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Zátopkova 100/2, PS 40 
160 17 Praha 6 – Břevnov 

IČO 70939055. Česká kuželkářská asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728. 

Z  Á  P  I  S  
ze zasedání Valné hromady ČKA, 
konané dne 20. 6. 2021 v Praze 

Program 
1. Zahájení 

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 

3. Zpráva o činnosti ČKA 

4. Zpráva o hospodaření ČKA 

5. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu VH ČKA 

6. Volba prezidenta ČKA 

7. Volba viceprezidenta ČKA 

8. Různé, diskuze 

9. Závěr 
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1. Zahájení 
Prezident ČKA Jiří Jančálek zahájil jednání a přivítal účastníky. V úvodu delegáti uctili památku 
těch, kteří nás opustili během uplynulých 4 let: Vladimír Tlamka (prezident ČMKS a ČKBF), Ivo 
Blaževič (mistr světa, reprezentační trenér mužů), Oldřich Lauer (specialista v TMK, reprezen-
tační trenér mužů, Slavoj Kotačka (první předseda MSKS). 
Delegáti schválili program VH, který předložil VV ČKA na pozvánce k VH ČKA. 

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise 
Zapisovatelkou byla zvolena Ludmila Johnová. 

Mandátová komise 
Schválena ve složení Emílie Deingruberová, Aleš Král, Tomáš Procházka. 

Návrhová komise 
Schválena ve složení Jiří Miláček, Zita Řehůřková, Petr Šindelář. 

Volební komise 
Schválena ve složení Vlastimil Červenka, Oldřich Hendl, Jiří Vavřička, Petr Kohlíček, Jana 
Vejmolová. Zapisovatelem volební komise jmenoval VV ČKA Tomáše Valíka. 

3. Zpráva o činnosti ČKA 
Delegáti obdrželi zprávu v tištěné podobě. Ústně ji doplnil Jiří Jančálek, prezident ČKA. 

Mezinárodní oblast 
V sobotu 19. 6. 2021 se konala v Berlíně volební konference NBC. Během volby bylo bývalé 
prezidium odsunuto a na jejich místa nastoupili noví lidé (kromě Jiřího Jančálka, který jako 
jediný z předchozího vedení zůstal). 
Na jednání se řešila také otázka MS, které mělo být původně uspořádáno pro všechny 
kategorie na přelomu srpna a září ve Slovinsku (Kranj a Kamnik). V tomto termínu se nakonec 
ve Slovinsku uskuteční MS v mládežnických kategoriích. MS mužů a žen se uskuteční klasickou 
(vyřazovací) formou, předběžný termín byl stanoven na konec října. 

Domácí scéna 
Byl doladěn systém vyplácení odměn rozhodčím. 
Navázána byla spolupráce s VOŠ ČUS ve věci akreditace pro trenérské licence. Nyní probíhá 
kurz pro prvních 10 trenérů, kteří po splnění podmínek obdrží certifikát. Navázán byl také 
kontakt s odborníky z VOŠ ČUS, jedná se o konkrétní formě spolupráce. 
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Připravují se tréninková centra mládeže, na jejichž existenci jsou vázané státní dotace. 
Bylo vysvětleno placení členských příspěvků: během pandemie nemohli hráči hrát soutěže, ale 
členy ČKA byli i nadále. Startovné v KLD odpovídá odměně pro rozhodčí, kteří řídí tuto soutěž. 
Byla předána vyznamenání/plakety. 

Síň slávy ČKA 
Vlastimila Cahová, Vladimír Procházka 

Zlatá plaketa Za Zásluhy 
Milan Schoř, Petr Glac, Jaromír Hendrych 

Stříbrná plaketa Za Zásluhy 
Jan Bernatík, Hana Barborová, Petr Dobeš, Jaroslav Egrt, Josef Strachoň, Jiří Vidlička 

Bronzová plaketa Za Zásluhy 
Jiří Břeska, Oldřich Hendl, Jiří Hetych, Pavel Kohlíček, Petr Kohlíček, Miloš Navrkal, Miroslav 
Petřek, Renata Šimůnková, Jaromír Šula, Ivana Vlková, Jaroslav Zajíček, František Zemek 

Zlatá plaketa Za Úspěšnost 
Družstvo žen KK Slavia Praha 

Stříbrná plaketa Za Úspěšnost 
Družstvo žen KK Slovan Rosice 
Družstvo žen KK Zábřeh 

Bronzová plaketa Za Úspěšnost 
Družstvo žen KK Blansko 
Družstvo žen TJ Spartak Přerov 
Družstvo mužů SKK Náchod 
Družstvo mužů KK Slavoj Praha 

Čestný odznak ČUS 
Jiří Jančálek 

Diplom ČUS 
Miroslav Polášek 
 
Nepředaná vyznamenání budou zaslána poštou na adresu vyznamenaných. 
Na závěr prezident poděkoval kolegům z VV za jejich práci v končícím volebním období. 
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4. Zpráva o hospodaření ČKA 
Zpráva o hospodaření (včetně příloh) je součástí písemné Zprávy o činnosti. Ústně je doplnila 
Blanka Mašková, předsedkyně EK ČKA. 
Hlavní změnou v uplynulém období bylo zřízení NSA, která převzala dohled nad rozdělováním 
dotaci. ČKA žádá každoročně o příspěvek na reprezentaci, talent a organizaci. 
Byla vypsána výzva na příspěvky na podporu mládeže. 

