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Z Á P I S 

 

z jednání Výkonného výboru ČBA 

ze dne 2. února 2020 od 17 hod., Praha - Strahov 
 

VV, přítomni: 

 

Karel Vopička, Jiří Beran st., Jiří Beran ml., Tomáš Hlúch, Jiří Marval, Jan Spáčil, Vojtěch 

Sádlík, Eva Burianová, Jan Čepelák 

Omluveni:  Vojtěch Rosenberger, Adam Vondráček (plná moc), Jitka Nosková (plná moc) 

Host: Josef Čepelák 

Program: 

 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Finanční podpora mládeže v roce 2020 

4. Rozpočet asociace pro rok 2020 

5. Interní směrnice o používání mazačky  

6. Práce jednotlivých komisí  

7. Stížnost na Matěje Vacíka 

8. Různé 

9. Ukončení 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Zahájení jednání 

 

Jednání zahájil prezident VV ČBA Ing. Karel Vopička přivítáním všech přítomných členů VV a 

hosta, bývalého viceprezidenta pana Josefa Čepeláka.  

 

2.  Kontrola plnění úkolů 

 

Uložené úkoly číslo 21 – 27 ze zápisu jednání VV 10. října 2019 splněny. 

Ostatní úkoly trvají a zůstávají uvedeny i v tomto zápisu. 
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3.  Finanční podpora mládeže a TCM v roce 2020 

 

Projednávaná 
problematika 

Program finanční podpory juniorského bowlingu a TCM pro rok 
2020  

Závěr Prezident předložil spolu předsedou Komise mládeže k hlasování 
návrh finanční podpory pro rok 2020. Informoval o již udělené dotaci 
MŠMT v rámci programu TALENT 2020, která je ve výši 90% 
prostředků přidělených v roce 2019.  Systém přidělení finančních 
prostředků pro jednotlivá TCM zůstává obdobný jako v roce 2020, 
mění se ale způsob čerpání a dokladování. Detailně je popsán 
v přiloženém dokumentu.  
 
Dokument byl hlasováním jednomyslně přijat, je součástí tohoto 
zápisu a bude rozeslán TCM nejpozději do 15. 2. 2020.  
(hlasování PRO:12, PROTI:0, ZDRŽELI SE:0) 
 

 

4.  Rozpočet asociace pro rok 2020 

 

Projednávaná 
problematika 

Detailní rozpočet asociace pro rok 2020  

Závěr Prezident předložil detailní návrh rozpočtu pro rok 2020. Rozpočet je 
předkládán jako vyrovnaný, zdrojem příjmů budou především dotace 
MŠMT a vlastní zdroje asociace. Ohledně rozpočtu jednotlivých 
soutěží – zůstává snaha, aby příjmy a výdaje včetně výkonnostních 
odměn byly také vyrovnané, u juniorských soutěží se s ohledem na 
přijatou koncepci podpory mládeže počítá s dotováním startovného 
soutěží.  
 
VV návrh projednal, upravil a doplnil.  Poté byl rozpočet hlasováním 
přijat, v agregované podobě je součástí tohoto zápisu. 
(hlasování PRO:12, PROTI:0, ZDRŽELI SE:0) 
 

 

5.  Interní směrnice pro provoz mazačky Kegel Flex 

 

Projednávaná 
problematika 

Interní směrnice č. 8 – pravidla používání mazačky  

Závěr Prezident předložil interní směrnici upravující využívání mazačky, její 
servis, přípravu i transport mezi centry a především podmínky 
možnosti využívání mazačky tak, aby její využití členy asociace bylo 
maximálně efektivní. 
 
