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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 Výkonného výboru ČKA, 

konané dne 10. 5. 2020 formou telekonference 

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

Omluveni: — 

Program 
1. Zahájení 

2. Příprava soutěžního ročníku 2020-2021 

3. Různé 
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1. Zahájení 
Zasedání v 19:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se 
uskutečnilo prostřednictvím telekonference a navázalo na jednání z 3. 5. 2020, kdy byly 
některé záležitosti předjednány. 

2. Příprava soutěžního ročníku 2020-2021 
VV ČKA se podrobně seznámil se současným stavem v kuželkářském hnutí a s předpoklá-
daným vývojem, který zveřejnila vláda ČR. 

 Současný stav: 
 od pondělí 11. 5. 2020 vláda povoluje organizovaný trénink profesionálních i amatér-

ských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 
osob za splnění definovaných podmínek (šatny a sprchy nelze používat); 

 stále není znám termín, kdy budou otevřeny hranice s okolními státy – politici pouze 
deklarují, že je to priorita; 

 další sportovní svazy rozhodly o svých nedohraných soutěžích stejným způsobem jako 
my – v uplynulém týdnu košíková a pozemní hokej; 

 odborníci na pandemii očekávají, že se v nějaké podobě vrátí – nemělo by však už 
docházet k celoplošné reakci, k jejímu zvládnutí by měla být použita lokální opatření; 

 na úrovni prezidentů ČKA a SKoZ byl domluven rámec, na jehož základě bude postupo-
váno při organizaci Interligy pro soutěžní ročník 2020-2021. 

 Po projednání bylo rozhodnuto: 
 usnesení 83/20 a), 84/20 a), 85/20, které se týkají ukončení či zrušení mistrovských 

soutěží družstev, dvojic a jednotlivců všech kategorií zůstávají v platnosti; 
 termínový kalendář pro ročník 2020-2021: 

• vypouští se Superpohár družstev, 
• termíny přípravy reprezentace budou doplněny později, 
• zasedání VR ČKA se uskuteční v neděli 21. 6. 2020 v Praze, 
• kvalifikační turnaj pro ME 60+: 27.–30. 8. 2020, Česká Třebová – NBC se k termínu 

ještě nevyjádřilo; 
• slavnostní večer spojený s vyhlašováním nejlepších kuželkářů proběhne v Přerově 

v sobotu 12. 12. 2020; 
 rozpis ligových soutěží 2020-2021: 

• struktura soutěží je shodná s ročníkem 2019-2020 – tj. včetně III. KLZ (bude-li o ni 
zájem), počty hráček družstev II. KLZ se nemění, 

• výjimkou je I. KLD, která bude aktualizována dle skutečného zájmu o tuto soutěž, 
• letošní krize také upozornila na nedostatek volných termínů – bude třeba znovu 

otevřít otázku redukce počtu družstev v ligových skupinách z 12 na 10, 
• do Soutěžního řádu ČKA bude třeba doplnit příslušná ustanovení pro zvládání 

mimořádných situací; 
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 přihlášky do soutěžního ročníku 2020-2021: 
• v souladu s usnesením 84/20 d) budou družstva podávat přihlášky do soutěží, ve 

kterých startovaly v nedohraném ročníku 2019-2020, 
• prostřednictvím VV ČKA (a jeho STK) budou přihlášky podávat také družstva, která 

startují v Interlize – také Interliga skončila nestandardním způsobem a VV ČKA musí 
potvrdit naše účastníky v této společné soutěži s SKoZ, 

• pokud se vyskytnou případy, kdy družstvo nevyužije své právo účasti, bude 
postupováno v souladu s usnesením 84/20 d). 

3. Různé 
 Obdrželi jsme tiskovou zprávu ČUS z 1. 5. 2020, která se týká připravovaného zákona 

o mimořádné dotaci na podporu provozovatelů sportovišť – je třeba sledovat oficiální 
informace a být připraven včas reagovat na dotační výzvy, které pravděpodobně NSA 
vypíše v případě schválení státní podpory. 

 Kuželkářský klub „Pelister T&S Holding“ vydal první číslo kuželkářského časopisu v anglič-
tině a srbštině – https://pelister-tsholding.mk/?page_id=518 . 

 Komise mládeže připravuje VT mládeže: 
• 21.–23. 8. 2020, Vrchlabí; 
• 8+8 starších žáků. 

 Příští řádné zasedání VV ČKA se uskuteční 10. června 2020 v Rosicích. 

U S N E S E N Í :  

87/20 VV ČKA 

a) schvaluje 

návrh termínového kalendáře pro soutěžní ročník 2020-2021; 

b) schvaluje 

Rozpis Kuželkářské ligy 2020-2021; 

c) ukládá 

rozeslat přihlášky pro družstva ligových soutěží včetně Interligy s termínem podání 
přihlášky 7. června 2020. 

z: Slavík 
t: 11. 5. 2020 

https://pelister-tsholding.mk/?page_id=518
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88/20 VV ČKA ukládá 

zpracovat novelu Soutěžního řádu ČKA, která obsáhne problematiku vypořádání soutěží 
v případech mimořádných situací. 

z: Slavík 
t: 7. 6. 2020 

89/20 VV ČKA schvaluje 

konání VT mládeže v termínu 21.–23. 8. 2020. 

90/20 VV ČKA schvaluje 

uspořádání semináře technických pracovníků v termínu 13. 6. 2020. 

91/20 VV ČKA ukládá 

rozeslat pozvánky na zasedání VR ČKA. 
z: sekretariát 
t: 21. 5. 2020 

92/20 VV ČKA ukládá 

zajistit výrobu roll upů s novým logem ČKA. 
z: Mecerod, Streubel 
t: 31. 8. 2020 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 
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