4.2018, místo konání kuželna KK Brno-Židenice;
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 v rámci školení i zasedání TK WNBA;
 přihlášky do 1.2.2018 – navrženi Mecerod, Petr Kohlíček + 1.

Jugendcamp 2018
 termín 5.-11.8.2018, místo konání Přerov;
 pozvánka na webu NBC, bude vyvěšena i na stránkách ČKA;
 hlavní trenér Miloš Ponjavič, další se pak budou rekrutovat z přihlášených trenérů;
 schválena výprava ČR: 3 dívky, 3 chlapci, 2 trenéři; jmenovitou nominaci provede KM;
 akce určena pro děti ve věku 15 – 16 let;
 přihlásit se mohou i jednotlivci mimo strukturu svazu na vlastní náklady.

Zprávy předsedů komisí
STK – Hanuš Slavík
 202 hostování.

KSR – Vladimír Sedláček
 Informace ze zasedání komise v Pelhřimově;
 informace z KS U23 Pelhřimova a z Jihlavy, zpráva na webu ČKA;
 termín odeslání jmenovitých přihlášek na SP U18, MS U23 a MS jednotlivců do 18.3.2018;
 per rollam byl schválen trenérem ženské reprezentace Jan Výrek;
 upraven termín konání vrcholných mezinárodních akcí v rumunské Kluži:
SP U18
13.-15.5.2018
MS U23
15.-20.5.2018
MS jednotlivců
20.-26.5.2018
 akce KSR v rámci přípravy na MS 2018:
 MU CZE – SVK, muži, ženy
– termín 23.-25.3.2018, místo konání Valašské Meziříčí,
– schválena výprava 8 žen + 8 mužů + 5 vedení vedoucím výpravy V. Sedláček,
– z finančních důvodů budeme žádat NBC o nominaci českého mezinárodního
rozhodčího.
 MU SVK – CZE, U23
– termín 23.-25.3.2018, místo konání Rakovice (SVK),
– schválena výprava 8 juniorek + 8 juniorů + 4 vedení, vedoucí výpravy bude určen,
– potřeba řešit dopravu.
 KS U18
– termín 21.4.2018, místo konání Pelhřimov,
– počet reprezentantů bude stanoven dodatečně.
 KS U23
– termín 21. – 22.4.2018, místo konání Blansko,
– počet reprezentantů v počtu 12 + 12.
 KS mužů a žen
– termín 21. – 22.4.2018, místo konání Rosice,
– počet reprezentantů v počtu 8 + 8.
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EK – Blanka Mašková
 úpravy Sazebníku;
 oznámení o změně stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a stanovení
stravného pro rok 2018, vyhlášky umístěny na webu ČKA.

MMK – Petr Streubel
 informace ze zasedání komise v Jihlavě;
 novou členkou komise jmenována Marie Říhová;
 Karel Janovský ukončí po sezóně práci na Okénku, hledání nového spolupracovníka;
 představena konečná grafika Roll Upů, do výroby 12 ks.

KM – Ludmila Johnová
 semifinále a finále KLD – termín semifinále 24.-25.3.2018, finále 7.-8.4.2018; probíhá výběr
míst konání (neutrální kuželny),
 finále PMN, termín 11.3.2018, místo konání Blansko;
 finále ČPD , termín 18.3.2018, místo konání Blansko;
 Májový turnaj krajských výběrů mládeže, termín 26.-27.5.2018, místo konání v jednání;
 připomínky k úpravě webových stránek PMN a ČPD;
 kontrola vyúčtování náborových akcí.

TK – Pavel Mecerod
 Informace o plánovaném školení kolaudátorů ČKA;
 informace o zakoupení durometrů a přípravě seznamu kuželen pro kontrolní kolaudace.

KR – Lukáš Hlavinka
 informace o vydaných 3 rozhodnutí;
 zapracovat do nových STP – obnova průkazu nebude probíhat automaticky, podmínkou bude
účast na seminářích, možnost odebrání I. kvalifikační třídy;
 zájem rozhodčích o opětovné zprostředkování výroby polokošil.

