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

ZÁPIS
ze zasedání Výkonného výboru ČKA,
konaného dne 23. 1. 2019 v Praze
Přítomni:

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

Omluveni:

Hanuš Slavík

1. Zahájení
Zasedání v 17:00 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
splněno
37/18
trvá (připravit návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2019)
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)
51/18
splněno
52/18
splněno
56/18 b) trvá (zajistit nákup vybavení reprezentace mládeže)
57/18
splněno
58/18 b) trvá (uzavřít s novými asistenty reprezentačních trenérů smlouvy o výkonu funkce)
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3. Zpráva prezidenta
 15.12.2018 slavila v Praze ČBA 20. výročí;
 od 01.01.2019 přešla H. Pluhařová opět na sekretariát ČKA;
 fa J&R Digital informovala, že bude kuželkářský sport sponzorovat formou věcných cen při MČR
ve Vracově, tj. stejně jak postupuje řada dalších pořadatelů MČR, jen tomu neříká sponzorování
kuželkářského sportu v ČR;
 zástupce fy FUNK projevil předběžný zájem o zveřejnění reklamy – konkrétní objednávka však
zatím nedorazila;
 uskutečnily se již 2 kvalifikační turnaje ME 60+ (Blansko, Cerknica); kvalifikovali se: muži – 4×
CZE (V.Červenka, J.Šmerda, Z.Vymazal, D.Tuček), 4×SLO; ženy – 3× CZE (D.Adamů, M.Dobešová,
R.Smrčková), 4×SLO, 1× SVK; další kvalifikační turnaje jsou na webu NBC;
 do 31.01.2019 je třeba nahlásit NBC stav naší základny + mezistátní zápasy;
 k 15.01.2019 jsme na MŠMT podali žádosti o státní dotace, podklady byly letos opět více
zvídavé (až dotěrné), např. počet žen v našich orgánech – opět se potvrdil trend posledních let:
členská základna se snižuje a stárne;
 12.01.2019 se v Blansku konala vzpomínková akce na V. Tlamku formou turnaje v bowlingu;
z rodiny se zúčastnil J. Tlamka – akci lze hodnotit jako povedenou a hodnou pokračování
(nejlépe pod hlavičkou ČKBF);
 Z. Jaroš se nabídl, že bude kontaktovat prof. P. Koláře se žádostí o vypracování metodiky
kuželkářského sportu;
 při MS družstev by se mohlo uskutečnit setkání našich bývalých reprezentantů a funkcionářů –
je třeba navrhnout formu a vytipovat příslušné osobnosti.

4. Zpráva sekretářky
 zájem oddílů o nákup vlajky ČKA za zvýhodněných podmínek;
 České akademické hry 2019 – kuželky nejsou součástí, ve stejném termínu proběhne
Akademické mistrovství ČR, které uspořádá ČKA ve spolupráci s ČAUS v Brně, termín a místo
bude upřesněno;
 evidence členské základny a ročenka ČUS za rok 2018 – podklady od ČKA a ČBA do 10.02.2019,
termín odeslání ČUS je 15.02.2019;
 probíhá zpracování podkladů pro vyúčtování státních dotací za rok 2018;
 inventarizační komise ČKA pro inventuru účtů a majetku za rok 2018 jmenována ve složení:
V. Sedláček, B. Mašková, L. Johnová;
 MŠMT vyhlásilo Výzvu Pořízení samostatného movitého majetku 2019 k podávání žádostí o
investiční dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury
České republiky 2017-2024 – Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny
sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže, termín podání žádosti je
30.06.2019.

5. Světový pohár 2019
 Informace z probíhajících příprav, rekonstrukce objektu kuželny.
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6. Vyhodnocení diskuze k novele STP
 byla zřízena webová adresa pravidla@kuzelky.cz a uskutečnil se aktiv STK – informace z aktivu
byla zveřejněna na našem webu;
 při aktivu zazněly také obecné připomínky k činnosti asociace – viz body ve zprávách předsedů
DK a STK;
 bylo dohodnuto, že k projednání tohoto bodu se VV vrátí na příštím zasedání za přítomnosti
předsedy STK ČKA.

7. Vyhodnocení diskuze ke struktuře dorosteneckých soutěží
 L.Johnová předložila písemný souhrn připomínek, které došly v rámci připomínkového řízení
na našem webu;
 na základě připomínek byly diskutovány různé varianty nové struktury;
 bylo rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny na doladění detailů na základě přišlých
připomínek.

8. Příprava MČR 2019
 VV ČKA schválil delegáty jednotlivých MČR a finále PČKA:
Muži
Valašské Meziříčí
04.–05.05.2019
Ženy
Hořice
04.–05.05.2019
Senioři
Vrchlabí
04.–05.05.2019
Seniorky
Prostějov
04.–05.05.2019
Junioři
Nová Bystřice
27.–28.04.2019
Juniorky
Trutnov
27.–28.04.2019
Dorostenci
Teplice
27.–28.04.2019
Dorostenky
Vyškov
27.–28.04.2019
Žáci
Kamenice nad Lipou
06.–07.04.2019
Žákyně
Dačice
06.–07.04.2019
Dvojice M
Vracov
08.–09.06.2019
Dvojice Ž
Hazlov
08.–09.06.2019
Dvojice Mix
Žižkov Praha
15.–16.06.2019
PČKA Muži
PČKA Ženy

Duchcov
Tábor

01.–02.06.2019
01.–02.06.2019

Holubová
Streubel
Jančálek
Hlavinka
Kotyza
Johnová
Slavík
Mecerod
Jančálek
Mašková
Šula
Slavík
Johnová
Jančálek
Mašková

9. Příprava VR ČKA
 termín (22.06.2019) a místo společně s anketou Kuželkář sezóny;
 projednání programu zasedání VR ČKA – hlavním bodem bude novela Registračního a
Přestupního řádu, především výše členských a stanovení odstupného a výchovného při
přestupu hráčů.
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10. Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2018/2019
 Viz bod 9. Poděbrady z důvodu obsazenosti ubytovacích kapacit ve městě v daném termínu
odřekly. Jako další budou poptány oddíly „ze středu“ republiky.

