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

ZÁPIS
ze zasedání Výkonného výboru ČKA,
konaného dne 20. 3. 2019 v Praze
Přítomni:

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

Hosté:

Zdeněk Jaroš

1. Zahájení
Zasedání v 17:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Na začátek byla minutou ticha
uctěna památka Iva Blaževiče. Poté prezident připomenul významné jubilanty: J. Slabák (70).

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

Plnění úkolů:
Dlouhodobé úkoly
04/16
51/16

trvá (zabývat se sjednocením v nastavení časomíry)
trvá (zajistit výklad TK WNBA k časomíře, fotobuňce a rozcvičení na dráze)

Krátkodobé úkoly
61/16
56/17
62/17
36/18
37/18
44/18 b)
44/18 c)
51/18
52/18
56/18 b)
57/18
58/18 b)
06/19
07/19

trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách)
trvá (připravit návrh Přestupního řádu ČKA)
trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA)
splněno
trvá (připravit návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2019)
splněno
splněno
splněno
splněno
trvá (zajistit nákup vybavení reprezentace mládeže)
splněno
trvá (uzavřít s novými asistenty reprezentačních trenérů smlouvy o výkonu funkce)
splněno
trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy)

3. Zpráva prezidenta
 Policie ČR (Národní centrála proti organizovanému zločinu) se na ČKBF obrátila se žádostí
o poskytnutí informací (o členské základně a způsobu provádění registrací) v souvislosti
s trestním řízením – trestní řízení není vedeno vůči ČKBF, stejnou žádost dostaly další svazy
s větší členskou základnou.
 Právní subjektivita KKS: Podle Statut ČKA platí, že KKS musí mít právní subjektivitu. Pokud ji
kraj nemá, pak neexistuje. Je třeba kraje na tuto skutečnost upozornit a vyzvat je, aby si daly
vše do pořádku do konce roku. Od 1. 1. 2020 by KKS bez právní subjektivity zanikly a ČKA by
zavedla „nucenou správu“. Co přesně by to obnášelo bychom museli teprve určit – řízení
dlouhodobých soutěží? ještě něco dalšího?
 Na nejbližší konferenci NBC bude předložen návrh na změnu termínu MS dorostu, zatím existují
2 varianty: změnit pořadí MS U18 s MS družstev, přesunout MS U18 na začátek podzimu.
 Pod vedením Chorvatského svazu se připravuje projekt k čerpání finančních prostředků z EU –
téma: organizování mezinárodních kempů mládeže; účastníci: CRO + CZE, MKD, SLO, SRB, SVK;
termín: 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022; naši zástupci: J.Jančálek, R.Šimůnková, M.Bublák, T.Valík;
místa akcí u nás: Jihlava, Rosice, Brno – EU by měla projekt schválit v září 2019, pak by mělo
dojít k podpisu smluv – do té doby máme čas vyhodnotit rizika a schválit naši (ne)účast.
 Marek Zajko projevil zájem seznámit VV s možnostmi svého programu na řízení dlouhodobých
kuželkářských soutěží a zveřejňování výsledků na webu.
 Obdrželi jsme faktury na zaplacení členských příspěvků NBC (1 080 €) a startovného
v Rokycanech (U14 120 €, U18 1 130 €, Team 1 155 €) – faktury jsou již uhrazeny.
 MŠMT schválilo ČKBF dotaci na významné sportovní akce (MS 2019) ve výši cca 1 400 tis. Kč –
projekt zpracoval a další jednání vede přímo OV MS.
 Zdeněk Jaroš podrobně informoval o možnosti spolupráce s Centrem pohybové medicíny Pavla
Koláře; dojednána účast jejich specialisty na Kempu talentované mládeže 28. 8. až 1. 9..

