
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 21. 6. 2019 v Benešově 

Přítomni: Jiří Jančálek, Hanuš Slavík, Blanka Mašková, Pavel Mecerod, Petr Streubel, Jana Holubová 

Omluveni: Jan Kotyza, Vladimír Sedláček, Ludmila Johnová, Lukáš Hlavinka, 

Hosté: 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 nebyl k dispozici. 

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  splněno 
62/17  trvá (připravit návrhy propagačních materiálů, sjednotit dokumenty ČKA) 
56/18  b) trvá (zajistit nákup vybavení reprezentace mládeže) 
07/19  trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
21/19 b)  splněno 
21/19 c)  splněno 
21/19 d)  splněno 
21/19 e)  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) 
30/19 b) trvá (připravit podklady k žádostem o finanční podporu) 
31/19 b)  splněno 
34/19 b) splněno 
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3. Zpráva prezidenta 

• Informace ze zasedání prezídia NBC (16. 5. 2019): 

➢ kladně hodnocena dosavadní práce D.Wohlmutha na probíhajícím MS; 

➢ SP jednotlivců v Přerově – SP měl dobrou úroveň, výborný výkon Mehész; Baričević měl 
připomínky k technickému stavu (velmi těžká situace pro P. Meceroda, dráhy budou 
opraveny a vytvořena fotodokumentace); 

➢ finále CL v Zaprešiči – vyskytly se problémy s CRO svazem, publikum nebylo sportovní a 
namířeno proti NBC, katastrofální zahájení a zakončení; 

➢ problémy s vydáváním WM-Post (chybí reklama, fa Pauly nemá zájem); 

➢ je livestream téma NBC? – ve smlouvě je, aby se tomu pořadatel věnoval, ale nic víc; TV 
může mít požadavky na časový pořadí soutěže; 6000 lidí sledovalo finále CL 2018 
(Bamberg); je třeba si na to udělat názor; 

➢ Orbán podepsal stavbu velké sportovní haly v Budapešti, součástí bude i kuželna a bowling, 
probíhá plánování, za rok se začne stavět, v polovině roku 2021 by to už mělo stát; 

➢ jsou připraveny nové TP WNBA, jsou stručnější; opraven problém s kuličkou, za 4 týdny 
připraví P. Mecerod v elektronické podobě; 

➢ bylo vybráno nové logo CL (3 návrhy), autorem vítězného návrhu je P. Streubel; 

➢ připravuje se nový systém žebříčku (obdoba ELO v šachu); 

➢ pro konferenci NBC bude připraven návrh změny pro MS dorostu: termínově by se mělo 
posunout ke konci května; 

• zaslán oficiální dotaz na sekretáře a předsedu STK NBC ve věci „zrušení sestavy“: 

➢ k dispozici je nová verze ISO s platností od 1. 7. 2019; 

➢ body 8.3.2.1 a 8.3.2.4 předpokládají sestavu ve formátu 1 až 6, +4 – nikde však není 
uvedeno, kdy se má předložit; 

➢ bod 8.3.2.2 řeší kdy a jak nahlásit změnu výměny hráče před startem; 

• obdrželi jsme pozvánku na konferenci NBC – 31. 8. 2019, Bělehrad (SRB), po konferenci NBC 
bude následovat konference WNBA – návrhy do 30. 6. 2019; 

• schválena úhrada startovného pro družstva, která se zúčastní mezinárodních klubových 
soutěží. 

4. Zpráva sekretářky 

• Schváleny ceny za umístění v lize – Interliga, I. KLZ, I. KLD; 

• ceny za umístění v poháru ČKA budou vyplaceny dle rozpisu; 

• Mezinárodní poháry NBC 2019 – doposud žádné informace;  

• seminář sportovní psychologie 23. 6. 2019 v Praze (Univerzita Karlova, zajišťuje ČBA); 

• schváleny ceny za umístění v anketě Kuželkář sezóny 2018/2019; 

• výzva loterie 500 000 Kč, možnost žádat i na již proběhlé akce, probíhá příprava podkladů 
k vyhlášení výzvy; 
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• AMČR 2018 MS Brno, poděkování KK MS Brno a J. Bernatíkovi za perfektní uspořádání akce, 
výsledky vyvěšeny na webu ČKA; 