11. Zprávy předsedů odborných komisí
STK – Hanuš Slavík


požadavek z aktivu STK: zveřejňovat ve spolupráci se sekretariátem uskutečněné přestupy
(obdobně jako hostování).

EK – Blanka Mašková
 ČUS vydalo své Oznámení č. II/2019, ve kterém jsou uvedena nová výše pro
stravné:
82 Kč (5 až 12 hod.), 124 Kč (12 až 1 hod.), 195 Kč (nad 18 hod.);
kilometrovné:
min. 4,10 Kč
 sazebník byl aktualizován;
 doplnění odměn rozhodčím při IL, CHL – týká se našich mezinárodních rozhodčích při akci na
území ČR (s ohledem na skutečnost, že jim ČKA hradí náklady spojené s účastí na školení
mezinárodních rozhodčích).

MMK – Petr Streubel
 Informace z komise.

KR – Lukáš Hlavinka
 Informace z komise.

TK – Pavel Mecerod
 bude připraven informativní článek k průběhu mezinárodní kolaudace;
 žádost o zaslání návrhů k aktualizaci technických předpisů WNBA .

TMK – Jan Kotyza




setkání s K. Vopičkou, diskuze, jak fungují tréninková centra v bowlingu, příslib úzké spolupráce s předsedou trenérsko-metodické komise ČBA;
na žádost PKS proběhlo v Praze školení trenérů;
oslovení firem na tvorbu metodických videí (fyzická příprava, trénink).

KSR – Vladimír Sedláček
 informace z KS juniorek v Kamenici n.L.;
 VV schválil akce KSR do doby konání MS 2019:
03.02.2019
KS mužů, Přerov
24.02.2019
KS žen, Poděbrady
12.–14.04.2019
MU U18 CZE–POL, Náchod
19.–21.04.2019
MU M+Ž CZE–GER, Dobřany
 MS 2019 Rokycany – ubytování předběžně zajištěno.
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KM – Ludmila Johnová
 poháry na finále PMN, ČPD, PJ zajistí sekretariát;
 uzavřeny všechny náborové akce 2018, na rok 2019 budou podklady pro náborové akce vydány
během července/srpna.

STK Interligy – Jaromír Šula
 předloženy návrhy jak řešit vazbu Interligy na případnou 10 člennou národní ligu;
 STK Interligy schválila řešení kolizí utkání se Světovým pohárem jednotlivců juniorů a
dospělých;
 STK Interligy schválila a zveřejnila rozpis na TOP Interligu;
 hrát Interligu projevilo Maďarsko – bude projednáno s našimi účastníky na Aktivu Interligy;
 existuje již pracovní verze Termínového kalendáře 2019/2020;

GDPR – Jaromír Šula
 žádost na prezidenta ČKBF, aby zpřístupnit email;
 připraveny 2 články pro zveřejnění na webu ČKA k problematice GDPR a Rejstříku sportovců.

DK – Petr Lang


požadavek z aktivu STK: zveřejňovat výsledky projednávaných kauz.

12. Různé
Termín a místo příštího zasedání VV ČKA bude určeno dodatečně.

U S N E S E N Í:
01/19 VV ČKA bere na vědomí
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí.
02/19 VV ČKA bere na vědomí
požadavky vznesené na Aktivu STK.
03/19 VV ČKA ukládá
zaslat na sekretariát NBC vyplněný dotazník „Bestandsmeldungen per 31.12.2018“
z: Holubová
t: 31. 1. 2019
04/19 VV ČKA schvaluje
ustavení inventarizační komise ČKA pro inventuru účtů a majetku za rok 2018 ve složení:
V. Sedláček, B. Mašková, L. Johnová.
05/19 VV ČKA
a) ukládá
sestavit pracovní skupinu k projednání struktury dorosteneckých soutěží
z: Johnová, Kotyza
t: 10. 2. 2019
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b) ukládá
předložit závěry pracovní skupinu ke struktuře dorosteneckých soutěží k projednání
VV ČKA
z: Johnová, Kotyza
t: 31. 3. 2019
06/19 VV ČKA schvaluje
delegáty jednotlivých MČR a finále PČKA.
07/19 VV ČKA ukládá
předložit návrh pořadatele vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2018/2019
z: Streubel
t: 28. 2. 2019
08/19 VV ČKA schvaluje
úpravu Sazebníku ČKA v souladu s Oznámením ČUS č. II/2019.
09/19 VV ČKA schvaluje
akce KSR do doby konání MS 2019.
10/19 VV ČKA ukládá
zpracovat tabulku členské základny dle pokynu předsedy ČUS
z: Streubel
t: 10. 2. 2019
11/19 VV ČKA ukládá
získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy
z: Šula
t: 15. 2. 2019
Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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