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Z Á P I S 

 

z jednání Výkonného výboru ČBA 

 

ze dne 14. března 2019 od 15 hod., Patium Zbraslav 

 

 

VV, přítomni: 

 

Karel Vopička, Jiří Beran st., Jan Spáčil, Jiří Beran ml., Adam Vondráček, Tomáš Hlúch, Jiří 

Marval, Jitka Nosková 

Host:  Kateřina Mňačková 

 

Program: 

 

1. Zahájení jednání 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Zhodnocení práce jednotlivých komisí 

4. Předložení návrhu jednotných odměn za úspěchy našich reprezentantů na ME a MS 

5. Návrh změny propozic pro turnajovou sérii Kegel Prestige Tour 

6. Různé 

7. Ukončení 

 

Průběh jednání: 

 

1.  Zahájení jednání 

 

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

 

2.  Kontrola plnění úkolů 

 

Uložené úkoly roku 2018 splněny nebo přeneseny do roku 2019  
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3.  Zhodnocení práce jednotlivých komisí 

 

Projednávaná 
problematika 

Plán práce Trenérské komise pro rok 2019 

Závěr Za Trenérskou komisi přednesl shrnutí práce a plány pro rok 2019 
Tomáš Hlúch. Trenérské komisi se podařilo získat akreditaci MŠMT 
pro trenérský kurz 2. třídy, který proběhne nejpozději v říjnu 2019, 
konkrétní termín bude upřesněn. Trenérům se závazkem práce 
s mládeží bude uhrazen poplatek ve výši 4.500 Kč spojený s účastí. 
 
Kurz ETBF Level I bude uskutečněn do konce června 2019. Kurz ETBF 
Level II bude uspořádán ve spolupráci s Costasem během podzimu 
2019 dle jeho časových možností. 
 
Otevřený kurz/přednáška „ Mentální trénink“ ve spolupráci s VOŠ 
ČUS bude realizován v prvním pololetí 2019, termíny budou 
s předstihem zveřejněny na stránkách ČBA – předpokládá se termín o 
víkendu 21-23.6 nebo 21.5 nebo 27.4.2019, s tím, že akce bude 
otevřená zdarma pro všechny trenéry i hráče, členy ČBA. 
 
Trenérské komisi se také podařilo pozvat do České republiky hráče 
PBA – konkrétní termín a program bude upřesněn a zveřejněn na 
stránkách ČBA, záleží na časových možnostech hosta. 

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

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 31.10.2019 

Úkol č. 2/2019 Uspořádat kurz ETBF Level I 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 30.06.2019 

Úkol č. 3/2019 Uspořádat kurz ETBF Level II 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 30.11.2019 

Úkol č. 4/2019 Uspořádat přednášku Mentální trénink 

 Odpovídá: Tomáš Hlúch 

 Termín: 30.06.2019 

 

 

Projednávaná 
problematika 

Plán práce Komise pro mládež pro rok 2019 

Závěr Za Komisi pro mládež přednesl shrnutí práce a plány pro rok 2019 Jiří 
Beran ml. Vyzdvihl skvělou práci všech, kteří se podílejí na organizaci 
Školní ligy. V tomto roce probíhá postupně v deseti městech. Máme 
pozitivní ohlasy jak ze strany dětí – hráčů, tak ze stran učitelů i 
organizátorů. Termín pro celostátní kolo je naplánován na poslední 
týden školního roku. Jiří Beran ml. navrhuje schůzku po celostátním 
finále, kde proběhne vyhodnocení celé školní ligy i připomínek či 
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návrhů, které vznikly v jejím průběhu. Apeloval na větší mediální 
podporu této akce.  
Navrhl vytvoření metodiky jak pro učitele, tak pro zájemce o vedení 
bowlingových kroužků, které by mohly a měly vzniknout na 
jednotlivých centrech, neboť ze strany dětí je o sportovní bowling 
zájem.  
Finanční plán pro rok 2019 bude na stejném základu jako v roce 
2018. Komise pro mládež navrhne navíc investovat do materiální 
podpory ve formě pomůcek pro trénink pro jednotlivá TCM a také 
navrhne rozšíření o další podporované aktivity TCM. Toto vše ale až 
bude známa konkrétní výše dotace MŠMT. 

Úkol č. 5/2019 Zorganizovat schůzku organizátorů a potenciálních organizátorů ŠBL 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: 30.06.2019 

Úkol č. 6/2019 Vytvořit metodiku pro učitele a zájemce o vedení bowlingových 
kroužků 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: 31.08.2019 

Úkol č. 7/2019 Předložit VV finální plán finanční podpory juniorského bowlingu pro 
2019 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: do týdne po oznámení MŠMT o výši podpory pro rok 2019 

Úkol č. 8/2019 Zajistit od každého organizátora shrnující článek o ŠBL v jeho městě a 
ten nechat publikovat na webu ČBA před Finále ŠBL 2018/2019 

 Odpovídá: Jiří Beran ml. 

 Termín: před konáním celostátního Finále ŠBL 

 

Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Komise pro reprezentaci 

Závěr Za Komisi pro reprezentaci přednesl shrnutí práce a očekávané akce 
pro první polovinu roku 2019 Jan Spáčil.  
 
