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kuzelky@cuscz.cz 

 
 

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 Výkonného výboru ČKA, 
konaného dne 5. 9. 2019 v Rosicích 

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

Omluvena: Ludmila Johnová 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Závěry ze zasedání VR ČKA 

6. Vyhodnocení vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2018/2019 

7. Příprava Poháru ČKA 2019/2020 a MČR jednotlivců 2020 

8. Akce KSR a KM ve II. pololetí 2019 

9. Zhodnocení novely RPŘ ČKA 

10. Dělení finančních prostředků „Podpora mladých kuželkářů“ 

11. Zprávy předsedů odborných komisí 

12. Různé 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

1. Zahájení 
Zasedání v 17:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. V úvodu členové VV ČKA 
popřáli J. Jančálkovi k jeho 65. narozeninám. Poté prezident připomenul další významné 
jubilanty. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

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) 
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) 
30/19 b) splněno 
31/19 b) splněno 
34/19 b) splněno 

3. Zpráva prezidenta 
❖ Je třeba řešit postavení Jany Holubové v rámci sekretariátu ČKA. 

❖ Chystá se zasedání Prezídia ČKBF. 

❖ Zasedání Prezídia NBC: 
➢ příprava konference, řízením pověřen Knut Wagner; 
➢ NBC předloží naléhavý návrh, v případě jeho schválení vstoupí ihned v platnost; 
➢ návrh GER nelze realizovat, klade podmínku zpětně; 
➢ Ferenc Karsai bude mít na starosti ME 60+. 

❖ Konference NBC: 
➢ projednávané návrhy byly konzultovány s L. Sedláčkem a H. Slavíkem; 
➢ NBC (naléhavý): oprava chyby v ISO při zapracování usnesení minulé konference NBC, 

vrací se původní definice pro předkládání sestavy (ustanovení ISO o změně sestavy před 
a během startu se nemění) – schválen; 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

➢ GER: omezení mezinárodních kolaudací – zamítnut; 
➢ AUT, CRO: problematika sestavy a střídání během zápasu – staženy z programu; 
➢ NBC: reklama – stažen z programu (bude následovat jednání s WNBA); 
➢ NBC: zřeknutí odpovědnosti ze strany NBC za problémy, ke kterým může dojít během 

soutěží (zranění hráče, zrušení či změna termínu a místa soutěže atd.); souhlas s poři-
zováním foto- a videodokumentace atd. – prohlášení podepíše účastník soutěže při 
podání přihlášky – schválen; 

➢ SVK: zájem o pořádání MS 2024 v Bratislavě – schválen. 

❖ Konference WNBA: 
➢ WNBA: změna stanov (zavedení možnosti předání hlasovacího práva jinému svazu; 

možnost členství osob ze zemí, kde nejsou členské svazy WNBA) – schválen. 

4. Zpráva sekretariátu 
❖ Vlajky ČKA s novým logem 100 ks, trička. 

❖ Vznesen požadavek na úprava hlavičkového papíru. 

5. Závěry ze zasedání VR ČKA 
❖ Vyskytly se připomínky k zápisu od KKS, způsobeno problémy při kumulaci akcí. 

❖ Byl předložen návrh na navýšení odměny rozhodčím (dotovat z prostředků ČKA) - projedná 
Komise rozhodčích ČKA na nejbližším zasedání 13. 9. 2019. 

❖ Stále je třeba řešit právní subjektivitu KKS – Praha zapsána; Olomoucký ve schvalování na 
soudě; k odeslání připraveny podklady krajů: Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Karlovarský; na 
cestě je Královéhradecký; zbývá Vysočina a Zlínský. 

6. Vyhodnocení vyhlášení ankety Kuželkář sezóny 2018/2019 
❖ Nízká účast pozvaných → změna termínu? – VV se po diskusi rozhodl zachovat stávající 

termín, pouze dojde k jeho posunutí v rámci června na dřívější termín (v roce 2020 na 
13. června). 

❖ Předání plakety Hance Konířové – 14. 9. 2019 při utkání I. KLZ. 

❖ Předání vyznamenání NBC Luďku Keprtovi – 19. 10. 2019 při utkání Interligy. 

7. Příprava Poháru ČKA 2019/2020 a MČR jednotlivců 2020 
❖ Schválen Rozpis PČKA. 

❖ Podle ISO se finále PČKA musí konat na kuželně s mezinárodní kolaudací. 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

❖ Projednáno MČR jednotlivců 2020 – obvyklé kategorie: Muži, Ženy, Senioři, Seniorky, 
Junioři, Juniorky, Dorostenci, Dorostenky, Žáci, Žákyně. 

❖ VV rozhodl snížit počet hráček na MČR juniorek na 28. 

❖ Konkurs na pořadatele – do konce září. 

