
ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

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

 

 

Z Á P I S  
ze zasedání Výkonného výboru ČKA, 
konaného dne 2. 5. 2019 v Rosicích 

Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš Slavík, Blanka Mašková, Pavel Mecerod, Petr 
Streubel, Lukáš Hlavinka, Jana Holubová 

Omluveni: Jan Kotyza, Ludmila Johnová 

Hosté: Petr Lang, Jaromír Šula 

1. Zahájení 

Zasedání v 17.00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Poté prezident připomenul významné 
jubilanty. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

Žádost KK PSJ Jihlava na příspěvek na pořádání LKŠ 2019 byla schválena v požadované výši. 

Plnění úkolů: 

Dlouhodobé úkoly 

04/16 trvá (zabývat se sjednocením v nastavení časomíry) 
51/16 trvá (zajistit výklad TK WNBA k časomíře, fotobuňce a rozcvičení na dráze) 

Krátkodobé úkoly 

61/16 trvá (vyvěsit seznam vyznamenání ČKA na webových stránkách) 
56/17 trvá (připravit návrh Přestupního řádu ČKA) 
62/17 trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA) 
37/18 vypouští se 
56/18 b) trvá (zajistit nákup vybavení reprezentace mládeže) 
07/19 trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
16/19 b) splněno 
17/19 splněno 
18/19 splněno 
19/19  splněno 
20/19 b)  splněno 
21/19 b) trvá (rozeslat pozvánky na zasedání VR ČKA) 
21/19 c) trvá (připravit zprávu o hospodaření ČKA a rozeslat ji členům VR ČKA)  
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21/19 d) trvá (domluvit termín a způsob provedení revize hospodaření ČKA se Středočeským, 
Ústeckým a Libereckým KKS) 

21/19 e) trvá (připravit zprávu o činnosti VV ČKA) 
22/19 b) splněno 
23/19 splněno 
24/19 b) splněno 
27/19 a) trvá (připravit návrh nominace naší výpravy na Mezinárodní kemp mládeže (1 trenér, 

3 dívky a 3 chlapci) 
27/19 b) trvá (připravit organizační zajištění Kempu talentované mládeže včetně nominace) 

3. Zpráva prezidenta 

 Informace ze zasedání Prezidia ČKBF: 

 schválen Registrační řád ČKBF; 

 schválen princip výběru členských příspěvků (vybrané členské příspěvky obou asociací v 
daném roce budou převedeny na účet ČKBF dle vykázané členské základny za příslušný 
rok); 

 schváleno rozdělení dotace na činnost: celkem 8 442 tis. Kč, z toho ČKA 3 530 tis. Kč. 

 Uskutečnilo se volební SZO PKS: 

 předseda – I.Vlková, STK – P.Strnad, KR+TMK – J.Novotný, KM – J.Zimáková; 

 nové vedení bude usilovat o právní subjektivitu. 

 Marek Zajko prezentoval novou verzi svého programu: 

 účastníci: J.Jančálek, Pa.Kohlíček, P.Streubel, J.Šula; 

 Pa.Kohlíček vypracoval písemnou zprávu (viz soubor „Zápis ZAJKO 2019-04-17“). 

 Zaslán dotaz na sekretariát NBC, kde jsou k dispozici podrobnosti k ME 60+. 

 Schválen návrh MS KKS na vyznamenání ČKA Emílie Deingruberové (VOKD Poruba). 

 ČBA má zájem využít naše rozhodčí pro řízení svých soutěží. 

 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. 

4. Zpráva sekretářky 

 Schválen návrh finanční podpory ve výši 500 000 Kč do krajů a oddílů na sportování dětí a mládeže 
do 23 let z odvodů loterií ČOV, příprava podkladů, předpoklad konec června, začátek července; 

 Akademické hry 2019 – Brno, kuželky univerzitou nezařazeny, schváleno vlastní uspořádání 
akademického MČR v kuželkách při konání AH 2019, termín pondělí 24. 6. 2019, oslovit oddíl 
Moravská Slávia Brno. 
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5. Hodnocení MU CZE-POL a CZE-GER 

 Výsledky z obou MU zveřejněny na webu ČKA; 

 Dana Martinkevič uskutečnila 100. start v reprezentaci dne 20. 4. 2019; 

 schváleny nové rekordy ČR ze dne 20. 4. 2019 v Dobřanech: 

 Muži 6× 120 HS    3932  Česká Republika 

(Milan Svoboda, Jan Bína, Radek Hejhal, Rostislav Gorecký, Filip Dejda, Michal Pytlík) 

 Ženy 6× 120 KS   3759 Česká republika 

(Hana Wiedermannová, Natálie Topičová, Jana Braunová, Olga Hejhalová, Dana 
Martinkevič, Alena Kantnerová) 

 Jednotlivkyně ženy 1× 120 HS  699 Hana Wiedermannová. 

6. Návrh struktury dorosteneckých soutěží 

 Shrnutí z jednání pracovní skupiny pro KLD v Jihlavě 24. 3. 2019; 

 účastníci: J.Kotyza, L.Johnová, T.Valík, R.Šimůnková, Z.Jaroš, P.Dobeš, M.Pýcha, S.Novák; 

 schválen systém pro rok 2019/2020: 

 4 nebo 3 členná družstva: hra na celkový výkon, čtyřčlenná družstva - nejhorší se škrtá 
(pokud tříčlenné družstvo, počítají se automaticky všichni tři hráči); 

 nesmí se tudíž střídat (kromě nadstavbové části); 

 výhra na celkové číslo – 2 body; při shodném výkonu rozhodne dorážka, chyby, pokud i to 
je shodné, tak každý po 1 bodu; 

 systém semifinále a finále ponechat tak, jak je teď, kromě: do nadstavby s čistým štítem, 
žádné pomocné body z předchozích kol ani ze semifinále; 

 výhledově: 

 určit zástupce každého kraje, který by řešil problematiku mládeže; s těmito zástupci poté 
komunikovat, sezvat je k diskuzi nad návrhem (ideální možnost na Vánočním turnaji); 

 následně domluvit systém, který by vycházel z krajů, a ČKA by řídila nadstavbu; kraje by si 
rozhodly o tom, jak budou hrát; 

 obecně: mělo by se umožnit žákům hrát s koulemi o průměru 14 cm a dorostu dát možnost 
hrát s koulí o průměru 15 cm (mohli by si je vzít na kuželnu, bez povinnosti kuželen je mít). 