Mazačka bude v roce 2020 využívána na soutěžích asociace takto: 
do 31.3  na centru Bowlingzone Pardubice 
do 28.4. na centru Best Bowling Zličín 
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do 31.5. na centru Bowland Olomouc 
do 12.9. na centru Best Bowling Zličín 
do 24.10. na centru Bowlingzone Pardubice 
do 13. 12 na centru Bowland Olomouc 
 
Dále se počítá adhoc s jejím nasazením v Ústí nad Orlicí, Vojkově a 
Kladně, případně i na dalších centrech dle finančních a časových 
možností.  Bowling Brno disponuje novou mazačkou se stejnou 
technologií, takže tam je využití vlastní mazačky zbytečné. 
(hlasování PRO:12, PROTI:0, ZDRŽELI SE:0) 
Směrnice byla hlasováním jednomyslně přijata, je součástí tohoto 
zápisu a bude publikována na webu do 15. 2. 2020.  
 

  

6.  Práce jednotlivých komisí 

 

Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Trenérské komise 

Závěr Iniciační kurz pro budoucí školitele budoucích kurzů 2. trenérské 
třídy proběhne, jak bylo plánováno na jaře 2020, konkrétně 20-23. 
března ve spolupráci s VOŠ ČUS. Kurzu se zúčastní Adam Vondráček, 
Tomáš Hlúch a Jiří Beran ml. 
 
Jako v předchozích letech, budou i v roce 2020 uskutečněny 
minimálně jeden kurz ETBF Level I a Level II. Mění se ale mírně 
přístup k účasti, nyní Trenérská komise, Komise pro mládež a 
předsedové regionů navrhnou trenéry, kteří se budou moci zúčastnit 
zdarma a ti poté podepíší závazek práce s mládeží, který je 
k bezplatnému kurzu opravňuje. Ostatní trenéři se ale budou moci 
také zúčastnit a získat certifikát, ale po úhradě poplatku za kurz 
stejně jako v minulosti.  
 
Dále VV uložil předsedovi Trenérské komise provést opětovnou 
kontrolu plnění smluv – závazku práce s mládeží, protože v několika 
případech existuje podezření, že závazek není plněn. Výsledky 
kontroly budou předloženy VV, která jej posoudí a v případě neplnění 
bude požadováno po absolventovi kurzu úhrada kurzovného, jak bylo 
vždy před kurzem avizováno. 
 

Úkol č. 1/2019 Uspořádat kurz 2. trenérské třídy pro trenéry 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: do konce roku 2020 

Úkol č. 28/2019 Provést opětovnou kontrolu plnění platných závazků práce s mládeží 
všemi účastníky kurzů Level I a Level II z předchozích let 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 31. 3. 2020 
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Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Komise pro mládež 

Závěr Za Komisi pro mládež přednesl zprávu Jiří Beran ml. 
Poděkoval za přijetí programu finanční kontroly i rozšíření rozpočtu o  
kurzy práce s pomůckami Kegel Arrow pro trenéry TCM, která by 
probíhala přímo v jednotlivých TCM. Školení by vedli Tomáš Hlúch a 
Jiří Beran ml. 
 
Dále proběhla diskuse k úkolu 16 – koncepci kroužků bowlingu. 
VV po vyslechnutí všech stanovisek a zhodnocení reálné situace 
konstatoval, že vytvoření samostatné koncepce kroužků není 
realizovatelné. Bowlingové kroužky musí vznikat a musí být 
organizovány v rámci jednotlivých TCM (s podporou této činnosti se 
počítá i v přijatých podmínkách finanční podpory). 
(hlasování PRO:12, PROTI:0, ZDRŽELI SE:0) 
 
Jiří Beran dále představil myšlenku uspořádání workshopů pro 
juniory, zaměřené na jejich fyzickou přípravu – rozcvičení, protažení, 
posilování, kompenzační cviky… Nikoliv ovšem jako teoretická školení 
pro trenéry, ale praktické ukázky/cvičení „v tělocvičně“, kterých by se 
účastnili přímo mladí hráči, jejich trenéři a klidně i rodiče. VV návrh 
akceptoval a pověřil předsedu Komise mládeže k zorganizování 
prvního takového workshopu v Praze. 
(hlasování PRO:12, PROTI:0, ZDRŽELI SE:0) 
 

Úkol č. 6/2019 Vytvořit metodiku pro učitele a zájemce o vedení bowlingových 
kroužků (jedná se o metodiku tréninku a hry). 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: 30. 6. 2020 

