ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION
TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION

Z Á P I S
ze zasedání Výkonného výboru ČKA,
konaného formou telekonference dne 15. 12. 2021
Přítomni:

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

Omluven:

–

Program
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu
3. Zpráva prezidenta
4. Zpráva sekretariátu
5. Zpráva o rozpočtu
6. Příprava MS 2022 v Estonsku
7. Výhled soutěží v roce 2022
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)
134/20b) trvá (připravit podklady pro účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok
2020)
Současné úkoly
06/21a)
splněno
06/21b)
trvá (návrh koncepce činnosti jednotlivých komisí)
10/21a)
splněno
10/21b)
splněno
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
splněno
24/21
trvá (vytvoření metodiky kuželkářského tréninku)
25/21
trvá (zajistit pořízení propagačních předmětů dle předložené zprávy)
26/21b)
splněno
28/21d)
trvá (zaslat pořadatelům MČR 2022 objednávky na pořádání mistrovství)

3. Zpráva prezidenta
 Světové hry 2022
 Birmingham (USA, Alabama), 7.-17. 7. 2022 – 34 sportů, cca 3600 sportovců – IBF je
na programu 8.-11. 7. 2022
 7. 12. 2021 se uskutečnil seminář ČOV, který zaštiťuje společnou výpravu – bowling
obdržel pozvánku, kuželky ne
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 NBC se snaží získat od WNBA bližší informace; WNBA tvrdí, že komunikuje s IBF, ale
nedostává odpověď
 Prezidium NBC se snaží o účast – návrh: max. 2 muži 2 ženy, 8. 7. 120 hs klasicky
(kvalifikace na sprint), 9. 7. sprint, 10. 7. den odpočinku (lidé se potřebují rozhlédnout,
vidět jiné sporty, vnímat atmosféru), 11. 7. tandem
 IBF
 17. 11. 2021 se konal v Dubai kongres IBF – zúčastnil se K.Vopička
 trval 8 hodin: 6 hodin se řešila rovnost pohlaví, ve zbytku „Co udělat pro neutrální
uhlíkovou stopu?“ → možným řešením mohou být šňůrové automaty
 Jugendcamp 2022
 Otočac (CRO), 27. 7. – 2. 8. 2022
 trenér + 2 dívky a 2 chlapci ve věku 15 až 16 let
 cena 250 €/osobu: 150 € účastník + 100 € NBC
 pozvánka bude oficiálně zveřejněna začátkem roku 2022

4. Zpráva sekretariátu
 Zpracovány veškeré mzdové podklady za rok 2021 (VV, komise, reprezentace atd.).
 Změna systému evidování DPP pro rok 2022.
 Vyplaceny výkonnostní odměny za MS.
 Ve spolupráci s TMK – sestavení týmu pro tvorbu nové metodiky, úhrada služeb, připraven
návrh smlouvy o spolupráci.
 Ve spolupráci s MMK – zpracování objednávky propagačních předmětů, kupní smlouva;
spolupráce při tvorbě zadání nového webu.
 Ve spolupráci s EK – průběžná kontrola podkladů od krajských svazů.
 Ve spolupráci s KSR – příprava KS U23 (Přerov, Duchcov)
 Ve spolupráci s KR – evidence nových DPP, příprava vypovězení starých DPP, podklady
pro výplatu mzdy za rok 2021.
 Nákup materiálu pro KSR/KM.
 Zpráva o stavu prací na elektronické evidenci, předběžný termín dokončení evidence
15. 2. 2022
 Přípravy pro rozeslání vyznamenání za rok 2021, bude rozesláno do Vánoc 2021.
 Proběhlo vyúčtování konference POSACYP s chorvatským národním svazem.
 Plánované přerušení plateb příspěvků 22.-31. 12. 2021
 Statistické šetření ČUS k 31. 12. 2021 je nutné zaslat do 31. 1. 2022
 Vrácení dotace investice movitého majetku – zamítnuta žádost o změnu rozhodnutí.

3

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

5. Zpráva o rozpočtu
 Projednán návrh rozpočtu pro zbytek roku 2021.
 Zpráva o průběžném čerpání.
 Navrhnuty finální projekty pro závěr roku 2021.

