ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION
TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION

Z Á P I S
ze zasedání Výkonného výboru ČKA,
konaného formou telekonference dne 18. 11. 2021
Přítomni:

Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš Slavík, Ludmila Johnová, Blanka Mašková,
Lukáš Hlavinka, Lukáš Dařílek, Jan Kotyza, Tomáš Valík

Omluven:

Pavel Mecerod

Program
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu
3. Zpráva prezidenta
4. Zpráva sekretariátu
5. Zpráva o rozpočtu
6. Zhodnocení MS družstev 2021
7. Plán akcí listopad, prosinec 2021
8. Zprávy předsedů komisí
9. Různé, závěr

Zátopkova 100/2

cka@kuzelky.cz

+420 730 103 713

MONETA Money Bank

169 00 Praha 6 – Břevnov

kuzelky@cuscz.cz

+420 737 067 880

č. ú.: 158564033 / 0600

IČO 70939055. Česká kuželkářská asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 39728.
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1. Zahájení
Zasedání v 18:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Zasedání VV ČKA se
uskutečnilo formou 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
částečně trvá (zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA)
125/20
vypuštěno
134/20b) trvá (připravit podklady pro účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok
2020)
Současné úkoly
05/21b)
splněno
06/21a)
splněno
06/21b)
trvá (návrh koncepce činnosti jednotlivých komisí)
07/21a)
splněno
07/21b)
splněno
07/21c)
splněno
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)
16/21
splněno
19/21b)
trvá (vypovědět stávající DPP s ligovými rozhodčími)
19/21c)
trvá (uzavřít nové DPP s ligovými rozhodčími)
20/21c)
trvá (uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry mládeže na nové období)
20/21d)
trvá (připravit konkrétní návrhy na další členy realizačního týmu r. mládeže)
21/21
trvá (zajistit překlad nového znění TP WNBA)

3. Zpráva prezidenta
 WNBA/NBC
 Vydána dodatečná pravidla pro Ligu mistrů, která reagují na aktuální epidemiologickou
situaci v Evropě.
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 Projekt EU
 16. 11. 2021 se v Přerově uskutečnilo zasedání projektového týmu – příští zasedání
bude v březnu 2022 v Srbsku
 28. 6. 2022 až 5. 7. 2022 se uskuteční v Otočaci (CRO) společný kemp pro sportovce ve
věku 15 až 18 let

4. Zpráva sekretariátu
 Zpráva o aktuálním dění v oblasti evidence členské základny.
 Proběhla schůzka s PhDr. Jiřím Šlédrem ve věci koncepce mládeže a sportu.
 Připraveno vyúčtování dotace Města Hořice pro MČRN.
 Zpráva o rozhodnutí NSA ve věci dotace na movitý majetek pro ČKBF.
 Aktuální informace k rozběhnutým projektům – nutno uzavřít do konce roku 2021.
 Zpráva ze schůze sekretářů sportovních svazů ČUS a zpráva ze školení BOZP.
 Tlumočen zájem veřejnosti o nákup materiálů s logem ČKA.
 Zpráva pro předsedy komisí – připravit návrh odměn členům komisí.
 Zpráva k organizaci a průběhu konference POSACYP a školení trenérů.

5. Zpráva o rozpočtu
 Společně s EK připraven návrh rozpočtu pro zbytek roku 2021.
 Nutno dokončit a vyúčtovat rozběhnuté projekty ve všech třech oblastech financování –
organizace, reprezentace, mládež.
 Projednáno financování projektů: propagační materiály, metodika, technické vybavení,
sportovní vybavení, vybavení TCM, nákup automobilu, odměny za MS pro hráče.

6. Zhodnocení MS družstev 2021
 Vzhledem k pandemické situaci a nezvyklému termínu proběhly jen dva kontrolní starty.
 Realizační tým se potýkal s omluvenkami jak na jednotlivé KS, tak i na samotné MS. Ze
zdravotních důvodů došlo těsně před odjezdem k výměně fyzioterapeutky. Na MS zastoupil
J.Výrka vedoucí výpravy V.Sedláček.
 Na přípravě MS se nemalou měrou podílel sekretář T.Valík
 Z konečné nominace nikdo nezklamal, všichni potvrdili oprávněnost nominace, muži
společně s ženami utvořili vynikající partu, která se vzájemně podporovala.
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 Kolektiv mužů byl složen z většiny juniorů. V utkání s Rumunskem vytvořili nový český
rekord. K postupu do semifinále by bylo zapotřebí jeho další posunutí. Tento mladý tým je
velkým příslibem do budoucna. Navíc máme v záloze další hráče.
 Ženy si zaslouží obrovský respekt. Pět těžkých zápasů, pět nadprůměrných výsledků bez
velkých výkyvů. Skvělá parta a i když ne všechny jely na MS v Top-formě, tam předvedly
kvalitu. Zisk stříbrných medailí je historickým úspěchem.
 Pořadatel se s konáním MS popral také vzhledem k neustálým termínovým přesunům velice
dobře. Snad jen různobarevnost drah nebyla úplně ideální.
 Ubytování bylo zajištěno velice dobré, včetně stravy v Hotelu 500 vzdáleném 20 minut
pěšky od haly, kde probíhalo MS.