7. Příprava MS a SP 2019 v Rokycanech: 

 Konečná nominace na MS družstev bude schválena per rollam; 

 schválena nominace na SP U14 a MS U18: 

 sekretariát zajistí vybavení a veškeré náležitosti pro všechny akce; 

 připravit nominační dekrety, rámcový program a pozvánky na všechny akce. 
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8. Novela STP, Registrační a přestupní řád ČKA 

 Projednán závěrečný návrh znění STP s platností od 1. 7. 2019; 

 na VR ČKA budou ještě projednány parametry RPŘ ČKA. 

9. Příprava VR ČKA 

 Uskutečnila se návštěva místa konání, prostory včetně zázemí jsou vyhovující, žádost o povo-
lení konání akce, nyní čekáme na odpověď; 

 je třeba včas rozeslat materiály k projednání podle usnesení VV ČKA. 

10. Příprava vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2018/2019 

 Schválen návrh na uvedení do Síně slávy ČKA; 

 anketa ve stejném formátu jako v předchozích letech, hlasování bude spuštěno po skončení 
MS družstev; 

 výroba nových skleněných cen pro anketu; 

 po potvrzení, že můžeme akci uspořádat, budou odeslány pozvánky. 

11. GDPR a Rejstřík sportovců 

 CSV soubory obsahují citlivá data, nelze rozesílat emailem ve volně čitelném režimu; 

 počet zapsaných hráčů do registru je ⅓ členské základny. 

12. Zprávy předsedů odborných komisí 

STK – Hanuš Slavík 

 MČR žáků proběhlo bez větších problémů, vyskytl se jen drobný problém v přihlášce Zlínského 
KKS; 

 aktualizace termínového kalendáře 2019/2020. 

EK – Blanka Mašková 

 Do sazebníku doplněna částka za služby fyzioterapeuta při KS, soustředěních atd.; 

 info o finále KLD Benešov; 

 info o MČR žákyň Dačice. 

MMK – Petr Streubel 

 Před MS vyjde ještě jedno číslo KuLi; 

 MS – Janyšková jako press, U14, U18 nutno zajistit, kdo bude posílat výsledky; 

 Logo ČKA, propagační předměty, jednotný výstup dokumentů. 
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TK – Pavel Mecerod 

 Info z komise; 

 info z MČR dorostenek Vyškov. 

KR – Lukáš Hlavinka 

 Komise zvažuje po vzoru novely RPŘ zrušení průkazů rozhodčích. Jejich evidence je součástí 
členské databáze. 

KM – Ludmila Johnová (zpráva podána emailem) 

 informace k přihláškám na Májový turnaj, poháry a ceny zajistí sekretariát; 

 mezinárodní kemp mládeže – trenéři S. Novák a R. Šimůnková 

STK Interligy – Jaromír Šula 

 Info o uskutečněném turnaji TOP Interligy; 

 zasedání klubů v Rokycanech 18. 5. 2019 v 18.30, pozvánka pro předsedu STK ČKA. 

13. Různé 

Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 21. 6. 2019 v Benešově.  

U S N E S E N Í: 

28/19 VV ČKA bere na vědomí 

zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí. 

29/19 VV ČKA schvaluje 

návrh MS KKS na udělení Bronzové plakety ČKA Emílii Deingruberové. 

30/19 VV ČKA 

a) schvaluje 

finanční podporu krajských svazů a oddílů na sportování dětí a mládeže do 23 let ve výši 
500 000 Kč; 

b) ukládá 

připravit podklady k žádostem o finanční podporu. 
z: sekretariát, EK 
t: 30. 6. 2019 

31/19 VV ČKA 

a) schvaluje 

uspořádání Akademického MČR v kuželkách; 

b) ukládá 

organizačně AMČR zajistit i ve spolupráci s ČAUS. 
z: sekretariát 
t: 31. 5. 2019 
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32/19 VV ČKA  

a) schvaluje 

český rekord Hany Wiedermannové ze dne 20. 4. 2019 v disciplíně 1× 120 HS – 699 bodů; 

b) schvaluje 

český rekord reprezentačního družstva mužů ze dne 20. 4. 2019 v disciplíně 6× 120 HS – 
3932 bodů; 

c) schvaluje 

český rekord reprezentačního družstva žen ze dne 20. 4. 2019 v disciplíně 6× 120 HS – 3759 
bodů. 

33/19 VV ČKA schvaluje 

systém 1. KLD pro rok 2019/2020. 

34/19 VV ČKA  

a) schvaluje  

nominace na SP U14 a MS U18 v Rokycanech; 

b) ukládá 

organizačně, finančně a materiálně zajistit všechny akce v Rokycanech. 
z: sekretariát 
t: 7. 5. 2019 

35/19 VV ČKA schvaluje 

návrh na uvedení paní Hany Konířové do Síně slávy ČKA. 

Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Jiří Jančálek 