Úkol č. 29/2019 Školení trenérů TCM – Kegel Arrow 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: do 30. 9. 2020 

Úkol č. 30/2019 Workshop – fyzická příprava juniorů 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: do 30. 9. 2020 

  
 

Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Komise pro reprezentaci 

Závěr VV odhlasoval po diskuzi širší nominaci národní mužské i ženské 
reprezentace. Nově předložený rozpočet reprezentace byl 
zapracován a schválen v rámci celkového rozpočtu asociace pro rok 
2020 – viz. bod 4. 
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Projednávaná 
problematika 

Zpráva z STK 

Závěr Předseda STK informoval o proběhlých společných regionálních 
mistrovstvích, které byly přijaty pozitivně, nicméně ukázaly sporná 
místa, na která se budou muset organizátoři zaměřit. Např. rozdílné 
potřeby pro stanovení zařazení do výkonnostních kategorií. V jarní 
části bude třeba zapojení všech předsedů regionů, aby se spojili se 
svými protějšky v ABL a společné mistrovství proběhlo ještě s větším 
zájmem a prestiží, jak bylo původně zamýšleno. Do budoucna (od 
roku 2021 bude společné pouze jedno mistrovství (jen jedno ze dvou 
konaných v rámci ABL) a na toto bude směřována i finanční podpora, 
ceny atd. 
 
Dále předseda STK seznámil členy VV s řešením námitky podané 
Karlem Hladíkem na 1. jarním kole Extraligy ČBL.  Týkala se používání 
elektronické cigarety hráčem Bowlingzone Adamem Vondráčkem 
během utkání a v hráčském prostoru. Námitka byla shledána 
opodstatněnou, chování hráče bylo v rozporu s bodem 10.6 
Soutěžního řádu. STK udělila Adamovi Vondráčkovi napomenutí 
s tím, že opakování tohoto nevhodného chování by bylo řešeno 
vyloučením ze soutěže dle bodu 7.3.2. a bylo by předáno 
Disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení. 
  
Na závěr host jednání přednesl návrh na uspořádání nové soutěže, 
obdoby Weber Cupu mezi výběry hráčů Čech a Moravy. VV pověřil 
předsedu STK nalezením termínu a přípravou propozic akce, která by 
zkušebně proběhla ještě v roce 2020.  
 

Úkol č. 31/2019 Termín a návrh propozic „Weber Cup“ 

 Odpovídá: Jiří Beran 

 Termín: do 30. 4. 2020 

 

 

7.  Stížnost na Matěje Vacíka 

 

Projednávaná 
problematika 

Stížnost na nevhodné chování hráče na hracím dnu JBL v Plzni 

Závěr Prezident předložil došlou písemnou stížnost na nevhodné chování 
hráče na hracím dnu JBL. VV stížnost posoudil a s podezřením na 
provinění hráče podle čl. 1 bodu 2a Disciplinárního řádu předal 
záležitost k řešení Disciplinární komisí. 
(hlasování PRO:12, PROTI:0, ZDRŽELI SE:0) 
 

Úkol č. 32/2019 Zahájit disciplinární řízení s Matějem Vacíkem 

 Odpovídá: Vojtěch Sádlík 
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8. Různé 

 

Projednávaná 
problematika 

Investiční dotace MŠMT 

Závěr Podána žádost o investiční dotaci MŠMT pro rok 2020 na tréninkový 
modul Specto pro centrum Bowling Brno. Jedná se o poslední 
možnost o tento typ dotací před převzetím agendy sportu Národní 
sportovní agenturou. Pokud bude žádost zamítnuta, bude v souladu 
s předchozím rozhodnutím VV Specto pro Brno pořízeno z finančních 
rezerv asociace od ČOV, které musí využity nejpozději do konce roku 
2020. 

  

9. Ukončení 

 

Řídící jednání poděkoval všem členům VV za účast. Další zasedání VV se uskuteční 

v květnu/červnu 2020 

 

Zapsal:  Ing. Karel Vopička 


