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Zátopkova 100/2 
169 00 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 10. 3. 2022 v Praze 

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

Omluven: Vladimír Sedláček 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Průběh soutěží 

6. Příprava MS 2022 

7. Světové hry 2022 

8. Zprávy předsedů komisí 

9. Různé, závěr 
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1. Zahájení 
Zasedání v 17:30 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 získat od krajů seznamy rozhodčích a trenérů s kvalifikací 3. třídy: splněno 
67/20 zajistit výrobu medailí pro MČR jednotlivců a družstev Pohár ČKA: splněno 
134/20b) připravit podklady pro účetní uzávěrky a inventury účtů a majetku za rok 2020: 

splněno 

Současné úkoly 
10/21c) vypracovat zadání pro výběrové řízení na novou podobu webu ČKA: splněno 
19/21c)  uzavřít nové DPP s ligovými rozhodčími: trvá (30. 11. 2021) 
20/21c) uzavřít smlouvy s reprezentačními trenéry mládeže na nové období: splněno 
20/21d)  připravit konkrétní návrhy na další členy realizačního týmu r. mládeže: trvá 

(30. 11. 2021) 
24/21 vytvoření metodiky kuželkářského tréninku: trvá (31. 12. 2022) 
28/21d) zaslat pořadatelům MČR 2022 objednávky na pořádání mistrovství: trvá 

(31. 3. 2022) 

3. Zpráva prezidenta 
❖ IBF 

➢ V souladu s doporučeními Mezinárodního olympijského výboru potvrdila výkonná rada 
IBF, že všechny ruské a běloruské národní týmy, funkcionáři a sportovci nejsou až do 
odvolání způsobilí k účasti na mezinárodních a kontinentálních akcích. 

➢ Obdrželi jsme dopis prezidenta IBF (řešeno s ČKBF a ČBA) 

▪ je třeba zaslat doklady o právní existenci naší organizace (termín: 5. 5. 2022) 

▪ 24.-25. 5. 2022 se v Lausanne (SUI) bude konat mimořádný kongres IBF 
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❖ WNBA 

➢ Obdrželi jsme dopis prezidenta WNBA s informací o Světových hrách 2022 

❖ NBC 

➢ V poslední době probíhají velmi intenzivní jednání o Světových hrách 2022 

▪ 28. 2. 2022 se uskutečnilo P-NBC, kterého se zúčastnil Andrew Oram (Chief 
Executive Officer) 
1. pořadatelem soutěží není WNBA či NBC, ale výhradně IBF 
2. IBF má sponzorskou smlouvu s leteckou společností Emirates (možnost slev pro 

členy IBF) 
3. projednány kroky, které je třeba učinit, aby se kuželkáři zúčastnili SH 2022 
4. dále byly projednány další zajímavé otázky: s IBF je šance, aby se kuželky dostaly 

na OH; NBC by se ráda přímo začlenila do IBF 

➢ 9. 3. 2022 se uskutečnila porada členský svazů NBC 

▪ 18 účastníků – mj. národní svazy AUT, CRO, CZE, EST, GER, HUN, POL, SLO, SRB, 
SUI, SWE 

▪ IBF tvrdí, že se SH zúčastní bowling i kuželky (kuželky jako ukázkový sport) 

▪ podle DKB Organizační výbor SH 2022 uvádí, že se zúčastní pouze bowling 

▪ obecně bylo konstatováno, že spolupráce s WNBA není dobrá 

➢ MS 2022 v Estonsku 

▪ NBC se obrátila na členské svazy s dotazem k ME 60+ – naprostá většina členských 
svazů odpověděla, že nejsou schopny uspořádat kvalifikační turnaje a zájem 
sportovců je minimální → ME 60+ se nebude letos konat (konference NBC rozhodne 
o dalším osudu této soutěže) 

▪ v důsledku konfliktu Rusko × Ukrajina sleduje NBC situaci v Estonsku – v případě 
eskalace konfliktu zvažuje „plán B“ (termín rozhodnutí: konec března) 

▪ v současnosti je v Estonsku klid – v těchto dnech se 5 km od dějiště MS 2022 koná 
SP v biatlonu 

▪ pořadatelé mají vše organizačně zajištěno, je podepsána smlouva s estonskou 
vládou 

▪ od 13. 3. 2022 se v Estonsku ruší veškerá protikovidová opatření 

▪ do 11. 3. 2022 je třeba na NBC zaslat informaci o naší přípravě na MS (cestování, 
ubytování) 

➢ Konference NBC se bude konat 21. 5. 2022, Elva (EST) 

❖ Projekt EU 
➢ 15.-16. 3. 2022 se ve Vrbasu (SRB) koná další konference a zasedání projektového týmu. 
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4. Zpráva sekretariátu 
❖ Ve spolupráci s ČBA a ČKBF byla vyúčtována dotace pro rok 2021. 

❖ Ve spolupráci s ČBA a ČKBF se pracuje na dotační výzvě 2022, uzávěrka přihlášek 
4.4.2022; seznámení s novinkami v dotazníku. 

❖ Návrat generální sekretářky do částečného pracovního úvazku by mohl být k 28.3.2022. 

❖ Připraveny podklady k získání druhé akreditace Trenér kuželek - distanční forma, uzávěrka 
15.3.2022. 

❖ Zpráva o zajištění finálových turnajů pohárů mládeže. 