Různé
 ČKBF žádá ČKA o půjčku na činnost, schválena bezúročná půjčka ve výši 200 000 Kč.
 Do 4.2.2018 bude odeslán návrh na změnu statutu a statutárního orgánu JmKKS na
rejstříkový soud.
 Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 9.3.2018 v Rokycanech.

U S N E S E N Í:
VV ČKA schvaluje:
 bezúročnou půjčku České kuželkářské a bowlingové federaci ve výši 200 000 Kč;
 úhradu trenérského kurzu licence B za R. Šimůnkovou;
 složení inventarizační komise ČKA pro inventuru účtů a majetku za rok 2017;
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 svolání VR ČKA na 23.6.2018 a hlavní body programu zasedání VR ČKA 2018;
 rozpisy MČR 2018;
 místa konání a delegáty na MČR jednotlivců a dvojic 2018;
 místa konání a delegáty na finálové turnaje Pro-Tec Cup poháru ČKA;
 složení výpravy ČR na Jugendcamp 2018;
 per rollam trenérem ženské reprezentace Jana Výrka;
 kontrolní starty reprezentace U18, U23 a mužů a žen v rámci přípravy na MS 2018 a složení výprav
na obě mezistátní utkání.

VV ČKA bere na vědomí:
 informaci o průběhu podávání žádostí na MŠMT na poskytnutí státních dotací na podporu sportu;
 informaci MŠMT o zřizování rejstříku sportovních organizací, sportovních svazů, sportovců,
trenérů a rozhodčích;
 oznámení o změně stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a stanovení stravného
pro rok 2018;
 zprávy prezidenta, předsedů komisí a generální sekretářky;
 žádost KK PSJ Jihlava o finanční podporu na pořádání Letní kuželkářské školy, rozhodnutí
odloženo;
 žádost KKS Vysočina o finanční podporu na kemp mládeže, rozhodnutí odloženo;
 termín vyřízení změny statutu a statutárního orgánu JMKKS.

VV ČKA ukládá:
01/18

zveřejnit na webu zápisy z VH ČKBF a VH ČKA z roku 2017
z: Slavík, Streubel
t: bez zbytečného odkladu

02/18

připravit smlouvu o bezúročné půjčce mezi ČKA a ČKBF
z: sekretariát
t: 31.1.2018

03/18

připravit podklady pro daňové přiznání, účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok
2017
z: sekretariát
t: 16.2.2018

04/18

připravit a odeslat pozvánku na zasedání VR ČKA
z: sekretariát
t: 30.4.2018

05/18

zajistit místo konání Kuželkáře sezóny 2017/2018 a VR ČKA
z: Streubel, sekretariát
t: 28.2.2018

06/18

připravit návrhy na vyznamenání ČKA, ČUS a uvedení do Síně slávy
z: všichni
t: 9.3.2018
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07/18

zpracovat rozpis Májového turnaje krajských výběrů mládeže
z: Johnová
t: 15.2.2018

08/18

připravit nominace, pozvánky a organizačně zajistit MU mužů a žen ve Val. Meziříčí
z: sekretariát, Sedláček
t: 28.2.2018

09/18

připravit nominace, pozvánky, zajistit dopravu a organizačně zajistit MU U23 v Rakovicích
(SVK)
z: sekretariát, Sedláček
t: 28.2.2018

10/18

uzavřít dohody s pořadateli MČR 2017 a finále Poháru ČKA
z: sekretariát
t: 28.2.2018

11/18

připravit předběžné objednávky pro KS U18 (Pelhřimov), KS U23 (Blansko) a KS mužů a žen
(Rosice)
z: sekretariát, Sedláček
t: 28.2.2018

12/18

stanovit místa konání a připravit rozpisy semifinále a finále KLD
z: Johnová
t: 16.2.2018

13/18

připravit podklady pro vyúčtování státních dotací za rok 2017
z: sekretariát, Mašková
t: 7.2.2018

Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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