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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, 

konaného dne 12. 5. 2021 formou telekonference 

Přítomni: Jiří Jančálek, Hanuš Slavík, Pavel Mecerod, Petr Streubel, Blanka Mašková, Ludmila 
Johnová, Jan Kotyza, Jana Holubová, Tomáš Valík 

Omluven: Jan Kotyza, Vladimír Sedláček 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Valná hromada ČKA 

6. Mistrovství světa 2021 

7. Aktualizace směrnic pro rozhodčí 

8. Zprávy předsedů komisí 

9. Různé 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

1. Zahájení 
Zasedání v 17:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se 
uskutečnilo prostřednictvím telekonference. Prezident na úvod připomenul významné 
jubilanty. 

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

Plnění úkolů: 

Krátkodobé úkoly 
07/19 trvá (získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy) 
67/20 trvá (zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA) 
119/20c) splněno 
125/20 trvá (připravit návrh na úpravu mezinárodních přestupních termínů) 
134/20b) trvá (připravit podklady pro účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok 

2020) 
137/20b) trvá (uzavřít dodatky smluv s trenéry a asistenty dospělé reprezentace) 
138/20b) trvá (připravit návrh smlouvy se společností ComGate) 
141/20b) trvá (po schválení Směrnice o hospodaření ČKBF a obdržení dotace NSA vyvolat 

komunikaci s jednotlivými kraji a nastavit čerpání příspěvku) 
143/20a) trvá (připravit konečné návrhy plakety ČKA) 
143/20b) splněno 
151/21 splněno 

3. Zpráva prezidenta 
 WNBA/NBC 

 v pátek 7. 5. 2021 se uskutečnila online diskuse vedení WNBA 
 T.Berk (WNBA) 
 sídlo IBF bylo přeloženo a je registrováno v Lausanne 
 každý rok se účastní World Game, ale nyní se připravuje World Game v USA a je 

šance se toho účastnit s kuželkami 
 podle stanov je WNBA plnoprávným členem 
 Vaňura navrhl (na základě MS v Brně) uspořádat společné mistrovství nůžek, žlábek 

a klasiky najednou; zatím to zůstalo pouze v rovině návrhu; mohlo by se to udělat v 
Luxemburgu, je tam na to vhodná kuželna; průběh by byl paralelní 

 konference WNBA bude 21. 5. 2021 a tam budou rozebrány podrobnosti 



 

3 
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 K.Barth (NBC) 
 Finále Ligy mistrů bylo odloženo o 5 týdnů a nyní má termín 26. 6. 2021; je to 

poslední možný termín; příští rok začne Liga mistrů podle standardního sportovního 
kalendáře – Rosice se nezúčastní Final Four Ligy mistrů 

 koncem srpna začátkem září bude MS; nechtěl ho sice dělat, ale kvůli finančním 
příspěvkům některých národů se uskuteční; bude pro všechny věkové skupiny (do 
seniorů) ve Slovinsku; věří, že se přihlásí dost národů do všech soutěží; soutěže se 
musí zkrátit; na webu NBC je zveřejněn rozpis; přihlášky jsou do 15. 6. 2021; 
konference NBC 19. 6. 2021 to rozhodne 

 nejlepší atmosféra je při soutěžích družstev; ale časy se mění a osobnosti získávají 
na důležitosti; máme vynikající hráče a jejich využití je nutností; když hraje srbské 
mužstvo se Zavarkem, tak je to záruka plné haly; považuje to za neodpovídající, ale 
je to tak 

 na univerzitě v Jeně se připravuje bodovací žebříček nejlepších světových hráčů; je 
to na základě ELO žebříčku v šachu; bude se realizovat po skončení pandemie 

 smíšenému MS není příliš nakloněn; má s tím spíše problémy a raději zůstává u 
klasiky; s nůžkami nemá žádné zkušenosti; bowling hraje rád, ale jen mimo sezónu 

 M.Teschner (NBS) – nůžky 
 všechno bylo zatím zrušeno a plánuje se první mezinárodní turnaj 23. 10. 2021 v 

Gueterslohu: soutěž jednotlivců a týmů 
 dříve bylo nutné založit národní svazy, aby se přijaly do WNBA; dnes je to 

jednodušší; ve stanovách je řečeno, že lze přijmout i jednotlivce z cizích zemí; NBS 
mají lidi z Turecka, Běloruska, Řecka atd.  

 U.Oldenburg (DKB) 
 DKB připravuje mistrovství tří sportovních druhů a turnaj čtyř druhů (s bowlingem) 

v srpnu ve Wolfsburgu; večer předtím bude slavnostní večer kuželek a bowlingu s 
trochu neobvyklým oceněním (jde hlavně o činnost Uweho v mládežnickém sportu) 

 navrhuje v Berlíně, kde jsou veletržní haly, postavit všechny čtyři druhy drah a mohlo 
by tam proběhnout mistrovství na všech drahách; zatím pro to nejsou sponzoři; 
možná pod WNBA a IBF by se to mohlo organizovat 

 Konference NBC 
 termín: 19. 6. 2021 v Berlíně 
 18. 6. 2021 od 14,00 Prezidium NBC 
 vlastní konference od 10,00 do 13,00 
 od 14,00 do 16,00 pokračování + informace od T.Berka 
 zástupce ČKA V. Sedláček nebo T. Valík 

 ČKBF 
 uskutečnilo se online zasedání Prezídia ČKBF 
 projednána příprava VH ČKBF 
 schváleno dělení dotací 