4. Zpráva sekretářky
 MŠMT schválilo ČKBF dotaci na reprezentaci ve výši 1 421 tis. Kč, po rozdělení a následném
schválení nového rozpočtu ministerstvem by měla ČKA obdržet 710 500 Kč.
 MŠMT schválilo ČKBF dotaci na organizaci ve výši 8 441 tis. Kč, po rozdělení a následném
schválení nového rozpočtu ministerstvem by měla ČKA obdržet 3 530 tis. Kč; poprvé z této
dotace nelze hradit zbývající náklady na reprezentaci.
 Právní subjektivita STČ kraje, převod financí spravovaných ČKA na účet STČ kraje.
 Žádost o finanční příspěvek na LKŠ 2019 – doplnit informace k projektu ze strany žadatele.

5. Hodnocení Světového poháru 2019
 Hodnocení SP z hlediska výkonnostního (schválena výkonnostní odměna H. Wiedermannové),
jediná medaile a trochu zklamání, zejména u juniorů, kde jsme určitě čekali více. Dospělí
nezklamali.
 Hodnocení SP z hlediska organizačního – průběh SP proběhl bez jakéhokoliv problému, žádná
technická ani organizační závada. Problém pouze při závěrečném ceremoniálu, kdy po
vyhlášení jednotlivců většina účastníků ceremoniálu se začala fotit a odcházet, a tak vyhlášení
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vítězů národů bylo již zcela mimo dění, včetně stažení vlajky WNBA a zakončení SP. Z pohledu
organizátora je toto vyhlašování národů zbytečné a málokoho zajímá.
 Hodnocení SP z hlediska technické komise WNBA a mezinárodní kolaudace přerovské kuželny
(viz zpráva M. Baričeviče, TK WNBA) – téma pro české kolaudátory. Pan Milan Baričevič umožnil
konání SP, kuželna však není v současném stavu způsobilá pro 1. ligu žen.

6. Uzavření diskuze k novelizaci STP
 Po projednání VV ČKA odmítl návrh novely STP v podobě, která byla předložena k veřejné
diskuzi.
 Předseda STK ČKA předložil návrh, aby pro družstva Interligy byla zrušena podmínka
předkládání tzv. užší soupisky. Po projednání byl návrh přijat.

7. Informace ke struktuře dorosteneckých soutěží
 Bude následovat schůze pracovní skupiny, o závěrech jednání bude podána informace na
příštím zasedání VV.

8. Příprava MS a SP 2019 v Rokycanech
 Schválena širší nominace na SP U14, MS U18, MS družstev – termín pro zaslání formulářů B a
C je 22. 3. 2019.
 Probíhající příprava ve 2019:
3. 2. 2019
KS muži – Přerov – 12 mužů (problém s termínem a zajištění KS)
16.-17. 2. 2019
KS U18 – Náchod – 8 dívek, 8 chlapců
24. 2. 2019
KS ženy – Poděbrady – 12 žen (opět problém s termínem a zajištěním
kuželny)
5.-7. 4. 2019
proběhne KS v Třebíči muži + ženy (10 + 10)
6.-7. 4. 2019
proběhne soustředění reprezentace U23 ve Vracově
12.-14. 4. 2019
MU U18 CZE-POL proběhne v Náchodě – opět problémy s termínem a
prioritou reprezentace (zajistit objednávky, rozhodčí, plaketu k MU)
19.-21. 4. 2019
MU dospělí CZE-GER – Dobřany (zajistit objednávky, plaketu k MU,
rozhodčí).
 Projednána finanční a materiální podpora účasti českých zástupců na ME 60+ v Rokycanech.

9. Návrh termínového kalendáře 2019-2020
 Projednán termínový kalendář Interligy. Podle tohoto návrhu bude připraven termínový
kalendář ČKA.

10. Příprava VR ČKA
 Místem konání Benešov, termín 22. 6. 2019;
 na místě projednat a domluvit konkrétní podmínky;
 program VR ČKA: 1) Zahájení, 2) Kontrola zápisu, 3) Zpráva o činnosti, 4) Zpráva o hospodaření,
5) Právní subjektivita KKS, 6) Registrační a přestupní řád ČKA, 7) Rejstřík sportovců, 8) Diskuze,
9) Usnesení, 10) Závěr.
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11. Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2018/2019
 Probíhají jednání s TJ Sokol Benešov, konkrétně org. pracovníkem Markem Červem;
 projednány a schváleny návrhy na vyznamenání ČUS a ČKA;
 připravit seznam kandidátů na uvedení do Síně slávy ČKA.

