
 

  
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 
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MONETA Money Bank 
č. ú.: 158564033 / 0600 

+420 730 103 713 
+420 737 067 880 

 

cka@kuzelky.cz 
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 19. 8. 2021 formou telekonference 

Přítomni: Jiří Jančálek, Hanuš Slavík, Pavel Mecerod, Lukáš Dařílek, Jan Kotyza, Lukáš Hlavinka, 
Blanka Mašková, Ludmila Johnová, Tomáš Valík 

Omluven: Vladimír Sedláček 

Hosté:  Jana Holubová   

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Příprava zasedání Výkonné rady ČKA 

6. Příprava soutěžního ročníku 2021-2022 

7. Aktiv ligových rozhodčí 

8. Příprava MS družstev 2021 

9. Plán VV ČKA na volební období 2021-2025 

10. Plán akcí na 2. pololetí 2021 

11. Zprávy předsedů komisí 

12. Různé, závěr 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se 
uskutečnilo prostřednictvím telekonference. Prezident na úvod připomenul významné 
jubilanty. 

Prezident ČKA dále představil a jmenoval do funkcí nové předsedy komisí. Výkonný výbor 
ČKA bude v novém čtyřletém volebním období pracovat ve složení: 

Prezident ČKA Jiří Jančálek 

Viceprezident ČKA, Komise státní reprezentace Vladimír Sedláček 

Technická komise Pavel Mecerod 

Ekonomická komise Blanka Mašková 

Sportovně-technická komise Hanuš Slavík 

Komise mládeže Ludmila Johnová 

Trenérsko-metodická komise Jan Kotyza 

Mediální a marketingová komise Lukáš Dařílek 

Komise rozhodčích Lukáš Hlavinka 

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

Plnění úkolů: 

 
Krátkodobé úkoly z minulého období 
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) 
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) vypouští se 
138/20b) splněno 
141/20b) trvá (po schválení Směrnice o hospodaření ČKBF a obdržení dotace NSA vyvolat 

komunikaci s jednotlivými kraji a nastavit čerpání příspěvku) 
143/20a) splněno 
159/21b) splněno 
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3. Zpráva prezidenta 
❖ WNBA/NBC 
➢ nové prezidium je od začátku velice aktivní; 
▪ prezidium kooptovalo na pozici předsedy rozhodčích Ralf Westhause (GER); 
▪ celkově páté zasedání se uskutečnilo 17. 8. 2021, další zasedání je plánováno na 1. 9. 

2021; 
▪ zřízeny nové webové stránky, původní zůstávají zachovány do září; 
▪ ve větší míře se používá anglický jazyk. 

➢ mimořádná konference NBC; 
▪ 21. 7. 2021 se konala online formou mimořádná konference NBC; 
▪ ČKA zastupoval T. Valík, J. Jančálek se konference zúčastnil jako člen Prezidia NBC; 
▪ na programu byly dva zásadní body; 

1. úprava hracího systému MS dorostu; 
2. volba místa konání MS družstev – byli 3 zájemci: GER (Mnichov), POL (Tarnowo-

Podgórne), SLO (Kranj + Kamnik) – před hlasováním SLO stáhlo svoji přihlášku, 
zvoleno bylo POL. 

➢ Světové hry 2021 
▪ konání posunuto o jeden rok na rok 2022; 
▪ pořadatelem bude Birmingham (USA, Alabama); 
▪ technologii pro kuželky/bowling by měla dodat firma Funk; 
▪ bližší podrobnosti nejsou zatím známy. 

❖ Projekt EU (Erasmus+) 

➢ Mezinárodní kemp mládeže 
▪ Otočac (CRO, 27. 7. – 3. 8. 2021); 
▪ za ČKA se zúčastnili J. Jančálek, R. Šimůnková a 3+3 mladí kuželkáři; 
▪ součástí kempu byla 1. konference. 

➢ 2. konference 
▪ plánovaný termín 17. 11. 2021, Přerov; 
▪ ČKA má navrhnout program konference; 
▪ konference by se měli zúčastnit čeští trenéři; 
▪ podrobnosti budou projednány během MS dorostu. 

4. Zpráva sekretariátu 
❖ Generální sekretářka J. Holubová nastoupila k 30. 7. 2021 na mateřskou dovolenou; 

➢ změny organizace práce na sekretariátu; 

➢ změna pracovní pozice T. Valíka – sekretář. 

❖ Příprava rozpočtu pro druhou polovinu roku 2021. 

❖ Projednána zpráva o mimořádných případech registrací. 
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❖ Řešeno vyplácení rozhodčích, kteří zaslali pracovní výkazy v roce 2021. 

❖ Zpráva o průběhu upgradu evidence, aktivována platební brána. 