❖ Návrh klíčů pro VV bude předložen do konce září. 

8. Akce KSR a KM ve II. pololetí 2019 
❖ U 18: 

23. – 25. 8. 2019 KS (8 + 8)  
25. – 27. 10. 2019 KS (8 + 8)  
14. – 15. 12. 2019 Vánoční turnaj dorostu – Vracov  
11. – 12. 4. 2020  KS (8 + 8)  
7. – 11. 5. 2020 SP jednotlivců – Tarnowo Podgórne, Polsko 

❖ U 23: 
5. – 6. 10. 2019 KS (8 + 8)  
25. – 27. 10. 2019 MU POL – CZE (8 + 8) – Tarnowo Podgórne, Polsko 
6. – 8. 12. 2019  KS (12 + 12)  
10. – 12. 1. 2020  KS (8 + 8)  
17. – 19. 4. 2020  MU CZE – POL (8+8)  
8. – 10. 5. 2020 KS před MS, společně se Slovenskem – Trutnov, 10. 5. odjezd do 

Polska 
11. - 16. 5. 2020  MS družstev – Tarnowo Podgórne, Polsko 

❖ ŽENY+MUŽI: 
26. 10. 2019  KS muži (16)  
26. – 27. 10. 2019  KS ženy (12)  
11. – 12. 1. 2020  KS M+Ž (8 + 8) 
10. – 12. 4. 2020  KS M+Ž (8 + 8) 
17. – 23. 5. 2020  MS jednotlivců (6 + 6) – Tarnowo Podgórne, Polsko 

❖ Zájem německého svazu o MU: bude projednáno. 

❖ Bude zveřejněna výzva pro zájemce o uspořádání KS a MU. 

9. Zhodnocení novely RPŘ ČKA 
❖ Pořízení fototiskárny pro tisk registračních průkazů. 

❖ Během léta byla provedena řada dílčích úprav programu pro zlepšení jeho funkčnosti. 

❖ Potřeba registraček pro mezinárodní klubové soutěže. S NBC byla dojednána forma 
„hromadné registračky“. Za tím účelem bude třeba zadávat do databáze NBC-ID a uvádět 
správná data, od kdy je hráč členem svého klubu. 
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10. Dělení finančních prostředků „Podpora mladých kuželkářů“ 
❖ Zásady pro poskytnutí finančního příspěvku jsou uvedeny ve výzvě (zveřejněna na webu): 
➢ příspěvek je určen pro potřeby tělovýchovné a sportovní činnosti a péči o děti a mládež 

do dovršení juniorského věku; 
➢ příspěvek lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v průběhu letošního 

roku; 
➢ příspěvek musí být využíván efektivně, účelně a hospodárně; 
➢ na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. 

❖ Celkem požádalo 44 oddílů a 651 dětí, celková požadovaná částka 1 549 262 Kč; 5 krajů 
pro 487 dětí a celková částka pro kraje 305 650 Kč. CELKEM 1138 dětí a 1 854 912 Kč. 

❖ Bylo rozhodnuto ustavit komisi, která provede rozdělení příspěvků, ve složení: předseda 
Blanka Mašková; členové Lukáš Hlavinka, Naďa Dobešová, Petr Kohlíček, Jiří Miláček – 
pozn.: schválení členové se svojí účastí v komisi vyjádřili souhlas. 

❖ Protože od dorostu používají hráči koule 16 cm, je možné uznat žádosti na jejich pořízení. 

❖ Harmonogram: komise rozhodne do 30. 9., sekretariát ČKA rozešle rozhodnutí do 7. 10., 
odvolání proti rozhodnutí do 21. 10. (tj. do 14 dní), o připomínkách a případných 
nejasnostech rozhodne VV do 27. 10. – schválené dotace budou rozesílány po nabytí 
účinnosti rozhodnutí komise resp. VV ČKA, nejpozději do 15. 11. 2019. 

❖ S ohledem na celkovou požadovanou částku byl předložen návrh na navýšení rozdělované 
částky na 1 mil. Kč. 

11. Zprávy předsedů odborných komisí 

STK – Hanuš Slavík 

❖ Projednán návrh smlouvy o pronájmu programu. VV souhlasí s cenou cca 50 000 Kč za 
první rok, o ceně pro další roky je třeba jednat. 

❖ Cena za práci, která zohledňuje průběžné úpravy programu, a především zpracování 
jednorázových MČR v průběhu uplynulé sezóny, byla odsouhlasena ve výši 20 000 Kč. 

❖ Počet povolených hostování: 125. 

❖ Kvalifikace na MČR dvojice: přihlášky 60/30/54, 3 turnaje dokončeny. 