12. GDPR a Rejstřík sportovců
 K 18. 3. odeslány dokumenty na oddíly kvůli zadání do Rejstříku sportovců; nyní se čeká na
zpětnou vazbu do konce dubna. Zadání do RS do konce června. Je třeba připravit mediální
článek k připomenutí na web a facebook, ne všechny kontakty z webu ČKA a krajských či
oddílových webů mohou fungovat. Kontrola v rejstříku zatím před fází ověřování přes Registr
obyvatelstva.
 Evidenci hráčů je potřeba doplnit o přesné adresy z OP, ve většině případů jsou zadaná jen
jména, data narození. Doplnit rozhodčí a trenéry 3. tříd. Na to navazuje registrace dle novely
Registračního řádu. Spolupráce s webmaster evidence hráčů ČKA, jakým způsobem zapisovat
registrované hráče.
 Od J. Kotyzy seznam trenérů 1. a 2. třídy pro zápis do rejstříku.

13. Zprávy předsedů odborných komisí
STK – Hanuš Slavík
 Otevřený dopis SKK Rokycany – proběhlo jednání předsedy STK ČKA s redaktorem Zpravodaje
Západočeské divize;
 oddíl Kuželky Horní Benešov předložil žádost o mimořádný opravný prostředek ve věci nesehraného utkání 11. kola KP MS kraje mezi družstvy Kuželky H. Benešov a TJ Nový Jičín – oddíl
však v řádném termínu nepodal odvolání proti rozhodnutí I. instance;
 schváleny rozpisy finále MČR dvojic a Poháru ČKA;
 projednáno předání medailí za MČR družstev (po 21. kole bude situace jasnější) – muži: 1. a 2.
(3.) místo zajistí Jančálek v Č. Třebové, Luhačovice budou řešeny dodatečně; ženy: 1. místo
zajistí Mecerod v Rosicích, 2. místo Slavie Praha je třeba dořešit, 3. místo Blanska zajistí
Sedláček.

EK – Blanka Mašková
 Proběhla kontrola podkladů pro podání daňového přiznání za rok 2018.

MMK – Petr Streubel
 Nákup software za výhodnější ceny pro ČKA – k realizaci chybí potřebné dokumenty;
 návrh nového loga – s tím související návrhy propagačních předmětů, dokumentů ČKA apod.;
 další číslo KuLi 2/2019 – po finále CHL a KLD.

TK – Pavel Mecerod
 Diskuze k mezinárodní kolaudaci drah v Přerově;
 informace k výrobě vlajek ČKA – výroba bude realizována po schválení nového loga, stávající
objednávky zůstávají v platnosti;
4

 připraven informativní článek k mezinárodním kolaudacím.

KSR – Vladimír Sedláček
 Vyhotoveny dvě nabídky na vybavení reprezentace mládeže: U18, U23;
 předložen návrh na schválení českého rekordu Jana Bíny 2× 120 HS – 1325 ze dne 20. 5. 2018.

KM – Ludmila Johnová
 Připravuje se Mezinárodní kemp mládeže: 5.-10. 8. 2019, Szeged;
 ukončen letošní ročník PMN, ČPD a PJ – poděkování všem zapojeným oddílům;
 Májový turnaj se bude konat v Pelhřimově 18.-19. 5. 2019.

STK Interligy – Jaromír Šula
 SKK Rokycany předložily návrh struktury soutěže po možném zapojení Maďarska do Interligy.
Pozvánka zástupců družstev na zasedání do Rokycan (11. nebo 18. 5.) při MS. Probíhají jednání
se Slováky, kteří jsou letos s aktivem na řadě;
 informace k termínovému kalendáři a rozpisu soutěže;
 zpracován návrh na uvolnění termínů v kalendáři.