 EU Projekt 2022 
 podána informace k výzvě CRO na spoluúčast v projektu EU (Erasmus+) v roce 2022 
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4. Zpráva sekretariátu 
 Kuželky budou představeny na World Games 2022 v USA, Birmingham 

5. Valná hromada ČKA 
 Konání VH ČKA 
 termín: 20. 6. 2021, místo: Praha 
 zveřejněna výzva na zasílání přihlášek na volené funkce 
 do konce týdne bude zveřejněna pozvánka a další potřebné dokumenty (Volební řád VH 

ČKA a Formulář přihlášky kandidáta již byly zveřejněny) 
 s ohledem na příznivý vývoj koronaviru se VH uskuteční prezenční formou, doporučení 

delegátům – vhodné sloučení mandátů (podle Jednacího řádu VH může 1 osoba 
disponovat až 2 mandáty) 

 členové VV ČKA vypracují zprávu o činnosti své komise za funkční období – termín: 
31. 5. 2021 

 Konání VH ČKBF 
 na webu ČKA je zveřejněna pozvánka a další potřebné dokumenty 
 schváleny mandáty za VV ČKA 
 H.Slavík, J.Jančálek, V.Sedláček mají mandát na základě své funkce 
 5 mandátů ČKA: L.Hlavinka, L.Johnová, J.Kotyza, B.Mašková, P.Streubel – pokud 

některý z delegátů VH ČKBF za VV ČKA nebude mít mandát na VH ČKA, zúčastní 
se jí alespoň jako host 

 Vyznamenání ČKA – Plaketa ČKA Za Úspěšnost, L.Dařílek připraví přehled úspěšnosti, VV 
ČKA schválí per rollam 

 Vyhlášení „Šestka dvacetiletí“ – informace o výsledcích hlasování a projednána forma 
vyhlášení výsledků  

6. Mistrovství světa 2021 
 Termín přihlášek do 15. 6. 2021; předběžně projednána účast pouze na MS družstev (týmy 

tvořeny převážně juniorskými reprezentanty); ČKA však nesouhlasí s vypsanými termíny 
MS. 

 MS družstev 

 31. 8. až 4. 9.; ženy Kamnik (SLO, 6dráha), muži Kranj (SLO, 8dráha) 

 věková kategorie: 01.07.2005 a starší 

 MS juniorů 

 27. 8. až 30. 8.: ženy Kamnik, muži Kranj 

 28. 8. a 29. 8. družstva 
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 29. 8. sprint 

 30. 8. jednotlivci 

 věková kategorie: 01.07.1997 až 30.06.2005 

 MS dorostu 

 22. 8. až 26. 8. Kranj 

 23. 8. družstva M 

 24. 8. družstva Ž 

 25. 8. sprint 

 26. 8. jednotlivci 

 věková kategorie: 01.07.2002 až 30.06.2006 

 SP žactva 

 24. 8. až 26. 8. Kamnik 

 25. 8. kvalifikace a dvojice 

 26. 8. finále jednotlivců 

 věková kategorie: 01.07.2006 až 30.06.2008 

7. Aktualizace směrnic pro rozhodčí 
 Schváleny Směrnice ČKA č. 3/2021 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích a 

Směrnice ČKA č. 2/2021 o vyplácení odměn rozhodčím 

 informace k průběhu zřízení portálu rozhodčích 

 zaslat požadavky na funkcionalitu portálu kuzelky.com týkající se delegace rozhodčích. 

8. Zprávy předsedů komisí 

KM – Ludmila Johnová 

 Návrat dětí na kuželny – odezva od 9 klubů. 

EK – Blanka Mašková 

 Výpočet odměn rozhodčích – poslední úpravy. 
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STK – Hanuš Slavík 

 Interliga – VV ČKA potvrzuje převedení soutěže z TJ Sokol Luhačovice do TJ Valašské 
Meziříčí za splnění všech předpisů (přestup 5 hráčů ze soupisky). 

 Letní liga – příprava základních tezí soutěže, projednány možnosti soutěže podle vývoje 
situace, rozpis bude připraven podle přihlášek. 

 Výklad přestupního řádu. 

 Ligové soutěže – přicházejí přihlášky, termín do 31. 5. 2021. 

TK – Pavel Mecerod 

 Bude připraven článek na web ČKA ke kolaudacím. 

 Provedena kolaudace nové kuželny v Prušánkách; vyskytly se problémy s fakturou NBC za 
mezinárodní kolaudaci. 

9. Různé 
 Příští zasedání se bude konat v sobotu 19.6.2021 v Praze. 

U S N E S E N Í :  

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

 VV ČKA  

a) schvaluje 
mandáty za VV ČKA na Valné hromadě ČKBF: L. Hlavinka, L. Johnová, J. Kotyza, 
B. Mašková, P. Streubel 

b) schvaluje 
T. Valíka jako zapisovatele volební komise VH ČKA 

c) ukládá 
předsedům odborných komisí vypracovat zprávu o činnosti komise za funkční období 

z: předsedové komisí 
t: 31. 5. 2021 
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 VV ČKA 

a) schvaluje 
Směrnici č. 2/2021 o vyplácení odměn rozhodčích 

b) schvaluje 
Směrnici č. 3/2021 o kvalifikačních třídách a evidenci rozhodčích 

 VV ČKA souhlasí 
s převedením soutěže Interligy z TJ Sokol Luhačovice do TJ Valašské Meziříčí za podmínky 
přestupu 5 hráčů ze soupisky 

Zapsala: Jana Holubová 
Schválil: Jiří Jančálek 
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