7. Plán akcí listopad, prosinec 2021
 Zrušeny plánované akce reprezentace dospělých a mládeže.
 18.-19.12. kontrolní start reprezentace U23 – dvě místa.
 Vánoční turnaj dorostu:
 problém s ubytováním, zvažována jednodenní akce;
 vzhledem k epidemiologické situaci zvažován koncept o menším počtu účastníků;
 velké haly nemají zájem o pořádání vzhledem k nejisté epidemiologické situaci.

8. Zprávy předsedů komisí
EK – Blanka Mašková
 Ve spolupráci se sekretariátem proběhla kontrola čerpání příspěvků KKS.
 Ve spolupráci se sekretariátem připraven rozpočet pro závěr roku 2021.

KM – Ludmila Johnová
 Vánoční turnaj – bude připraven článek, mezi kraji proběhne anketa ohledně účasti.
 Plánovaná varianta: jednodenní akce 12.12.2021 Konstruktiva Praha

KR – Lukáš Hlavinka
 Zveřejněny závěry ze semináře rozhodčích.
 Stále chybí vyplněné online testy některých zájemců o licenci II. třídy.
 Úprava DPP do konečné podoby – konzultace s právníkem. Bude připraven článek
s podrobným návodem pro vyplnění DPP.
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KSR – Vladimír Sedláček
 Návrh na schválení nového rekordu ČR v kategorii družstev mužů: reprezentace ČR na MS
dosáhla 25. 10. 2021 výkonu 3953.

MMK – Lukáš Dařílek
 Zpráva k projektu nákupu propagačních předmětů.
 Zpráva k přípravě nového webu ČKA.
 Zpráva k přípravě digitální knihovny.
 Zpráva k přípravě Kuželkářských listů 03/2021.

STK – Hanuš Slavík
 Objevují se problémy spojené s nemocí COVID – karanténa, odkládání zápasů.
 Projednána otázka započítávání výkonu při střídání 1. hodem.
 Zpráva o složité situaci v IL.
 Pro MČR 2022 nebudou bráni v potaz obhájci z roku 2019.
 Průběžné sledování epidemiologické situace a aktualizace opatření při utkání.

TK – Pavel Mecerod
 TP WNBA přeloženy do češtiny, v současnosti probíhá korektura odborných termínů.

TMK – Jan Kotyza
 Zpráva k průběhu jednání o koncepci mládeže – schůzka s PhDr Jiřím Šlédrem a navázání
kontaktu s kondičním trenérem Tomášem Zumrem.
 Proběhla konference POSACYP a na ní navázané školení trenérů II. třídy. Obě akce
hodnoceny velmi kladně.
 V průběhu 1. poloviny roku 2022 bude vypsáno školení trenérů II. třídy – rekvalifikační kurz
Trenér kuželek.

9. Různé, závěr
 Příští zasedání bude svoláno v termínu 11. 12. 2021.
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USNESENÍ:
22/21 VV ČKA bere na vědomí
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA.
23/21 VV ČKA schvaluje
konání školení BOZP pro všechny zaměstnance ČKA.
24/21 VV ČKA ukládá
vytvoření metodiky kuželkářského tréninku.

z: J.Kotyza
t: 31. 12. 2022

25/21 VV ČKA ukládá
zajistit pořízení propagačních předmětů dle předložené zprávy.
z: L.Dařílek, sekretariát
t: 31. 12. 2021
26/21 VV ČKA
a) schvaluje
schvaluje odměnu pro stříbrný tým žen z MS 2021 v Polsku;
b) ukládá
zajistit proplacení odměny za úspěch na MS 2021.

z: sekretariát
t: 31. 12. 2021

27/21 VV ČKA schvaluje
nový rekord ČR v kategorii družstev mužů:
výkon:
3953
reprezentační družstvo ČR ve složení: Milan Svoboda, Michal Pytlík, Rostislav Gorecký, Petr
Hendrych, Jan Bína, Jaroslav Hažva
místo:
Tarnowo-Podgórne (POL)
datum: 25. 10. 2021
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28/21 VV ČKA
a) schvaluje
plán akcí v závěru roku 2021;
b) schvaluje
pokračování dlouhodobých soutěží podle platných epidemiologických opatření;
c) schvaluje
pořadatele jednorázových MČR 2022:
Muži
Žižkov
Ženy
Slavonice
Senioři
Valašské Meziříčí
Seniorky
Ivančice
Junioři
Vyškov
Juniorky
Přelouč
Dorostenci
Přerov
Dorostenky
České Velenice
Žáci
Aš
Žákyně
Kosmonosy
Dvojice muži
Duchcov
Dvojice ženy
Šumperk
Dvojice mix
Poděbrady
Tandem muži
Duchcov
Tandem ženy
Šumperk
Tandem mix
Poděbrady

7.-8. 5. 2022
7.-8. 5. 2022
7.-8. 5. 2022
7. 5. 2022
30. 4. - 1. 5. 2022
30. 4. - 1. 5. 2022
30. 4. - 1. 5. 2022
30. 4. - 1. 5. 2022
23.-24. 4. 2022
23.-24. 4. 2022
11. 6. 2022
11. 6. 2022
18. 6. 2022
12. 6. 2022
12. 6. 2022
19. 6. 2022

PČKA Muži
PČKA Ženy

4.-5. 6. 2022
4.-5. 6. 2022

Prostějov
Rosice

d) ukládá
zaslat pořadatelům MČR 2022 objednávky na pořádání mistrovství.
z: sekretariát
t: 31. 3. 2022

Zapsal: Tomáš Valík
Schválil: Jiří Jančálek
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