❖ Ve spolupráci s ČBA a ČKBF vyplněny a odeslány rozsáhlé dotazníky pro NSA. 

❖ Proběhla objednávka kuželny Olympia Radotín pro finále Letní ligy. 

❖ Ve spolupráci s ČBA a ČKBF probíhá jednání o přidělení osobního automobilu pro ČKBF 
v rámci projektu ČUS ve spolupráci se společnosti Car4way „Sportuj s námi“. 

❖ Byla zřízena datová schránka pro ČKA. 

❖ K předání na Rejstříkový soud připravena veškerá dokumentace k proběhlé VH ČKA. 

❖ Ve spolupráci s ČBA a ČKBF probíhá příprava na kontrolu Magistrátu Hlavního města Prahy 
ve věci dotačního řízení v programu Podpora sportu a tělovýchovy v Hlavním městě Praze 
pro rok 2021. 

5. Příprava zasedání Výkonné rady ČKA 
❖ Termín 28. 9. 2021 (úterý); místo konání Rosice u Brna. 

❖ Program 

➢ Vedle standardních bodů je nutno zvolit DK a projednat financování KKS pro rok 2021. 

❖ VV ČKA na pozici předsedy DK navrhuje pana Petra Langa. 

6. Příprava soutěžního ročníku 
❖ Zveřejnění článku s informacemi ke konání soutěží – bude se postupovat plně v souladu 

s platnými nařízeními. 

❖ Zveřejněny rozpisy a rozlosování soutěží. 

7. Aktiv ligových rozhodčích 
Probíhá příprava aktivu ligových rozhodčích před začátkem soutěžního ročníku. Místo konání 
zatím nebylo určeno – zvažují se východní Čechy a jižní Morava. 

8. Příprava MS družstev 2021 
❖ Celkem přihlášeno (včetně České republiky) 13 družstev mužů a 12 žen. 

❖ Termín pro zaslání jmenovité přihlášky je 15. 9. 2021. 

❖ Představen plán přípravy reprezentace. 

❖ Zajištěna rezervace hotelu pro výpravu ČR. 
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9. Plán VV ČKA na volební období 2021-2025 
❖ Představeny pokyny k sestavování komisí. 

❖ Jednotlivé komise připraví dlouhodobý i krátkodobý výhled směřování komisí včetně 
konkrétních projektů. 

10. Plán akcí na 2. pololetí 2021 
❖ KS reprezentace mužů a žen 27.-29. 9. 2021 

❖ VR ČKA 28. 9. 2021 

❖ Aktiv ligových rozhodčí – září. 

❖ Konference v rámci projektu EU Erasmus+ 17. 11. 2021 

❖ Vánoční turnaj dorostu 11.-12. 12. 2021 

11. Zprávy předsedů komisí 

KM – Ludmila Johnová 

❖ Návrat dětí na kuželny 
➢ KTM Vracov – proběhl; 

➢ workshopy (Kosmonosy, Třebíč) – pro malý zájem odloženo na neurčito; 

➢ mezinárodní kemp mládeže – proběhl; 

➢ KTM v Podbrezové – pro epidemická opatření zrušeno; 

➢ KTM v Přerově – proběhl; 

➢ celkově se projekt velmi vydařil a naplnil vytýčené cíle. 

❖ Probíhá příprava rozpisů soutěží: PJ, ČPD, PMN. 

❖ Seznámení s návrhem projektu online přihlašovacího formuláře pro turnaje mládeže. 

KSR – Vladimír Sedláček (zpráva předložena emailem) 

❖ Proběhne KS reprezentace – Kosmonosy 27.-29. 8. 2021 (16 mužů a 14 žen). 

❖ Vedením reprezentace pro MS družstev 2021 pověřeni Petr Dobeš st. (hl. trenér muži), 
Naděžda Dobešová (hl. trenérka ženy), Martin Sitta (asistent trenéra muži), Jan Výrek 
(asistent trenérky ženy). 

❖ Ve spolupráci se sekretariátem a KM zpracovány seznamy reprezentantů pro rok 2021. 
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❖ Hledání spolupracovníka/ů na pozici fyzioterapeut či masér. 

❖ Předložen návrh na vytvoření pozice sekretář KSR. 

❖ Příprava nové koncepce reprezentace (směrnice, statut, hráčské smlouvy, realizační tým 
atd.). 

❖ Návrh nákupu vybavení (oblečení) pro muže a ženy ve sjednoceném designu s U23 a U18. 

❖ Návrh nákupu nových zápasových dresů. 

