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

ZÁPIS
ze zasedání výkonného výboru ČKA,
konaného dne 27. 11. 2018 v Praze
Přítomni:

Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Blanka Mašková, Ludmila Johnová, Hanuš Slavík, Jana
Holubová

Hosté:

Jaromír Šula

Omluveni:

Pavel Mecerod, Petr Streubel, Lukáš Hlavinka, Jan Kotyza

1. Zahájení
Zasedání v 16:30 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Na začátek připomenul významné
jubilanty.

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

Plnění úkolů:
Dlouhodobé úkoly
04/16
trvá (zabývat se sjednocením v nastavení časomíry)
51/16
trvá (zajistit výklad TK WNBA k časomíře, fotobuňce a rozcvičení na dráze)
Krátkodobé úkoly
61/16
trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách)
56/17
trvá (připravit návrh Přestupního řádu ČKA)
62/17
trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA)
36/18
trvá (připravit podklady KSR a KM pro žádosti o státní dotace na rok 2019)
37/18
trvá (připravit návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2019)
42/18
splněno
43/18
splněno
44/18 b) trvá (připravit rozpisy finále MČR 2019 a delegovat rozhodčí)
44/18 c) trvá (připravit rozpisy finále Poháru ČKA 2018/2019 a delegovat rozhodčí)
45/18
splněno
46/18 c) splněno
47/18
splněno
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3. Zpráva prezidenta
 informace ze zasedání Prezídia NBC:
– členové VV ČKA obdrželi informaci písemně;
– prezident NBC informoval, že ČKA chce hrát MU neoficiálně; proti tomu jsem se ohradil;
– několikrát byl konstatován nesoulad mezi WNBA a NBC (obzvláště v technické oblasti);
– generální sekretář oznámil, že ke konci roku 2019 skončí ve své funkci;
 informace ze zasedání VV MS a OL KKS:
– stížnost na nezaslání schváleného příspěvku za rok 2017 – už by mělo být vyřešeno;
– připomínky k výsledkovému servisu, který je ve stávající podobě nepřehledný;
– připomínky ke KR: kolize v nasazování rozhodčích, školení pořádat ve více termínech a na
více místech;
 řešena otázka sekretariátu ČKA v roce 2019: po dohodě s ČKBF se vrátí zpět H. Pluhařová + 1
další osoba (ekonom, zkrácený úvazek);
 informace z OV MS 2019:
– před zasedáním Prezídia NBC se v Rokycanech uskutečnila informační schůzka (mj. byly
řešeny kontakty na sportovní redakci ČT);
– OV obdržel fakturu od NBC na zálohu 5000 €;
– 1. 12. 2018 se v Rokycanech uskuteční setkání se zástupci NBC (K.Barth, D.Köhler);
 fa J&RDigital nezaslala svoji písemnou nabídku na spolupráci;
 prezídium ČKBF plánuje novelizovat Registrační řád ČKBF k 1. 1. 2019.

4. Zpráva sekretářky
 informace o vyhlášených programech státních dotací pro rok 2019: Repre a Talent, termín
podání žádostí stanoven na 21. 12. 2018;
 VV ČKA schválil úhradu sportovního vybavení pro mládež dle žádosti PKS v plné výši;
 aktualizován mezinárodní sportovní kalendář, informace o nominaci mezinárodních
rozhodčích:
8. 12. 2018
LM A. Harcová (KSK Union Otrh/Donau)
LM L. Hetcl (TJ Lok. Česká Třebová)
7.–10. 2. 2019 SP
A. Harcová a L. Hetcl (Přerov).

5. Hodnocení mezistátního utkání POL-CZE dorostu
 MU proběhlo na základě žádosti polského svazu jako neoficiální ve dnech 2.–4. 11. 2018
v Tarnowo Podgórne, které bude pořadatelem MS v roce 2020;
 zúčastnilo se 7 + 7 nominovaných hráčů + 3 vedení výpravy (V.Sedláček, S.Novák, T.Vít) –
L.Johnová a R.Šimůnková byly omluveny z pracovních důvodů;
 soutěž družstev se hrála v sedmi hráčích a v obou byla úspěšnější polská ekipa;
 soutěž smíšených tandemů vyhrál český tým;
 hodnocení a výsledky vyšly na webu ČKA;
 domluvena v rámci přípravy na MS odveta v ČR ve dnech 12.–14. 4. 2019 jako oficiální MU,
pravděpodobně v Náchodě;
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 doprava proběhla autobusem, ubytování v hotelu Vector, kde byla i kuželna s dráhami z MS
v Poznani.