6. Příprava MS 2022 v Estonsku
 Diskuze k cestě na MS – zvažované varianty: letecky x mikrobusy – preferovaná varianta je
cesta mikrobusy rozložená na dva dny.
 Bude přihlášeno MS 2022 – všechny disciplíny, termín do 22. 12. 2021

7. Výhled soutěží v roce 2022
 Pokud bude současná epidemiologická situace alespoň taková, jako je teď, věříme, že
budeme schopni odehrát vše v termínu. Bude nutná aktivita účastníku a ochota u dohod o
dohrávkách.
 Diskutovány krizové varianty dohrávky soutěží včetně posunutí soutěží jednotlivců na
pozdější termín.

8. Zprávy předsedů komisí
EK – Blanka Mašková
 Ve spolupráci se sekretariátem probíhá kontrola čerpání příspěvků KKS.
 Představen návrh aktualizace sazebníku pro leden 2022 – navýšení stravného a příspěvku
na dopravu analogicky k základním sazbám náhrady dle vyhlášky.

KM – Ludmila Johnová
 Vánoční turnaj – pro rok 2021 zrušen na základě dotazníku mezi účastníky a epidemiologické situace.

KR – Lukáš Hlavinka
 Předložen návrh na složení komise rozhodčích: Lukáš Hlavinka – předseda, Karel Gabrhel,
Ladislav Hetcl, Eva Kotalová.
 Průběžná aktualizace evidence rozhodčích KKS – dodalo 5 krajů, ostatní znovu osloveny.
 Ve spolupráci se sekretariátem připravovány podklady pro zpracování DPP rozhodčích.
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KSR – Vladimír Sedláček
 Ve dnech 17.-19. 12. 2021 proběhnou kontrolní starty U23. Dívky se setkají v Duchcově,
chlapci v Přerově.

MMK – Lukáš Dařílek
 Pořízení první série propagačních předmětů – schváleny grafické návrh, čekáme na
fakturaci, dodání proběhne ve dvou várkách v průběhu ledna 2022.
 Finalizujeme KuLi 3/2021 a připravujeme KuLi 1/2022.
 Ukončena úvodní fáze přípravy nového webu ČKA.
 Probíhá aktualizace adresáře ČKA.

STK – Hanuš Slavík
 Pokračování diskuse k otázce obhájců titulů Mistr ČR v kategorii jednotlivců.

TK – Pavel Mecerod
 Překlad TP WNBA hotov, faktura zaplacena. Je nutno dodělat ještě finální grafickou úpravu
české varianty (oslovíme Petra Streubela).

TMK – Jan Kotyza
 Zpráva k tvorbě odborného týmu pro vytvoření koncepce a metodiky kuželkářského sportu.
 Rozeslány průkazky trenérů.

9. Různé, závěr
 Příští zasedání bude svoláno v lednu 2022.

USNESENÍ:
29/21 VV ČKA bere na vědomí
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA.
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30/21 VV ČKA
a) schvaluje
v návaznosti na vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb. s platností
od 1. 1. 2022 úpravu Sazebníku ČKA:
 stravné 5-12 hodin: 99 Kč; 12-18 hodin: 151 Kč; déle než 18 hodin: 237 Kč;
 sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel: 4,70 Kč/km;
 cestovné: 4,70 Kč/km – poskytnutí musí být předem schváleno;
b) ukládá
zajistit zveřejnění aktualizovaného znění Sazebníku ČKA
z: B.Mašková
t: 20. 12. 2021
31/21 VV ČKA schvaluje
složení KR ČKA: Lukáš Hlavinka (předseda), Karel Gabrhel, Ladislav Hetcl, Eva Kotalová.
32/21 VV ČKA schvaluje
držitelům mistrovských titulů z MČR 2019 přímý postup na MČR 2022. Pokud se držitel
titulu nebude moci z jakéhokoliv důvodu MČR 2022 zúčastnit (nejčastěji z důvodu přechodu
do vyšší věkové kategorie), přechází postupové místo na kraj, který ho na MČR 2019 přihlásil.

Zapsal: Tomáš Valík
Schválil: Jiří Jančálek
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