5. Projednání a schválení Jednacího a Volebního řádu VH ČKA 
Předsedou ČKBF Hanušem Slavíkem byl představen návrh na změnu Jednacího řádu a 
Volebního řádu VH ČKA. Navržené změny by měly sladit tyto dokumenty s Jednacím a 
Volebním řádem VH ČKBF. 
Novelizované znění bude platné pro příští VH ČKA. 

6. Volba prezidenta ČKA 
Protože nebyly ve stanovené lhůtě před konáním VH zaslány přihlášky na volené funkce, je 
možné podat přihlášky na tyto funkce dodatečně na místě. Na místě byl navržen na post 
prezidenta Jiří Jančálek, na post viceprezidenta Vladimír Sedláček a Pavel Mecerod. Všichni 
s nominací souhlasili.  
Účastníci valné hromady rozhodli o tom, že prezident a viceprezident budou zvoleni na celé 
čtyřleté období (pro 36, proti 2, zdrželi se 4). 
Prezidentem ČKA byl zvolen Jiří Jančálek. 
Zvolený kandidát poděkoval za projevenou důvěru. 
Průběh volby je zaznamenán v zápisu volební komise, který je samostatnou přílohou tohoto 
zápisu. 

7. Volba viceprezidenta ČKA 
Základní informace jsou uvedeny také v předcházejícím bodě. 
Viceprezidentem ČKA zvolen Vladimír Sedláček. 
Zvolený kandidát poděkoval za projevenou důvěru. 
Průběh volby je zaznamenán v zápisu volební komise, který je samostatnou přílohou tohoto 
zápisu. 
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8. Různé, diskuze 

STK: Hanuš Slavík 
Byla podána informace k interlize, letní lize a přihláškám do ligových soutěží. 

KM: Ludmila Johnová / Tomáš Valík 
Byl představen projekt „Návrat dětí na kuželnu“ s cílem podpořit nejmladší kuželkáře, 
naplánovány akce na měsíce červenec a srpen (kemp pro krajské výběry, výměnné kempy se 
SK; kemp v rámci Erasmus+; workshopy; podpora již existujících kempů). 
Byl představen koncept tréninkových center mládeže; ke spolupráci byli osloveni odborníci 
v oblasti sportovní psychologie, metodologie sportovního tréninku a fyzioterapie. 

Luboš Zelenka 
Dotaz na tabulku v příloze č. 1 zprávy o činnosti ČKA – rozpočet. 
Jiří Jančálek vysvětlit, že se jedná o rozvahu plánovanou na sezónu 2020/2021. 
Dotaz na to, proč se platí příspěvky, když se neodehrála celá sezóna. 
Karel Bok vysvětlil, že příprava sezóny a administrativa nutná pro zahájení proběhla. Jiří 
Jančálek potvrdil. 
Návrh na sjednocení termínů přihlášek pro různé úrovně soutěží. 
Jiří Jančálek poděkoval za návrh, může to být téma pro jednání Výkonné rady. 

Jiří Vavřička 
Dotaz na problém se zachycením mládeže ve věku, když si vybírají sport (7–10 let) a roli 
tréninkových center. 
Tomáš Valík upřesnil, že o práci s malými dětmi bude připravovaná metodika. 
Dotaz na soutěž pro mladší děti, než které mohou hrát PMN – je to možné, že by ČKA něco 
takového vytvořila? 
Tomáš Valík: ČKA může díky financím z programu Talent organizovat soutěže pro talento-
vanou mládež (vychází to z dotačních podmínek). Část soutěží by měla být pokryta krajskými 
svazy. 

Zdeněk Jaroš 
Vyjádřil znepokojení z možného budoucího vývoje mládežnických soutěží a dotázal se, jak se 
změny v oblasti práce s mládeží promítnou do soutěží. 
Tomáš Valík: Je potřeba, aby se na organizaci mládežnických soutěží podílely také kraje. 
Vyvrátil spekulace o tom, že by se měl rušit Pohár mladých nadějí. Je nutné změnit strukturu 
soutěží, aby byly splněny dotační podmínky, zároveň bude celá metodika vytvářena ve 
spolupráci s oslovenými odborníky. 
Dotaz na možnost vstoupit do debaty ke změnám a na to, kdy se to kraje dozvědí. 
Tomáš Valík: Nyní nelze říct, co vše bude nutné změnit, bude to déle trvající proces a budou 
respektována doporučení odborníků oslovených díky spolupráci s VOŠ ČUS. 
Jiří Jančálek: Bude projednáno s kraji i zástupci klubů. 
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Jaromír Hendrych 
Připomínka, že zrušení krajských soutěží a vytvoření KLD byla chyba. 

9. Závěr 
Návrhová komise představila návrh usnesení. Text usnesení je samostatnou přílohou tohoto 
zápisu. 
Usnesení bylo jednohlasně přijato. 
Na závěr jednání Jiří Jančálek poděkoval všem za účast a za práci v průběhu volebního období. 

Zapsala: Ludmila Johnová 
Schválil*: Jiří Jančálek 

Přílohy: 
Zápis Volební komise VH ČKA 
Usnesení VH ČKA 

                                                   
* Zápis z VH ČKA projedná na svém nejbližším zasedání VR ČKA. 