❖ II. KLZ B: z 10 přihlášených družstev se 2 odhlásila, se zbývajícími byl dojednán upravený 
model soutěže, los bude vydán v nejbližších dnech. 

❖ Je třeba se obecně zabývat soutěžemi žen (skupiny s 10 družstvy, čtyřčlenná družstva …). 

❖ S novelou RPŘ vyvstala potřeba znalosti vlastního registračního čísla a prokázání 
totožnosti nepřítomného hráče před začátkem utkání. 

❖ V souvislosti s novým logem probíhá aktualizace formulářů. 
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EK – Blanka Mašková 

❖ Aktualizace Ekonomické směrnice ČKA a sazebníku; bude vyvěšen na web ČKA. 

❖ Příprava rozpočtu na rok 2020. 

MMK – Petr Streubel 

❖ Superpohár 2019: komunikace s pořadatelem a družstvy. Schválen rozpis Superpoháru 
2019, finanční odměny pro účastníky a úhrada cestovného. 

❖ Nové logo – online zaktualizováno (web, sociální sítě…). V dokumentech aktualizovat 
postupně dle potřeby. (Hostování používá staré.) 

❖ Nutno řešit další věci s novým logem – vlajky ČKA, rollupy, propagační předměty. 

❖ Otevřena otázka odměny za nové logo ČKA a další grafické práce. 

❖ Aktualizace Adresáře ČKA (data PKS, vizuál). V online dokumentech. 

❖ Nové číslo KuLi 6/2019 vyjde 7. 9. 2019. 

❖ Se správcem programu je třeba řešit frontend výsledkového servisu (doména, vzhled…). 

❖ Zahájeny práce na plakátech pro propagaci kuželek. 

❖ Řeší se možnosti pořízení SW pro neziskovky prostřednictvím TechSoup. 

TK – Pavel Mecerod 

❖ Provedena rekapitulace mezinárodních kolaudací – všechny kuželny Interligy a I. KLZ ji mají. 

❖ Žádost o nová technická osvědčení pro kuželny (nové logo). 

❖ Vznesen dotaz na registračky a platby technických pracovníků. 

❖ Předložena faktura za překladatele ohledně překladů v komunikaci s NBC. 

❖ Na jaře 2020 proběhne školení kolaudátorů ČKA. 

KM – Ludmila Johnová (zpráva podána elektronicky) 

❖ Uskutečnil se Jugendcamp v Szegedu, zúčastnili se S. Novák a T. Valík + 4 děvčata a 
4 chlapci (kategorie starší žáci). 

❖ Proběhlo soustředění v Šumperku, skvělé zázemí, paráda – menší problémy s objednáv-
kami; připravuje se zpráva a článek na web. 

❖ Ve Vrchlabí proběhl letní kemp mládeže, taky vše O.K. – další informace ve zprávě TMK. 

❖ Rozpis PMN komplet na webu a rozeslán; rozpis ČPD bylo třeba ještě opravit, zatím byla 
rozeslána pracovní verze, do konce týdne bude k dispozici finální verze; PJ připraven 
(zabezpečuje R. Šimůnková). 

❖ Vánoční turnaj – osloven Vracov, předběžně potvrzeno, termín 14. – 15. prosince. 
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KSR – Vladimír Sedláček 

❖ Ukončení dohodou činnosti trenéra reprezentace mužů Ladislava Musila ke dni 30. 6. 2019, 
včetně jeho asistenta M. Jelínka, kterého si vybral pro spolupráci. → Vypsat výběrové řízení 
na pozici trenéra mužů včetně asistenta s podmínkou vzájemné shody obou trenérů. 
Ukončení výběrového řízení do konce září 2019. 

❖ Předložena žádost na schválení nové pozice asistenta reprezentačních trenérů U23. 

❖ Předložen návrh na prodloužení smluv trenérům U18 na další období do 30. 6. 2021 – 
Stanislav Novák, Tomáš Vít. 

❖ Fyzioterapeut pro dospělou reprezentaci – Jarka Pochmonová přislíbila účast ještě pro 
následující roční období. Hledání nového maséra na další období (Jiří Sojka, Litvínov) – 
proklepne Honza Kotyza. 

❖ Vznesen opakovaný požadavek na oživení výběrového řízení na materiální zabezpečení 
reprezentace a ve spolupráci s Petrem Streubelem (logo, vzhled…) zajistit okamžitě 
objednávky již v loňském roce schváleného projektu. 

❖ S tím v podstatě souvisí i vybavení reprezentace komplet. Je potřeba doobjednat chybějící 
soupravy a trika tak, aby širší reprezentace byla vybavena komplet po celé období přípravy 
a nedocházelo během MS k vyměňování souprav, shánění prádelen, protože nemáme 
potřebné množství. 