5. Hodnocení MS v Rokycanech 

• Schválen písemně předložený návrh na odměny pro reprezentanty a realizační tým;  

• návrh prezidenta na vyznamenání ČKA pro T. Víta (bronz) a D. Wohlmutha (stříbro); 

• ME seniorů organizovalo NBC od prvopočátku mimo národní svazy; 

• N. Dobešová uvedena do Síně slávy NBC, Pamětní medaile NBC pro P. Holého a L. Keprta; 

• schválen rekord ČR: 120 hs, 720 bodů, Milan Svoboda, 24. 5. 2019, Rokycany. 

6. Příprava VR ČKA 

• Informace o organizačním zabezpečení celé akce;  

• projednání programu a jednotlivých bodů zasedání: 

• provedena celková novela STP, důraz na RPŘ – registrační poplatek: základní 200 Kč, sleva 
100 Kč; 

• předání vyznamenání, která nebudou realizována na slavnostním večeru; 

• Slavík: program na vyhodnocování kuželkářských soutěží (výzva: Schiedek, Zajko); 

• Johnová: nový model dorosteneckých soutěží; 

• Streubel: informace o novém logu ČKA a jeho představení. 

7. Zprávy předsedů odborných komisí 

STK – Hanuš Slavík 

• Připraveny diplomy za MČR a P-ČKA 2019, některé jsou již předány, další budou zaslány KKS k 
další distribuci. 

• Schváleno zrušení soupisek interligových družstev pro potřeby ČKA zkušebně na jeden soutěžní 
ročník 

MMK – Petr Streubel 

• Nové logo ČKA. 

KM – Ludmila Johnová (zpráva podána emailem) 

• Na Žižkově ve dvojicích padl rekord ČR, ředitel Michal Truksa pošle oznámení (obdržel 
informaci o postupu dle směrnice) – J. Braunová + D. Braun 352 – čeká se na oficiální žádost. 

• provedena nominace na Mezinárodní kemp mládeže v Szegedu; 

• do konce června bude odeslána nominace na kemp talentované mládeže; 

• termínový kalendář pro PMN, ČPD a turnaje mládeže. 
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KSR – Vladimír Sedláček (zpráva podána emailem) 

• Po vzájemné dohodě končí ke dni 30. 6. 2019 ve funkci trenéra mužů Ladislav Musil. 

Registr sportovců – Jaromír Šula 

• Informace k počtu zapsaných registrovaných členů; 

• stále mnoho oddílů, které povinnost zápisu do rejstříku sportovců nesplnily. 

8. Různé 

• Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 5.9.2019 v Rosicích.  

U S N E S E N Í: 

36/19 VV ČKA bere na vědomí 

 zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí. 

37/19 VV ČKA schvaluje 

 úhradu startovného pro družstva, která se zúčastní mezinárodních klubových soutěží. 

38/19 VV ČKA schvaluje 

 ceny za umístění v lize – Interliga, I. KLZ, I. KLD. 

39/19 VV ČKA schvaluje  

 ceny za umístění v anketě Kuželkář sezóny 2018/2019. 

40/19 VV ČKA schvaluje 

 odměny pro reprezentanty a realizační tým. 

41/19 VV ČKA schvaluje 

 vyznamenání ČKA pro T. Víta (bronz) a D. Wohlmutha (stříbro). 

42/19 VV ČKA schvaluje  

 český rekord Milana Svobody mužů ze dne 24. 5. 2019 v disciplíně 1× 120 HS – 720 bodů. 

43/19 VV ČKA schvaluje 

 členský příspěvek ve výši: 200 kč – základní, 100 Kč – sleva (mládež do 18 let, senioři nad 65 
 let, invalidní důchodci). 

44/19 VV ČKA schvaluje 

 zrušení soupisek interligových družstev pro potřeby ČKA zkušebně na jeden soutěžní ročník. 

Zapsala: Jana Holubová 

Schválil: Jiří Jančálek 


