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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 8. 9. 2021 formou telekonference 

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

Omluven: Lukáš Hlavinka 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Příprava zasedání Výkonné rady ČKA 

6. Příprava pohárových soutěží ČKA 

7. Příprava MS družstev 2021 

8. Plán VV ČKA na volební období 2021-2025 

9. Plán akcí na 2. pololetí 2021 

10. Zprávy předsedů komisí 

11. Různé, závěr 
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1. Zahájení 
Zasedání v 18:30 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: 

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) 
141/20b) splněno 

Současné úkoly 
02/21c)  splněno 
03/21b)  splněno 
04/21b)  trvá (zabezpečit konání aktivu rozhodčích)  
05/21b)  trvá (uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry a jejich asistenty pro MS 2021)  
06/21a)  trvá (návrh na složení komisí VV)  
06/21b)  trvá (návrh koncepce činnosti jednotlivých komisí)  
07/21a) trvá (vyjednat podmínky konání 2. konference Erasmus+)  
07/21b)  trvá (připravit programovou náplň 2. konference Erasmus+)  
07/21c)  trvá (rozeslat pozvánku s úkoly 2. konference Erasmus+)  

3. Zpráva prezidenta 
 WNBA/NBC 
 MS v Kranji a Kamniku: 
 díky koronaviru netypická atmosféra (bez diváků, pravidelné testování,…); 
 pořadatelé zvládli vše v rámci možností – poděkování od prezídia NBC; 
 kladně hodnocena práce sportdirektora (Z.Jagić); 
 chyběli informační zprávy (WM Post) z každého dne. 

 Osobní setkání při MS: 
 zpráva z jednání s prezidentem NBC – záměry na rozvoj NBC; 
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 zpráva z jednání s A.Lepsim (AUT) – sjednocení mezinárodních přestupních termínů 
bude problém, přesto se pokusíme najít společné řešení; 

 zpráva z jednání se Z.Jagićem (CRO) – projednány podmínky pro konání konference 
při projektu EU (Přerov, 17. 11. 2021); 

 zpráva z jednání s G.Doleschelem (GER) – uspořádání MU U23 v roce 2021; 
 zpráva z jednání s Š.Kočanem (SVK) a M.Kląskałou (POL) – jednáno o možnosti 

pravidelných trojutkání (podle aktuálního MS), podrobnosti budou dojednány při MS 
v Polsku. 

 Rosice 6. 9. 2021 
 Společné jednání J.Šula a P.Streubel; 
 projednán rozdíl v členské základně (rejstřík sportu × evidence ČKA) a dohodnuty 

kroky k nápravě; 
 dojednána forma spolupráce s P.Streubelem ve věci vedení webu apod. 

 Příprava nového webu 

 P. Streubel osloven na pozici koordinátora mezi zadavatelem a zhotovitelem; 

 zadavatel; 
 formulace zadání do konce roku; 
 průzkum webů s obdobnou tematikou; 
 komise VV formulují své požadavky na web; 

 zhotovitel; 
 připravit výběrové řízení; 
 zajistit cenové nabídky. 

4. Zpráva sekretariátu 
 Zpráva o stavu financí a rozpočtu pro zbytek roku 2021. 

 Zpráva o průběhu vypořádání Letní ligy. 

 Podnět pro MMK k přípravě konceptu komunikace. 

 Zpráva o jednání s Pavlem Kohlíčkem ve věci evidence ČKA. 

 Zpráva o jednání s Milanem Krejčím ve věci online přihlašovacího formuláře pro soutěže 
ČKA. 

 Zpráva z kontrolního šetření dotačního řízení Magistrátu hlavního města Prahy v Pražské 
tělovýchovné unii. 

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

 Rozeslány pozvánky na všechny účastníky VR. 

 Zpráva o stavu přihlášených členů VR. 
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6. Příprava soutěžního ročníku 
 Představen finální návrh rozpisu Poháru ČKA. 

 Představen finální návrh rozpisu ČPD a PMN. 

7. Příprava MS družstev 2021 
 Termín pro zaslání jmenovité přihlášky je 15. 9. 2021 – seznam širší reprezentace. 

 Na základě změny termínu MS upravit objednávku ubytování. 

 Projednáno sestavení realizačního týmu reprezentace pro MS. 