❖ Proběhla informace k možnosti získání trenérské Licence B. Spolupráce s ČUS a udělení 
„kulatého razítka“. 

❖ Zahájena diskuse k odměnám, refundacím a ostatním náhradám reprezentantům během 
MS, smlouvy s reprezentanty. 

KR – Lukáš Hlavinka 

❖ Ústní informace ze semináře a školení rozhodčích. Bohužel se ve stejném termínu konala 
školení našich ligových rozhodčích a rozhodčích Interligy. 

❖ VV ČKA předběžně souhlasí s kandidaturou Evy Kotalové na mezinárodní rozhodčí. Bude 
řešeno, až NBC vypíše nové školení. 

TMK – Jan Kotyza 

❖ Informace o kempu talentované mládeže, který probíhal ve spolupráci s Centrem pohybové 
medicíny P. Koláře, konkrétně s panem Danielem Lehnertem. Profesionální přístup a 
znalosti lektora byli na vysoké úrovni a kemp určitě splnil očekávání všech. Odděleně jen 
s trenéry proběhla s lektorem i část praktická, teoretická a závěrečná diskuse. Z hlediska 
KSR by měl toto vše absolvovat každý trenér mládeže. 

❖ Informace k semináři „Výživa pro lepší a profesionální výkon“ s přednášejícím Mgr. Janem 
Cahou pod hlavičkou vzdělávacího zařízení s akreditací MŠMT Fitness Institut ve spolupráci 
s bowlingem. 
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12. Různé 
Příští zasedání VV ČKA se uskuteční 27. 10. 2019 v Náchodě. 

U S N E S E N Í :  

45/19 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, generální sekretářky a předsedů odborných komisí. 

46/19 VV ČKA ukládá 
předložit návrh rozpočtu jednotlivých komisí na rok 2020. 

z: předsedové komisí 
t: 27. 10. 2019 

47/19 VV ČKA ukládá 
předložit návrh způsobu financování rozhodčích ČKA. 

z: Hlavinka 
t: 27. 10. 2019 

48/19 VV ČKA schvaluje 
rozpis Poháru ČKA 2019/2020. 

49/19 VV ČKA 

a) ukládá 
vyhlásit konkurz na pořadatele MČR jednotlivců 2020; 

z: Slavík 
t: 30. 9. 2019 

b) ukládá 
připravit postupové klíče na MČR jednotlivců 2020. 

z: Slavík 
t: 20. 10. 2019 

50/19 VV ČKA schvaluje 
Akce KSR a KM ve II. pololetí 2019. 
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51/19 VV ČKA 

a) schvaluje 
navýšení částky ve výzvě „Podpora mladých kuželkářů“ na hodnotu 1 mil. Kč; 

b) schvaluje 
ustavení komise pro posouzení žádostí výzvy „Podpora mladých kuželkářů“ a rozdělení 
schválené částky ve složení: Blanka Mašková (předsedkyně), Lukáš Hlavinka, Naděžda 
Dobešová, Petr Kohlíček, Jiří Miláček; 

c) ukládá 
zpracovat dělení finančních příspěvků ve výzvě „Podpora mladých kuželkářů“; 

z: ustavená komise 
t: 30. 9. 2019 

d) ukládá 
rozeslat všem žadatelům ve výzvě „Podpora mladých kuželkářů“ rozhodnutí komise 
o jejich žádostech. 

z: sekretariát 
t: 7. 10. 2019 

52/19 VV ČKA schvaluje 
rozpis Superpoháru ČKA 2019. 

53/19 VV ČKA schvaluje 
odměny pro vítěze Superpoháru ČKA 2019 ve výši 5 000 Kč a úhradu cestovného pro každé 
družstvo 2 auty a 4 Kč/km. 

54/19 VV ČKA 

a) ukládá 
vypsat výběrové řízení na pozici reprezentačního trenéra mužů včetně asistenta; 

z: Sedláček 
t: 30. 9. 2019 

b) schvaluje 
pozici asistenta reprezentačních trenérů U23; 

c) ukládá 
prodloužit smlouvy se stávajícími trenéry U18 do 30. 6. 2021. 

z: Sedláček 
t: 30. 9. 2019 
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55/19 VV ČKA 

a) schvaluje 
vyplacení 20 000 Kč za úpravy programu pro řízení kuželkářských soutěží v ročníku 
2018/2019 a zpracování výsledků jednorázových MČR 2019; 

b) schvaluje 
smlouvu o pronájmu programu na řízení dlouhodobých kuželkářských soutěží ČKA 
(včetně KKS) pro ročník 2019/2020 s úhradou 50 000 Kč; 

c) ukládá 
uzavřít smlouvu o pronájmu programu za výše uvedených podmínek. 

z: Jančálek 
t: 30. 9. 2019 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 
 


