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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 27. 9. 2021 v Rosicích 

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

Omluven: Lukáš Dařílek, Blanka Mašková 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Příprava zasedání Výkonné rady ČKA 

6. Příprava MS družstev 2021 

7. Plán VV ČKA na volební období 2021-2025 

8. Konference Posacyp Erasmus+ 

9. Zprávy předsedů komisí 

10. 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 ve školící místnosti Hotelu Harmonie v Rosicích. 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 částečně 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) 

Současné úkoly 
04/21b)  splněno 
05/21b)  trvá (uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry a jejich asistenty pro MS 2021)  
06/21a)  částečně 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+)  
10/21a) trvá (zpracovat požadavky komisí ČKA na nový web)  
10/21b) trvá (vypracovat analýzu webů obdobných sportovních svazů)  
10/21c) trvá (vypracovat zadání pro výběrové řízení na novou podobu webu ČKA) 
13/21b) splněno  
16/21 trvá (vypsat konkurzy na pořadatele MČR jednotlivců a dvojic 2022 

3. Zpráva prezidenta 
❖ WNBA/NBC 
➢ Problematika mezinárodních trenérských licencí a Světových her 2022 není stále 

dořešena – mělo by se uskutečnit jednání mezi IBF a WNBA. 
➢ MS družstev 2021 v Polsku: 
▪ uskuteční se zasedání Prezídia NBC a ustavující zasedání odborných komisí; 
▪ pozvánky a podrobnosti se připravují. 
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➢ Klubové poháry NBC: 
▪ protiepidemická opatření v místě konání jsou k dispozici na webu NBC; 
▪ Kranj (SLO) a Otočac (CRO) budou bez diváků, Lorsch (GER) s kapacitou 500 osob. 

➢ Příští zpravodaj NBC vyjde 27. 9. 2021. 

4. Zpráva sekretariátu 
❖ Zpráva o aktuálním dění v oblasti evidence členské základny. 

❖ Dohodnuta schůzka s PhDr. Jiřím Šlédrem ve věci koncepce mládeže a sportu. 

❖ Průběžně přichází plány čerpání příspěvků KKS, v týdnu od 11. 10. 2021 proběhne kontrola 
a bude rozeslána zpráva na KKS. 

❖ Předložena žádost TJ Sokolu Luhačovice ve věci startovného z ročníku 2020/2021. 

❖ Předloženy požadavky fyzioterapeutky Jany Mrázové pro účast na MS družstev 2021. 

❖ Oznámení o omezení činnosti sekretariátu v týdnu 4.–8. 10. 2021 z důvodu čerpání 
dovolené. 

❖ Informace k účasti na semináři k dotačnímu programu Hlavního města Prahy, který se 
uskuteční 5. 10. 2021 

❖ Zpráva k přípravě propagačních materiálů ve spolupráci s MMK. 

❖ Uzavřen I. ročník školení trenérů II. třídy s rekvalifikací „Trenér kuželek“, kurz úspěšně 
absolvovalo 10 účastníků, kterým byly rozeslány certifikáty o rozšíření jejich kvalifikace. 

❖ Zpráva o závěrečné přípravě VR ČKA. 

5. Příprava zasedání Výkonné rady ČKA 
❖ Příprava harmonogramu VR ČKA s konkrétními body. 

❖ Návrh VV ČKA na zapisovatele VR ČKA – Ludmila Johnová. 

6. Příprava MS družstev 2021 
❖ Zadání jmenovitých přihlášek na webu NBC provedl sekretariát. 

❖ Zaplacení startovného provedl sekretariát. 

❖ Novou rezervaci ubytování a stravování provedl sekretariát, v nejbližších dnech bude 
zaplacena záloha. 

❖ O zajištění dopravy jedná předseda KSR. 

❖ V neděli 3. 10. 2021 se uskuteční jednání realizačního týmu KSR formou telekonference. 
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❖ Dne 28. 9. 2021 proběhnou formou modelového utkání kontrolní starty žen (Poděbrady) a 
mužů (Žižkov Praha). 

❖ Pro nominace na MS je mnoho omluvenek jak v řadách hráčů, tak realizačního týmu. 

❖ Srazy výprav se uskuteční v Náchodě 21. 10. 2021 (muži) a 24. 10. 2021 (ženy). 

❖ Trenéři reprezentace připraví požadavky pro vybavení výpravy. 

7. Plán VV ČKA na volební období 2021-2025 
❖ Projednány návrhy složení komisí (EK, KM, KR, KSR, STK a TMK) pro volební období 

2021–2024). 

❖ VV ČKA diskutoval o prioritních cílech volebního období. Jako zásadní se jeví projekty: 

➢ digitalizace administrace, tvorba nového webu, digitální knihovna; 

➢ příprava koncepce sportovních kuželek – TCM, mládež, reprezentace; 

➢ zastavení úbytku členské základny – pozice žen v kuželkách, atraktivita soutěží, 
konkurenceschopnost kuželek na poli mládežnického sportu. 

8. Konference Posacyp Erasmus+ 
❖ Konference Posycap v rámci projektu EU Erasmus+ se uskuteční dne 17. 11. 2021 

v Přerově. 
❖ V rámci konference proběhne i školení nových trenérů II. třídy (dle trenérského systému 

ČKA). 
❖ Mezinárodní část Konference bude určena pro reprezentační trenéry, trenéry I. třídy a nové 

zájemce o II. kvalifikační třídu; odpolední část bude určena již pouze pro nové zájemce o II. 
kvalifikační třídu. 

