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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 27. 9. 2022 v Rosicích 

Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Lukáš Dařílek, Jan Kotyza, Lukáš Hlavinka, Tomáš 
Valík, Petr Lang 

Omluven: Pavel Mecerod, Hanuš Slavík, Ludmila Johnová, Blanka Mašková 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Příprava VR ČKA 2022 

6. Příprava MČR 2023 

7. Zprávy předsedů komisí 

8. Různé, závěr 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

1. Zahájení 
Zasedání v 19:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Prezident na úvod připomenul 
významné jubilanty. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 
Zápis z minulého zasedání schválen bez připomínek. 

Plnění úkolů: 

20/21d) připravit konkrétní návrhy na další členy realizačního týmu rep. mládeže: trvá 
(30. 11. 2021) 

24/21 vytvoření metodiky kuželkářského tréninku: trvá (31. 12. 2022) 
53/22a) vyplatit odměny za umístění v ligách a PČKA: splněno 

3. Zpráva prezidenta 
 NBC 

 Zasedání prezídia 
 19. 9. 2022, online formou 

 Aktuální situace WNBA: 
 T.Berk oznámil, že na příští pravidelné konferenci odstoupí 
 toto datum by mělo být stanoveno po zasedání Prezídia WNBA 30. 9. 2022, cíl stále 

v roce 2022 
 zároveň byla zrušena plánovaná konference na 1. 10. 2022 z důvodu chybné 

pozvánky a zmeškaného termínu 
 v současné době téměř všechny týmy, které se účastní soutěží NBC, nemají povolení 

k inzerci, rozhodčí povolení ke hře udělují po předložení žádosti o reklamu 

 Mezinárodní klubové soutěže 
 webová stránka pořadatele propojená se stránkou NBC 
 CL kontrakt 2022 pro HUN byl předložen později, pro finálový turnaj 2023 v Grazu 

bude odeslán po pohárových soutěžích 
 Losování 1. kola CL provede Z.Jagić a J.Kartelo online po pohárových soutěžích 

 Různé 
 los skupin MS pro rok 2023 proběhne 30. 10. 2022 v Rosicích (CZE) a online, 

registrace členských svazů do 27. 10. 2022 
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 energetická krize přináší finanční problémy klubům a provozovatelům sportovních 
zařízení → NBC nabízí online setkání k výměně zkušeností a nápadů (říjen po 
pohárových soutěžích) 

 nutné zřízení výborů a plánování → diskuse v Mnichově (M.Pintyőke, A.Lepsi a 
M.Herold) 

 rezignace R.Westhause jako finančního referenta k 31. prosinci 2022; nástupce musí 
být nalezen v blízké budoucnosti 

 Projekt EU 

 30. 10. 2022 (ne) se v Zastávce uskuteční zasedání řídícího výboru (jednodenní akce) 

 po skončení proběhne rozlosování skupin pro MS 2023 – místo: kuželna v Rosicích? 

 Domácí scéna 

 5. 9. 2022 proběhlo v Odrách slavnostní otevření víceúčelové haly kuželny, stolního 
tenisu a badmintonu 

 9. 9. 2022 se uskutečnilo otevření rekonstruované kuželny v Horním Benešově 

 10. 9. 2022 otevřena zrekonstruovaná kuželna Slavoj Plzeň (“Masna”) 

4. Zpráva sekretariátu 

 Sekretariát připravil a předložil VV podklady pro zasedání VR ČKA. 

 Zpráva o hospodaření za rok 2021. 

 Finanční příspěvky pro krajské svazy pro rok 2022. 

 Zpráva o aktuálním stavu hospodaření za rok 2022 a zpráva o dění na poli dotačních 
výzev. 

 Připraveny podklady pro vložení na rejstříkový soud. 

 Doplněny účetní uzávěrky za roky 2017-2021. 

 Příprava návrhu a příloh pro úpravu po poslední VH ČKA. 

 Zpráva pro VV o aktuálním stavu účetnictví. 

 Využity služby v rámci našeho členství v programu společnosti TechSoup. 