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

U S N E S E N Í:
12/19 VV ČKA bere na vědomí
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí.
13/19 VV ČKA schvaluje
spolupráci s Centrem pohybové medicíny Pavla Koláře.
14/19 VV ČKA
a) bere na vědomí
hodnocení Světového poháru 2019;
b) schvaluje
výkonnostní odměnu Haně Wiedermannové za zisk medaile na SP v Přerově.
15/19 VV ČKA
a) zamítá
předložený návrh novely STP;
b) schvaluje
zrušení ustanovení Čl. 4 bod 4 písm. c) Pravidel kuželkářského sportu.
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16/19 VV ČKA
a) schvaluje
širší nominaci reprezentace na SP U14, MS U18 a MS družstev;
b) ukládá
odeslat jmenovité přihlášky na SP U14, MS U18 a MS družstev.
z: sekretariát
t: 22. 3. 2019
17/19 VV ČKA ukládá
připravit objednávky a organizačně zajistit MU U18 s Polskem a MU dospělých s Německem.
z: sekretariát
t: 10. 4. 2019
18/19 VV ČKA ukládá
připravit objednávky a zajistit KS U23 ve Vracově a KS mužů a žen v Třebíči.
z: sekretariát
t: 31. 3. 2019
19/19 VV ČKA schvaluje
pro členy ČKA, kteří se účastní ME 60+ v Rokycanech, proplacení startovného a cestovného,
zapůjčení reprezentačních dresů.
20/19 VV ČKA
a) schvaluje
návrh termínového kalendáře Interligy pro ročník 2019-2020;
b) ukládá
na základě termínového kalendáře Interligy připravit návrh termínového kalendáře ČKA pro
ročník 2019-2020.
z: Slavík
t: 31. 5. 2019
21/19 VV ČKA
a) schvaluje
program zasedání VR ČKA;
b) ukládá
rozeslat pozvánky na zasedání VR ČKA;
z: sekretariát
t: 20. 4. 2019
c) ukládá
připravit zprávu o hospodaření ČKA a rozeslat ji členům VR ČKA;
z: Mašková, sekretariát
t: 31. 5. 2019
d) ukládá
domluvit termín a způsob provedení revize hospodaření ČKA se Středočeským, Ústeckým a
Libereckým KKS;
z: sekretariát
t: 31. 5. 2019
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e) ukládá
připravit zprávu o činnosti VV ČKA.
z: Jančálek
t: 20. 6. 2019
22/19 VV ČKA
a) schvaluje
návrhy na vyznamenání ČKA a ČUS;
b) ukládá
připravit seznam kandidátů na uvedení do Síně slávy ČKA.
z: předsedové komisí
t: 30. 4. 2019
23/19 VV ČKA ukládá
zpracovat přehled o plnění Rejstříku sportovců a GDPR (především uvést seznam klubů, které
ještě nejsou zpracovány a uvést důvod, proč k tomu ještě nedošlo).
z: Šula
t: 20. 5. 2019
24/19 VV ČKA
a) zamítá
žádost oddílu Kuželky Horní Benešov o mimořádný opravný prostředek ve věci nesehraného
utkání 11. kola KP MS kraje mezi družstvy Kuželky H. Benešov a TJ Nový Jičín;
b) ukládá
informovat oddíl Kuželky Horní Benešov o usnesení VV ČKA ve věci jejich žádosti.
z: Slavík
t: 20. 4. 2019
25/19 VV ČKA schvaluje
rozpisy finále MČR dvojic a finále Poháru ČKA.
26/19 VV ČKA schvaluje
český rekord Jana Bíny ze dne 20. 5. 2018 v disciplíně 2× 120 HS – 1325 bodů.
27/19 VV ČKA
a) ukládá
připravit návrh nominace naší výpravy na Mezinárodní kemp mládeže (1 trenér, 3 dívky a
3 chlapci);
z: Johnová
t: 30. 4. 2019
b) ukládá
připravit organizační zajištění Kempu talentované mládeže včetně nominace.
z: Johnová
t: 31. 5. 2019
Zapsala: Jana Holubová
Schválil: Jiří Jančálek
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