❖ Zabezpečením konference je pověřena TMK ve spolupráci se sekretariátem ČKA. 

9. Zprávy předsedů komisí 

KR – Lukáš Hlavinka 

❖ Ve spolupráci s Petrem Langem a sekretariátem vyřešena otázka nových DPP pro rozhodčí. 

❖ Příprava finální podoby DPP a vypovězení původních DPP. 

❖ Informace ze seminářů a aktivů rozhodčích. 
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KSR – Vladimír Sedláček 

❖ Příprava reprezentačních akcí pro mládež (předběžné návrhy): 

➢ 29.–31. 10. 2021 společné soustředění mládeže (U23 a U18) pro 24 účastníků 

➢ 27.–28. 11. 2021 MU U23 s Německem 

➢ 17.-19. 12. 2021 společné soustředění mládeže (U23 a U18) 

❖ Reorganizace reprezentace mládeže (U23 a U18): 

➢ sloučení realizačních týmů pro reprezentaci mládeže; 

➢ společné akce pro reprezentaci mládeže; 

➢ hlavní trenér chlapců (U23 a U18) – Stanislav Novák; 

➢ hlavní trenér děvčat (U23 a U18) – Jan Endršt; 

➢ asistentka trenérů reprezentace mládeže – Ludmila Johnová; 

➢ další členové realizačního týmu se hledají, jedná se především o pozice asistenta trenérů, 
kondičního trenéra, fyzioterapeuta, maséra a šéftrenéra mládeže. 

MMK – Lukáš Dařílek 

❖ Zpráva podána písemně. 

❖ Ve spolupráci se sekretariátem příprava nákupu propagačních materiálů. 

❖ S Petrem Streubelem konzultován jednotný design. 

❖ V současnosti probíhá finální výběr, výpočet kusů jednotlivých položek a konzultace 
financování. 

STK – Hanuš Slavík 

❖ Start soutěží proběhl bez vážnějších problémů. 

❖ Pravidelně aktualizována rešerše pro platná epidemiologická opatření. 

❖ Zajištění zpravodaje pro IL – Karel Bok. 

❖ Zpráva o problému ve vedení soutěží – k 31. 12. 2021 končí Tibor Varga. 

❖ Informace o prohlášení oddílu Rakovic a Sučan k cestování na zápasy IL. 

TK – Pavel Mecerod 

❖ Vyšla nová TP WNBA – žádost o překladu do českého jazyka. 

❖ Probíhají práce na aktualizace evidence kuželen. 
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TMK – Jan Kotyza 

❖ Zpráva k průběhu jednání o koncepci mládeže. 

❖ Bude třeba změnit názvosloví v oblasti kvalifikačních tříd. MŠMT začalo místo označení 
„trenérská licence B“ používat „trenérská licence 2. třídy“, což koliduje s naší praxí. 

10. Různé, závěr 
❖ Příští zasedání bude svoláno po konání MS 2021 v Polsku. 

U S N E S E N Í :  

17/21 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

18/21 VV ČKA 

a) schvaluje 
složení EK ČKA: Blanka Mašková (předsedkyně), Kateřina Katzová, Irini Sedláčková; 

b) schvaluje 
složení KM ČKA: Ludmila Johnová (předsedkyně), Jiří John, Stanislav Novák, Renata 
Šimůnová; 

c) schvaluje 
složení KSR: Vladimír Sedláček (předseda), Petr Dobeš, Naděžda Dobešová, Jan Endršt, 
Ludmila Johnová, Stanislav Novák; 

d) schvaluje 
složení STK ČKA: Hanuš Slavík (předseda), Karel Boj, Jaroslav Dobiáš, Jaroslav Egrt, Lukáš 
Hlavinka, Pavel Kohlíček, Petr Kohlíček, Jaroslav Kupa, Ivan Říha, Jindřich Svoboda; 

e) schvaluje 
složení TMK ČKA: Jan Kotyza (předseda), František Majer, Robin Parkan, Tomáš Valík. 

19/21 VV ČKA 

a) schvaluje 
konečné znění DPP pro ligové rozhodčí; 
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b) ukládá 
vypovědět stávající DPP s ligovými rozhodčími; 

z: L.Hlavinka, sekretariát 
t: 15. 10. 2021 

c) ukládá 
uzavřít nové DPP s ligovými rozhodčími. 

z: L.Hlavinka, sekretariát 
t: 30. 11. 2021 

20/21 VV ČKA 

a) schvaluje 
sloučení juniorské a dorostenecké reprezentace do společné „reprezentace mládeže“; 

b) schvaluje 
reprezentační trenéry mládeže – muži: Stanislav Novák, ženy: Jan Endšt; 
asistentku trenérů mládeže – Ludmila Johnová; 

c) ukládá 
uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry mládeže a jejich asistentkou na období od 
1. 1. 2022 do 30. 6. 2022; 

z: J.Jančálek, sekretariát 
t: 31. 12. 2021 

d) ukládá 
připravit konkrétní návrhy na další členy realizačního týmu reprezentace mládeže. 

z: V.Sedláček 
t: 30. 11. 2021 

21/21 VV ČKA ukládá 
zajistit překlad nového znění Technických předpisů WNBA. 

z: P.Mecerod 
t: 30. 11. 2021 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 