 Všem oddílům, které se zúčastní mezinárodních pohárů byly připraveny podklady 
k registracím. 

 Společně s prezidentem ČBA K. Vopičkou se sekretariát jménem ČKBF zúčastnil 
workshopu NSA k dotační výzvě podpory svazů 2023. 

 Informace ke změnám v dotační výzvě, která by měla být zveřejněna v říjnu 2022. 

 Vyjasněny některé nesrovnalosti ve výkladu výzvy. 
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 Dojednána schůzka s místopředsedkyní NSA M. Kabourkovou ve věci odůvodnění 
zamítnutí podpory v oblasti podpory B a C. 

 Diskutována problematika výsledků PČKA, možnost přesunutí na kuzelky.com 

 Příprava podkladů k vyplacení odměn trenérům reprezentace za účast na MS 2022. 

 Příprava meetingu v Rosicích pro projekt v rámci projektu Erasmus+. 

5. Příprava VR ČKA 2022 
 Místo: Zastávka u Brna v Hotelu Harmonia (stejně jako v minulém roce). 

 Termín: středa 28. 9. 2022 

 VV jako zapisovatele navrhuje L. Dařílka. 

 VV schválil, aby schůzi řídil V. Sedláček. 

 Připraveny a zkontrolovány všechny podklady: 

 Zpráva o činnosti ČKA. 

 Zpráva o hospodaření ČKA 2021. 

 Zpráva o hospodaření ČKA 2022. 

 Návrh příspěvků pro krajské svazy 2022. 

6. Příprava MČR 2023 
 Projednány základní teze pro pořádání MČR 2023 jednotlivců a dvojic: 

 Návrh na snížení počtu účastníků u hlavních kategorií na 40. 

 Na start počítat 70 minut. 

 Možnost snížení počtu účastníků na 20 u dívčích mládežnických kategorií na 16. 

 Seniorky nadále jeden start. 

 U dorostu a žactva zvážit blokové starty. 

 Finále MČR dvojic – zvážit blokový start, dle dojezdové vzdálenosti. 
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7. Zprávy předsedů komisí 

EK – Blanka Mašková 

 Spolupráce se sekretariátem na zprávě o hospodaření pro roky 2021 a 2022. 

KSR – Vladimír Sedláček 

 KS mužů a žen 28.10.2022 pravděpodobně v Třebíči. 

 MU mužů a žen GER-CZE v Německu v termínu 6.-7.5.2023, místo bude upřesněno. 

MMK – Lukáš Dařílek 

 Vydání KuLi 06/2022. 

 Příprava KuLi 07/2022. 

 Vydáno Interligové okénko. 

 Připravena smlouva o sponzorství se společností Miro Gloves. 

STK – Hanuš Slavík 

 Start soutěží bez větších problémů. 

 Připraven rozpis a přihláška do PČKA – nový vedoucí Jaromír Šula. 

 STK posílena o Karla Boka, přebírá 3.KLM A a B. 

 2. KLM A vede nadále Hanuš Slavík. 

TK – Pavel Mecerod 

 TK ČKA ve spolupráci s Petrem Streubelem pracuje na aktualizaci Evidence klubů a kuželen 
a do konce roku máme cíl, že bude plně aktuální. 

 Náročný rok na kolaudace, jelikož doběhl tříletý cyklus mezinárodních kolaudací, ale vše 
zvládnuto. 

8. Různé, závěr 
 Příští zasedání bude svoláno začátkem listopadu a bude se konat formou online. 
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U S N E S E N Í :  

57/22 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

58/22 VV ČKA 

a) schvaluje, 
aby VR ČKA řídil Vladimír Sedláček; 

b) schvaluje 
aby VR ČKA byl navržen Lukáš Dařílek do funkce zapisovatele 

c) schvaluje; 
pracovní materiály: 
• Zprávu o hospodaření ČKA za rok 2021, 
• Průběžnou zprávu o hospodaření ČKA v roce 2022, 
• Rozdělení dotací KKS v roce 2022, 

které budou předloženy VR ČKA k projednání. 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 
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