Reprezentační kempy a společné tréninky a turnaje proběhly dle 
plánu a bez problémů. Do poloviny roku 2019 je vše naplánováno dle 
schválené koncepce, včetně účasti na šampionátech. V červenci po 
vyhodnocení proběhne volba nového trenéra mužské reprezentace a 
bude případně upraven finanční plán, který také závisí na rozsahu 
poskytnuté dotace od MŠMT pro tyto účely.  

 

Projednávaná 
problematika 

Zpráva z Disciplinární komise 

Závěr Vojtěch Sádlík st., předseda Disciplinární komise, byl omluven. 
V písemné zprávě uvedl, že se Disciplinární komise v současné době 
zabývá pouze jednou kauzou, která bude vyřešena v průběhu 
prvního pololetí roku 2019. 
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Projednávaná 
problematika 

Zpráva a návrhy STK 

Závěr Za Sportovně–technickou komisi přednesl shrnutí práce a návrhy pro 
rok 2019 Jiří Beran st. Připomněl nutnost blokace termínů na 
jednotlivých centrech pro rok 2020 a požádal VV a reprezentační 
trenéry o upřesnění termínů turnajů, lig a tréninkových kempů, 
pořádaných ČBA, to vše nejpozději do 15. května 2019.  
 
Přednesl návrh herního systému pro postup do finále a pro samotné 
finále Školní ligy, které se bude konat v červnu v Pardubicích. Návrh 
schválen a bude zapracován do propozic. 
 
Přednesl návrh na umístění mistrovských soutěží v sezóně 2019/2020 
respektive II. pololetí roku 2020. Návrh schválen a bude zapracován 
do příslušných propozic.  
 
Přednesl návrh k diskuzi o povinné účasti reprezentantů v turnajové 
sérii Kegel Prestige Tour. Po diskuzi VV předložen k hlasování návrh 
na povinnou účast alespoň na 6 turnajích série Prestige v sezóně 
2019/2020 pro všechny členy dospělých širších reprezentačních 
kádrů. Návrh schválen. 
 
Navrhl změny v propozicích seniorských soutěží – po detailním 
zpracování se bude řešit na dalším zasedání VV v červenci 2019. 
 

Úkol č. 9/2019 Předat STK termíny, kterým by se měla vyhnout při tvorbě  
Termínového kalendáře 

 Odpovídá: Jan Spáčil, Adam Vondráček, Jiří Beran ml., Tomáš Hlúch 

 Termín: 15.05.2019 

Úkol č. 10/2019 Objednat centra pro sezonu 2019/2020 

 Odpovídá: Jitka Nosková 

 Termín: 30.05.2019 

Úkol č. 11/2019 Vydat propozice pro Finále ŠBL dle schváleného modelu 

 Odpovídá: Jiří Beran st. 

 Termín: 30.04.2019 

Úkol č. 12/2019 Vydat všechny dosud nevydané propozice pro soutěže pořádané v II. 
pololetí 2019 

 Odpovídá: Jiří Beran st. 

 Termín: 15.07.2019 

Úkol č. 13/2019 Informovat reprezentanty o nutnosti účastnit se alespoň 6 turnajů 
Prestige v sezóně 2019/2020 a zapracovat tento fakt také do 
nominačních podmínek a smluv s reprezentanty 

 Odpovídá: Jan Spáčil a Adam Vondráček 

 Termín: 30.06.2019 
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4. Předložení návrhu jednotlivých odměn pro úspěchy našich reprezentantů na ME, MS 

 

Projednávaná 
problematika 

Návrh fixních finančních odměn pro medailisty z ME a MS 

Závěr Karel Vopička předložil VV návrh tabulkových finančních odměn pro 
medailisty z ME a MS. Návrh bych schválen s okamžitou platností a je 
v příloze tohoto zápisu. 
 

 

5.  Návrh změny propozic pro turnajovou sérii Kegel Prestige Tour 

 

Projednávaná 
problematika 

Věková hranice pro start v turnajích Prestige 

Závěr Host zasedání VV Kateřina Mňačková přednesla návrh ke změně 
v propozicích turnajové série Kegel Prestige Tour, týkající se věkové 
hranice hráčů. Navrhla změnu, kdy by byla účast v turnajích povolena 
hráčům již od 10 let věku. 
 
VV návrh schválil za níže uvedených podmínek: 
- hráči musí být v den konání akce alespoň 10 let 
- při hře hráče mladšího 12ti let bude vždy přítomen osobní trenér 
hráče 
-  hráč musí hrát Juniorskou extraligu 
- počet hráčů mladších 12 let v hrací rundě bude omezen a tato 
runda bude v osazovačkách označena 
- k těmto změnám dojde v novém ročníku turnajové série 
2019/2020, tedy od června 2019 
 

Úkol č. 14/2019 Zapracovat schválený návrh do Propozic pro sezónu 2019/2020 

 Odpovídá: Jiří Beran st. 

 Termín: 30.06.2019 

 

6. Různé 

 

Řídící jednání představil členům VV novou posilu v sekretariátu ČBA – Jitku Noskovou a 

informoval o probíhající kontrole členské základny ČKBF a zápisu do Rejstříku sportovců. 

7. Ukončení 

 

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

v Pardubicích 11. 7. 2019 

Zapsala: Bc. Lucie Petáková 
Schválil: Ing. Karel Vopička 