❖ Zpráva o zajištění KS reprezentace žen. 

❖ Připraveny podklady pro ročenku ČUS ve spolupráci s ČBA. 

❖ Přednesena žádost oddílu TJ Centropen Dačice – ČKA může pomoci především 
administrativně.  

5. Průběh soutěží 
❖ Přehled odložených zápasů – výrazná většina má již náhradní termín. 

❖ STK předpokládá ukončení dlouhodobých soutěží v dubnu.  

6. Příprava MS 2022 
❖ Pokud by se situace na východě Evropy nezhoršila, ČKA plánuje účast na všech akcích 

v Estonsku 2022. 

❖ Ubytování hledáno v Tartu; výpravy se do EST dopraví mikrobusy. 

❖ Pro realizační tým U23 chybí asistent trenéra, technický vedoucí a fyzioterapeut. 

❖ Na pozici fyzioterapeuta se MS seniorů zúčastní Ilona Hanušová. 

❖ Uzávěrka soupisek pro MS: U18 a U23 do 30. 3. 2022, senioři do 6. 4. 2022. 

7. Světové hry 
❖ Existuje informační dopis od WNBA: 

➢ firma Funk postaví v „Birmingham Jefferson Convention Complex“ 4 klasické dráhy 

➢ termín soutěží: 8.-11. 7. 2022 

➢ každý národní svaz může přihlásit 2 ženy a 2 muže starší 18 let 

➢ program: 
▪ jednotlivci m/ž 2×30 hs (bude použito také jako kvalifikace pro sprint) 
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▪ sprint m/ž 2×20 hs 
▪ tandemy m/ž 2×30 hs 

❖ Chybí oficiální stanovisko Organizačního výboru SH 2022. 

❖ Do 14. 3. 2022 je třeba na NBC zaslat vyjádření, zda mají členské svazy o účast zájem a 
v jakém počtu sportovců (max. 2+2) 

❖ S ČOV je předběžně projednána finanční a materiální podpora naší účasti. Pokud by ČOV 
významně podpořil naši výpravu, ČKA se her zúčastní. 

❖ NBC zašle na IBF dopis, kde vyjádří zájem členských svazů, a požádá o oficiální potvrzení, 
že se kuželky zúčastní SH 2022 – kopie dopisu bude na WNBA a členské svazy 

8. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

❖ Probíhá významná revize Ekonomické směrnice, finální verze bude připravena pro příští 
zasedání VV. 

KM – Ludmila Johnová 

❖ Připravován Májový turnaj, předpokládaný termín 28.-29. 5. 2022 

❖ Představen předběžný návrh letních akcí pro mládež. 

KR – Lukáš Hlavinka 

❖ Řešena otázka importu rozhodčích III. třídy do elektronické evidence. 

KSR – Vladimír Sedláček 

❖ Doplněn termínový kalendář o akce pro jaro 2022. 

❖ Turnaj 4 zemí pro letošní rok zrušen z důvodů kolize termínových kalendářů. 

❖ Předložen první návrh Směrnice o reprezentaci, proběhne připomínkování a úpravy. 

❖ Zpráva o přípravných akcích reprezentace pro nejbližší týdny. 

MMK – Lukáš Dařílek 

❖ Příprava KuLi 02/2022. 

❖ Spuštění projektu KuLi aktuality. 

❖ Postup v rámci přípravy nového webu, vytvoření pracovní skupiny k přípravě zadávací 
dokumentace. 
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STK – Hanuš Slavík 

❖ Zpráva k MČR jednotlivců, dvojic a PČKA. 

❖ V nejbližších dnech budou dokončeny rozpisy MČR Dvojic a PČKA. 

❖ Diskuze k rozpisu ligy 2022/2023. 

❖ Diskuze k nesouladu pravidel české ligy a IL.  

❖ Projednána delegace zástupců ČKA na MČR. 

❖ Urgence vedení STK IL k vyjádření ke dvěma podaným návrhům. 

TK – Pavel Mecerod 

❖ Český překlad Technických předpisů WNBA – probíhají poslední úpravy (popisky obrázků). 

❖ V květnu by se mělo konat školení kolaudátorů. 

TMK – Jan Kotyza 

❖ Pokračují práce na nové metodice. 

❖ 16. 3. 2022 schůze pracovní skupiny. 

❖ Na konci sezony by mělo být další školení trenérů. 

9. Různé, závěr 
❖ Příští zasedání bude svoláno 27. 4. 2022. 

U S N E S E N Í :  

36/22 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

37/22 VV ČKA schvaluje 
účast českých hráčů na SH 2022 v počtu 2+2 za podmínek: 
• ČKA obdrží oficiální pozvánku na SH 2022, 
• ČOV zařadí naše účastníky do své výpravy na SH 2022. 

38/22 VV ČKA schvaluje per rollam 
rozpis nadstavbové části I. KLD 2021-2022. 
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39/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
rozpisy jednorázových MČR jednotlivců pro rok 2022 včetně delegátů VV ČKA; 

b) ukládá 
zveřejnit rozpisy jednorázových MČR jednotlivců pro rok 2022 

z: H.Slavík 
t: 20. 3. 2022 

c) ukládá 
provést delegaci rozhodčích na jednorázová MČR jednotlivců pro rok 2022 

z: L.Hlavinka 
t: 10. 4. 2022 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 