6. Příprava vánočního turnaje
 pozvánky rozeslány; ubytování pro účastníky zajištěno ze soboty na neděli, logisticky s kraji řeší
T.Valík;
 sekretariát zajistí poháry a ceny, na Strahově vyzvedne J.Jančálek;
 laxní přístup krajských svazů k přihláškám.

7. Příprava aktivu STK
 pozvánky rozeslány; místo konání je v blízkosti kuželny Konstruktivy, což by mohlo zvýšit zájem
o účast na této akci; ze stejného důvodu bude účastníkům proplaceno cestovné;
 za VV ČKA se zúčastní: J.Jančálek, H.Slavík a J.Šula; budou moderovat diskuzi a zodpovídat
dotazy, ale nebudou prosazovat své názory;
 závěry z aktivu projedná VV ČKA na svém příštím zasedání;
 adresa pravidla@kuzelky.cz bude zachována pro předkládání návrhů na změny.

8. Návrh nové struktury dorosteneckých soutěží
 souhrnná informace o dosavadních příspěvcích na webu;
 většinou negativní hodnocení, stížnosti na komunikaci změn (přestože byla oslovena veřejnost
na webu, v KuLi i v rámci newsletteru ČPD).

9. Kvalifikační turnaj 60+
 kvalifikační turnaj v Blansku není určen jen pro české hráče;
 VV projednal Rozpis soutěže.

10. Světový pohár jednotlivců
 probíhají přípravy, shánění sponzorů pro pořádání SP;
 u firmy ZAKO Slovakia s.r.o. objednán software s centrálním řídícím počítačem – repase FUNK
kuželky, koule – instalace první týden v lednu 2019;
 řeší se kompletní zkulturnění prostředí a sociálních zařízení v rámci možností prostor a financí;
 ubytování pro českou výpravu zajištěno na hotelu JANA (10 míst);
 požadavek na ČUS o zapůjčení sady vlajek všech členských států;
 zatím není znám počet přihlášených států a přesunů startovacích pozic za nepřihlášené.

11. Čerpání dotací v roce 2018
 příprava podkladů pro vyúčtování dotací za rok 2018, stav na jednotlivých účtech ČKA a
předpoklad čerpání do konce roku;
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 návrh čerpání státních dotací do konce roku do konce listopadu, příprava podkladů pro úhradu
pronájmu kuželen a zajištění soutěží ČKA od nejvyšší soutěže po 3. ligy.

12. GDPR a Rejstřík sportovců
 informace o činnosti, komunikace s oddíly;
 je třeba zprovoznit mail pro GDPR.

13. Zprávy předsedů odborných komisí
Nepřítomní předsedové komisí zaslali podklady písemně.

EK – Blanka Mašková
 finální podoba a schválení sazebníku.

MMK – Petr Streubel
 vytvořeno nové logo pro Komisi mládeže;
 připraveny diplomy pro Vánoční turnaj mládeže;
 nový web pro Komisi mládeže – soutěže PMN, ČPD, PJ, může se tam doplnit i Vánoční a Májový
turnaj atd. Kontrola (a případné doplnění či oprava) aktuálního obsahu a pak oficiální spuštění
a informování kuželkářské veřejnosti, ideálně do konce měsíce listopadu. Předání
přihlašovacích údajů L.Johnové a pak již správa webu v rukou KM. Web běží na systému
Wordpress (v případě nutnosti základní zaškolení). Adresa mladez.kuzelky.cz. Staré adresy
pmn.kuzelky.cz, cpd.kuzelky.cz a pj.kuzelky.cz budou přesměrovány;
 do konce roku vyjde ještě jedno číslo KuLi;
 zveřejněny dokumenty o Rejstříků sportovců, trenérů a sportovních zařízení zaslané J.Šulou na
webech ČKA i ČKBF;
 připomínka k nesprávnému používání spojení seniorská reprezentace pro reprezentaci
dospělých (muži, ženy). Senior je dle STP ve věku 60 a více let. Obzvláště nyní je to matoucí,
když bude zavedeno ME seniorů a seniorek nad 60 let. Ale i např. v rámci MČR to tak máme
rozděleno (muži/ženy a senioři/seniorky).

