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Zpráva z VV ČKA a STK ČKA Pro SZO KvKKS 2009 
V sobotu 13. 6. 2009 se v Praze na FTVS konaly dvě Valné hromady – ČKBF a ČKA. Byly to Valné hromady 
volební. Volby samy o sobě proběhly bez komplikací, zejména kvůli tomu, že na každý post byl pouze jediný 
kandidát. Prezidentem ČKBF byl opět zvolen Vladimír Tlamka. Pozici prezidenta ČKA obhájil Jiří Jančálek a 
jeho viceprezidentem se stal Petr Vaňura. Všechny volby byly jednoznačné, prováděné aklamací, chyběly 
obvykle 2 až 3 hlasy do 100 %, většinou to zřejmě byly hlasy volených kandidátů, případně chyby při sčítání 
hlasů. Pouze v případě prezidenta ČKBF se objevil jeden jasný hlas proti. 
Naší činnosti se týká především dění v ČKA. Nové vedení nyní tvoří VV. Probíhají jednání s vytipovanými 
kandidáty na posty vedení jednotlivých komisí. Záměr je VV poněkud zeštíhlet. Z původních devíti členů 
bude zřejmě pouze šest, chystá se začlenění KR a TK pod STK, sloučení TMK a KM, další dvě komise – 
KSR a MMK by měly zůstat víceméně v podobném modelu jako dosud. Viceprezident by měl převzít 
ekonomickou agendu a řídit i EK. Podle mých informací jsou posty s výjimkou MMK už dojednány. Mně bylo 
nabídnuto pokračovat v práci s tím, že jsem dostal na výběr pozici předsedy STK ČKA, která zastřešuje i KR 
a TK, buď k tomu s agendou STK, nebo s dalším mezičlánkem vedení samotné STK, případně pozici tohoto 
mezičlánku s tím, že předseda STK bude hledán. Vedení ČKA preferovalo první možnost (tedy předseda 
STK s agendou STK), kterou jsem předběžně přijal. Ovšem definitivní rozhodnutí prezidia ČKA zatím ještě 
nepadlo a nový VV bude pravděpodobně jmenován koncem srpna. Co se týká dalšího směřování VV, tak 
trend je zřejmý a pravděpodobně se nebude příliš lišit od dosavadního. 
Na jednání byly schváleny formální úpravy Stanov ČKBF a Statutu ČKA vzniklé na základě připomínek 
právního výboru ČSTV s cílem dosáhnout právně zcela čistých dokumentů. Zásadní změna se udála na VH 
ČKBF, a tou bylo schválení podstatného zvýšení registračních poplatků, které jsou nyní 500 Kč u dospělých 
a 200 Kč u dorostu (dříve 200 resp. 100 Kč). Na všech jednáních, včetně pátečního VV ČKA, zazněla z více 
zdrojů informace o tristním až katastrofálním stavu financování nejen kuželek, ale celého sportu.  
Stav financování z veřejných zdrojů je tristní. Propad je zejména ve financování od ČSTV. Přípěvek stále 
klesá a navíc se zatím pohybuje pouze v rovině příslibu – pro rok 2009 pouze 1,7 mil. Kč. Profinacování 
stanovených částek za předchozí roky se stále protahuje – rok 2006 je uhrazen z 90 %, rok 2007 ze 70 %, 
rok 2008 z 60 % a za rok 2009 byla uhrazena pouze záloha. Hlavním důvodem problémů ve financování je 
Sazka Aréna (nyní O2 Aréna). Ovšem mimo to poněkud selhaly také slíbené garance státu. Problémy jsou 
také patrné při jednání s Ministerstvem školství a tělovýchovy, jehož bývalé vedení nebylo obecně nakloněno 
sportu. Poslední ministr výrazně škrtal výdaje na sport. Pro budoucnost by bylo vhodné, aby ministr byl více 
spjat se sportem. 
Hlavním důvodem finančních problémů je především Sazka a.s. a její podivné podnikatelské praktiky. 
Prezidium ČKBF dostalo úkol se pokusit prosadit odvolání p. Hušáka z pozice ředitele Sazky a.s. a zároveň 
iniciovat protestní akci napříč všemi sportovními svazy.  
Ve stejný den probíhal i celostátní aktiv STK ČKA, jemuž předcházela v pátek v noci porada STK ČKA, na 
níž bylo dotaženo složení ligových skupin a poslední formální úpravy Rozpisu KL 2009-2010. Na aktivu byli 
vyhlášeni medailisté ligových soutěží a Poháru ČKA a v závěru bylo prezentováno složení skupin ligových 
soutěží. 
Dalším velkým tématem, probíhajícím napříč všema pěti akcemi bylo Fórum na webu ČKA. Drtivá většina 
přítomných vyslovila hluboké rozčarování nad jeho obsahem a jednoznačně volala po jeho zrušení. 
Prezident ČKA je ovšem jiného názoru a chce nějakou formu zpětné vazby zachovat. Ovšem vše spěje, 
doufejme k tomu, že fórum bude zcela odděleno od webu ČKA. Na něm se objeví pouze jakási varianta 
FAQ, kde budou prezentovány pouze otázky a odpovědi k tématům, které jsou všeobecně užitečné a 
přinesou jasnou a jednoznačnou informační hodnotu nerozmělněnou záplavou příspěvků zcela mimo dané 
téma, navíc s nevhodným a často urážlivým a sprostým obsahem. Tato část nebude otevřená ke 
komentářům, ale bude pouze normálně editovatelná osobami s různými úrovněmi přístupových práv. 
Dalším tématem byla diskuse o finančních vztazích při přestupech hráčů. V další době můžeme očekávat 
poměrně velké aktivity v této oblasti, které s vysokou pravděpodobností vyústí ve změnu STP, která může 
být poměrně rozsáhlá a zřejmě se dotkne řady institucí, jako je hostování, odstupné, ustanovení přestupních 
termínů atd.  
Aktuálně jsem dokončil rozlosování ligových soutěží a v současné době probíhá jeho kontrola členy STK. Po 
delegaci rozhodčích bude rozlosování vydáno jednotlivými skupináři. 
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