8. Plán VV ČKA na volební období 2021-2025 
 Průběžná zpráva o přípravě koncepcí jednotlivých komisí VV. 

9. Plán akcí na 2. pololetí 2021 
 KS reprezentace mužů a žen 27.–29. 9. 2021 

 VV ČKA 27. 9. 2021 

 VR ČKA 28. 9. 2021 

 Aktiv ligových rozhodčí – 12. 9. 2021 

 Mezinárodní poháry 4.–9. 10. 2021 

 MS družstev Tarnowo Podgórne 23.–30. 10. 2021 

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

 Vánoční turnaj dorostu 11.–12. 12. 2021 

10. Zprávy předsedů komisí 

KR – Lukáš Hlavinka 

 Zpráva podána písemně. 

 Informace ze semenáře rozhodčích 5. 9. 2021. 

 Průběžně řešeny problémy delegace rozhodčích v systému www.kuzelky.com 

 Zpráva o přípravě a problémech delegací pro soutěžní ročník 2021–2022. 

http://www.kuzelky.com/
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KSR – Vladimír Sedláček 

 Proběhl KS reprezentace – Kosmonosy 27.–29. 8. 2021, podrobná zpráva na webu ČKA. 

 Příprava KS reprezentace mužů (Praha) a žen (Poděbrady) v termínu 27.–28. 10. 2021 

MMK – Lukáš Dařílek 

 Návrh složení Mediální a marketingové komise: Lukáš Dařílek, Petr Streubel a Marie Říhová. 

 Na webu ČKA proběhl informační servis k SP U14, MS U18 a MS U23. 

 Finalizace prvního vydání KuLi, příprava druhého vydání. 

 Příprava informačního servisu k MS družstev 2021. 

 Ve spolupráci se sekretariátem příprava nákupu propagačních materiálů. 

STK – Hanuš Slavík 

 Zpráva o případu převodu soutěže z Trnovan do Duchcova. 

 Zpráva o finálovém turnaji Letní ligy. 

 Formální úprava formuláře pro soupisky. 

 Informace o prohlášení oddílu Rakovic k cestování na zápasy IL. 

 Zveřejněny pravidla a pokyny pro pořádání sportovních utkání. 

 Zpráva o kvalifikaci MČR dvojic. 

 Projednána příprava konkurzu pro pořadatelství MČR jednotlivců a dvojic. 

TK – Pavel Mecerod 

 Návrh složení Technické komise: Pavel Mecerod, Petr Kohlíček, Jiří Vaňata. 

 Prezídium NBC do TK WNBA nominovalo R.Westhause a N.Filipoviće. 

 Dotaz na pověřeného šéfkolaudátora a sekretáře pro zasílání kolaudačních protokolů. 

TMK – Jan Kotyza 

 Zpráva k průběhu jednání o koncepci mládeže. 

11. Různé, závěr 
 Příští zasedání bude svoláno 27. 9. 2021 
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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) ukládá 
zpracovat požadavky komisí ČKA na nový web; 

z: předsedové komisí 
t: 20. 11. 2021 

b) ukládá 
vypracovat analýzu webů obdobných sportovních svazů; 

z: L.Dařílek, J.Jančálek 
t: 20. 11. 2021 

c) ukládá 
vypracovat zadání pro výběrové řízení na novou podobu webu ČKA; 

z: L.Dařílek, J.Jančálek 
t: 31. 12. 2021 

 VV ČKA schvaluje 
nominaci Petra Langa do funkce předsedy Disciplinární komise ČKA. 

 VV ČKA 

a) schvaluje 
rozpis Poháru ČKA pro soutěžní ročník 2021–2022; 

b) bere na vědomí 
rozpisy PMN a ČPD pro soutěžní ročník 2021–2022. 

 VV ČKA 

a) schvaluje 
jmenovité přihlášky pro MS družstev žen a mužů 2021; 
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b) ukládá 
nahlásit jmenovité přihlášky pro MS družstev žen a mužů 2021. 

z: sekretariát 
t: 15. 9. 2021 

 VV ČKA 

a) schvaluje 
složení MMK ČKA: Lukáš Dařílek (předseda), Marie Říhová, Petr Streubel; 

b) schvaluje 
složení TK ČKA: Pavel Mecerod (předseda), Petr Kohlíček, Jiří Vaňata. 

 VV ČKA bere na vědomí 
převod soutěže I. KLM z Trnovan do Duchcova. 

 VV ČKA ukládá 
vypsat konkurzy na pořadatele MČR jednotlivců a dvojic 2022. 

z: H.Slavík 
t: 30. 9. 2021 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 