MMK – Lukáš Dařílek 

❖ Představen návrh činnosti MMK pro období 2021-2024: 

➢ vytvoření nové podoby kuželkářského webu; 

➢ digitální knihovna dokumentů; 

➢ správa sociálních sítí; 

➢ vydávání kuželkářských listů; 

➢ pokračování s okénkem do zahraničí; 

➢ zajištění zpravodajství z MS; 

➢ výroba propagačních materiálů; 

➢ organizační zajištění ankety Kuželkář sezóny; 

➢ úprava hesla Kuželky na Wikipedii; 

➢ úprava struktury fotobanky a její průběžné doplňování; 

➢ marketingová kampaň. 

STK – Hanuš Slavík 

❖ Zpráva o přípravě ligového ročníku 2021-2022: 

➢ Duchcov odhlásil družstvo žen z 2. KLZ A – nutná úprava rozlosování; 

➢ Trnovany – převod soutěže do Duchcova. 

❖ Letní liga proběhla bez jediného problému, odehrána všechna utkání. 

❖ Vybráni pořadatelé pro kvalifikační turnaje MČR dvojic, turnaje řádně probíhají. 

❖ Podána zpráva o přípravě poháru ČKA. 

❖ Udělení výjimky pro hraní ligových soutěží kuželně TJ Slavoj Žirovnice. 

TMK – Jan Kotyza 

❖ Proběhlo školení trenérů licence II. třídy (dříve licence B dle MŠMT), všichni účastníci prošli 
obecnou částí pořádanou VOŠ ČUS i specializací pořádanou ČKA. 
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❖ Výstupy ze školení, podané jako návrhy k zamyšlení pro VV od trenérské základny: 

➢ podat návrh na NBC na vytvoření více závazných termínů pro reprezentace; 

➢ v přístupu ke sportovním soutěžím rozlišovat vrcholový a výkonnostní sport; 

➢ zamyslet se nad pozicí žen v kuželkářském prostředí; 

➢ zvážit snížení počtu družstev v soutěžích, především nejvyšších ligách; 

➢ nastavit krajským svazům podmínky pro pořádání soutěží mládeže. 

12. Různé, závěr 
❖ Příští zasedání bude svoláno na začátku měsíce září. 

U S N E S E N Í :  

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

 VV ČKA  

a) schvaluje 
svolání VR ČKA na úterý 28. 9. 2021 do Rosic; 

b) schvaluje 
nominaci Petra Langa na funkci předsedy DK ČKA; 

c) ukládá 
sekretariátu ČKA rozeslat pozvánku členům VR ČKA. 

z: sekretariát 
t: 28. 8. 2021 

 VV ČKA  

a) schvaluje 
konání mistrovských a nemistrovských soutěží v rámci ČKA za dodržení protiepide-
mických opatření vydaných státními orgány ČR; 
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b) ukládá 
zveřejnit schválené protiepidemické opatření pro konání mistrovských a nemistrovských 
soutěží v rámci ČKA. 

z: H.Slavík 
t: 20. 8. 2021 

 VV ČKA  

a) schvaluje 
konání aktivu ligových rozhodčích na začátku sezóny 2021-2022; 

b) ukládá 
zabezpečit konání aktivu ligových rozhodčích. 

z: L.Hlavinka 
t: 12. 9. 2021 

 VV ČKA  

a) schvaluje 
trenéry a jejich asistenty pro MS 2021 družstev žen a mužů: 
• ženy – hlavní trenérka N.Dobešová, asistent J.Výrek, 
• muži – hlavní trenér P.Dobeš, asistent M.Sitta; 

b) ukládá 
uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry a jejich asistenty pro MS 2021 družstev žen 
a mužů. 

z: J.Jančálek, sekretariát 
t: 15. 9. 2021 

 VV ČKA  

a) ukládá 
předsedům odborných komisí připravit návrh na složení jejich komise se stanovením 
konkrétních úkolů pro každého člena; 

z: předsedové komisí 
t: 15. 9. 2021 

b) ukládá 
zpracovat koncepci činnosti komise s výhledem na celé funkční období 2021-2025. 

z: předsedové komisí 
t: 25. 9. 2021 
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 VV ČKA  

a) ukládá 
dojednat podmínky konání 2. konference v rámci projektu EU; 

z: J.Jančálek 
t: 31. 8. 2021 

b) ukládá 
připravit programovou náplň a složení účastníků 2. konference v rámci projektu EU; 

z: R.Šimůnková, J.Kotyza 
t: 15. 9. 2021 

c) ukládá 
rozeslat pozvánky účastníkům 2. konference v rámci projektu EU s uvedením případných 
úkolů. 

z: J.Kotyza, sekretariát 
t: 25. 9. 2021 

 VV ČKA bere na vědomí 
udělení výjimky pro kuželnu TJ Slavoj Žirovnice, na jejímž základě je možné konat na této 
kuželně mistrovská utkání řízená STK ČKA v soutěžním ročníku 2021-2022. 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 