KR – Lukáš Hlavinka
 informace o přípravě účasti našich zástupců na školení mezinárodních rozhodčích; přihláška je
do 30. 11. 2018 (J.Tůma, L.Hetcl, nově M.Hrdinová);
 VV ČKA schválil úhradu účastnického poplatku a cestovného na školení;
 pro potřeby ČKA a sdružených klubů jim bude vyplácena odměna dle směrnice ČKA;
 VV ČKA schválil návrh na udělení I. třídy K.Bokovi.

STK – Hanuš Slavík
 příprava postupových kvót pro MČR 2019;
 příprava startovních listin a rozpisů;
 informace z průběhu Poháru ČKA.
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KSR – Vladimír Sedláček
 jako „blind starter“ při MS 2019 družstev žen v Rokycanech budou juniorky U23 v rámci
přípravy na MS 2020, VV ČKA schválil úhradu veškerých nákladů na účast;
 projednány termíny KS U18, U23, senioři;
 KSR konstatuje absolutní nezájem o reprezentaci při tvorbě termínového kalendáře, okresy a
kraje nevychází vstříc zájmům reprezentace a neuvolní hráče např. předehráním nebo
udělením zelené karty;
 doplnění termínového kalendáře pro KS a MU na 2019;
 nesourodost s termínovým kalendářem Bundesligy a ostatních potenciálních soupeřů v rámci
přípravy;
 VV ČKA schválil nákup vybavení pro 60 členů reprezentace mládeže (tašky, mikiny, trika, čepice,
ručníky);
 oficiální jmenování asistentů trenéra seniorské reprezentace: N.Dobešová, M.Jelínek –
připravit smlouvy o výkonu funkce.
 KSR předložila v souladu s doporučením ISO a po vzoru např. AUT, GER návrh na redukci
družstev v lize na 10 z důvodu získání volných termínů.

KM – Ludmila Johnová
 probíhají náborové akce, některé oddíly je již uzavřely (cca 10), u dalších to dobíhá.

STK Interligy – Jaromír Šula
 zvážit možnosti vazby na případnou 10člennou národní ligu;
 v řešení utkání v termínu konání Světového poháru jednotlivců juniorů a dospělých.

14. Různé
Příští zasedání se uskuteční v novém roce. Termín a místo příštího zasedání VV ČKA budou určeny
dodatečně.

U S N E S E N Í:
48/18 VV ČKA bere na vědomí
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí.
49/18 VV ČKA schvaluje
úhradu sportovního vybavení pro mládež PKS v plné výši.
50/18 VV ČKA schvaluje
udělení Bronzové plakety za zásluhy.
51/18 VV ČKA
a) ukládá
shrnout závěry z aktivu STK k novele STP a zveřejnit ji na webu ČKA.
z: Jančálek
t: 15. 12. 2018
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b) ukládá
shrnout závěry z diskuze k návrhu novelizace STP.
z: Slavík
t: 10. 01. 2019
52/18 VV ČKA ukládá
shrnout závěry z diskuze k návrhu nové struktury dorosteneckých soutěží
z: Johnová
t: 10. 01. 2019
53/18 VV ČKA schvaluje
úhradu účastnického poplatku a cestovné pro účastníky školení mezinárodních rozhodčích.
54/18 VV ČKA schvaluje
udělení I. třídy rozhodčího K. Bokovi.
55/18 VV ČKA schvaluje
úhradu veškerých nákladů na účast reprezentačního týmu juniorek na MS družstev 2019.
56/18 VV ČKA
a) schvaluje
nákup vybavení pro 60 členů reprezentace mládeže.
b) ukládá
zajistit nákup vybavení reprezentace mládeže.
z: sekretariát
t: 31. 3. 2019
57/18 VV ČKA
a) ukládá
STK ČKA řešit otázku volných termínů pro reprezentační účely snížením počtu družstev
v ligových skupinách, resp. navrhnout jiné řešení
z: Slavík
t: 28. 2. 2019
b) žádá
STK Interligy o spolupráci při řešení otázky volných termínů pro reprezentační účely.
z: Šula
t: 28. 2. 2019
58/18 VV ČKA
a) schvaluje
Naděždu Dobešovou a Miroslava Jelínka za asistenty reprezentačních trenérů žen a mužů.
b) ukládá
uzavřít s novými asistenty reprezentačních trenérů smlouvy o výkonu funkce.
z: Sedláček, Jančálek
t: 31. 12. 2018
Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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