
 

  
 

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION 
TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION 

MONETA Money Bank 
č. ú.: 158564033 / 0600 

+420 730 103 713 
+420 737 067 880 

 

cka@kuzelky.cz 
kuzelky@cuscz.cz 

 
 

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. 11. 2022 
formou telekonference 

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

Omluven: Pavel Mecerod, Lukáš Hlavinka 

Program 
1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu 

3. Zpráva prezidenta 

4. Zpráva sekretariátu 

5. Přehled hospodaření 2022 

6. Plán akcí do konce roku 2022 

7. Příprava MČR 2023 

8. Zprávy předsedů komisí 

9. 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 repre. mládeže: 
vypuštěno 

24/21 vytvoření metodiky kuželkářského tréninku: trvá (31. 12. 2022) 

3. Zpráva prezidenta 
 NBC 

 Zasedání prezídia 
 12. 10. a 10. 11. 2022 online formou 

 Aktuální situace WNBA: 
 během SP družstev v Mnichově se uskutečnila schůzka, které se zúčastnil 

vizeprezident WNBA P.Vaňura 
 na posledním zasedání Prezidia WNBA dne 28. 10. 2022 T.Berk ústně oznámil své 

odstoupení ze zdravotních důvodů – písemné potvrzení tohoto rozhodnutí zatím 
chybí 

 od listopadu 2022 převzal řízení WNBA P.Vaňura 
 nová volba Prezidia WNBA je plánována na řádnou konferenci, která se uskuteční 

v únoru 2023 

 Mezinárodní klubové soutěže 
 historicky poprvé se SP a EP konaly na jednom místě 
 je to zajímavá zkušenost, ale v současné podobě nemá smysl ji opakovat 
 Kluž se představila jako velmi dobrý hostitel P-NBC, velký zájem o další akce další 

akce 
 nás mohou těšit bronzové medaile žen Rosic (SP) a Náchoda (EP) 

 Liga mistrů 
 probíhají jednání s potenciálními sponzory 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

 týmy z Ferencvarosu a Zalaergerszegu v současné době nemohou hrát CL z důvodu 
nedostatku finančních prostředků a zablokování kuželny městem kvůli energetické 
krizi 

 na příští konferenci bude prováděcí nařízení změněno tak, aby byl v každém případě 
zajištěn počet 16 týmů 

 informace e-mailem všem zúčastněným klubům: chybějící reklamní povolení musí 
být předložena při prvním kole, jinak jsou rozhodčí instruováni, aby odmítli právo 
startu 

 Sportovní komise NBC 
 uskuteční se 17. 11. 2022 online formou 
 body k projednání: 

o časový rozvrh MS 2023 
o budoucí závěrečný den MS družstev v sobotu nebo v neděli? 
o od čtvrtfinále se hraje na 6 drahách. 
o určení: mistr země se účastní SP, 2. místo v EP a 3. místo P-NBC – V P-NBC již 

žádné právo volby 
o kvalifikace do Ligy mistrů prostřednictvím umístění v národní lize nebo 

prostřednictvím pohárů 
o zavedení formátu mezinárodního turnaje pro mládežnické týmy, který by byl 

obdobou SP a EP 
o odložení pohárů v říjnu o dva týdny 
o flexibilní termín SP (přesné datum bude stanoveno 2 roky předem) 

 Projekt EU 

 30. 10. 2022 (ne) se v Zastávce uskutečnilo zasedání řídícího výboru  
 projednány finální kroky k ukončení projektu 
 poslední akce proběhne v Ljubljani (za nás se zúčastní R. Šimůnková a T. Valík) 

 před jednáním proběhlo rozlosování skupin pro MS 2023 
 rozlosování bylo online na internetu 
 kompletní rozlosování včetně časového rozvrhu MS je na webu NBC 
 naše družstva 

o ženy: CZE, SLO, POL, EST 
o muži: SRB, CZE, MKD, DEN 

 Zasedání Prezídia ČKBF 

 2. 11. 2022 v Praze na Strahově 
 ve spolupráci s J. Šulou je třeba aktualizovat Rejstřík sportovců – především je třeba 

odstranit chyby 
 projednána a domluvena procedura podání žádosti k výzvě NSA na rok 2023 
 informace o aktuální situaci v NSA a v IBF, WNBA/NBC 
 web ČKBF – řešena otázka, jak zajisti zobrazování aktuálních informací 
 výzva NSA vydaná 4.11.2022 
 aktuálně i Významné akce 2 (Bowling zřejmě bude mít zájem) 
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ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE 

4. Zpráva sekretariátu 
 Schůzka v Moneta Bank a dokončeny finální úpravy přechodu na novou smlouvu 

 V listopadu začneme plně využívat spořící účet, převod prostředků mezi účty ČKA bude 
mít na starost sekretariát, který s nimi bude nakládat dle potřeby hospodaření ČKA. 

 Podány informace o spuštění nové verze evidence, přidány nové funkcionality. 

 Mnoho změn pro interní používání sekretariátu. 

 Pro veřejnost je zásadní zavedení online platební brány, uživatelé mají nově možnost 
uhradit platbu přímo v evidenci a to převodem, či kartou. Bude vydán samostatný článek 
s návodem. 

 Aktualizace údajů ve veřejném rejstříku, zajištění ověřené dokumentace pro vklad návrhu 
na změnu. 

 Uskutečněny první kroky k uzavření smlouvy o certifikát – elektrický podpis ČKA. 

 Společně s H.Slavíkem představena nová výzva Podpora svazů, uzávěrka žádostí je 
30. 12. 2021. ČKA bude plně spolupracovat s ČBA a ČKBF. 

 Příprava podkladů k vyplacení odměn za práci v komisích. 

5. Přehled hospodaření 2022 
 Kontrola plnění plánu hospodaření pro rok 2022 dle srpnového návrhu. 

 ČKA se daří dodržet plánovaný rozpočet, velmi pomohli úspory v reprezentaci a zvýšený 
výběr členských příspěvků stejně jako další omezení provozu VV či sekretariátu. 

6. Plán akcí do konce roku 2022 
 Reprezentační start U18 – Praha Žižkov 18.12.2022 

 Vánoční turnaj mládeže 17. 12. 2022 – místo bude teprve určeno (Praha a střední Čechy) 

 Podrobnosti ve zprávách komisí. 

7. 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. 
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 U dorostu a žactva zvážit blokové starty. 

 Finále MČR dvojic – připravit blokový start, dle dojezdové vzdálenosti. 

 Na příštím zasedání budou projednány konkrétní, finální změny rozpisů včetně výše 
startovného, možnosti bezhotovostní platby atd. 

 STK vypíše konkurz na pořadatele jednorázových MČR. 

8. Zprávy předsedů komisí 

DK – Petr Lang 

 Na základě podnětu STK byla vydána tři rozhodnutí ve věci odstoupení družstva ze 
soutěže. Vesměs bylo řešeno formou udělení finančního trestu: II. KLZ – Otrokovice (4 000 
Kč), II. KLZ Blansko (3 000 Kč), III. KLM – Machová (12 000 Kč) 

KM – Ludmila Johnová 

 Vánoční turnaj – jednodenní akce. Kraje by hradily náklady ze svých prostředků. Možná 
místa: Konstruktiva či Kosmonosy, proběhne oslovení oddílů. 

 Návrh na nového člena komise: Michaela Provazníková. 

KSR – Vladimír Sedláček 

 Proběhl KS dospělé reprezentace v Brně na kuželně Sokol Brno 4, kde hraje své zápasy 
v Interlize klub Husovic - jednodenní start, průměrné výkony. 

 U 18 plánuje v letošním roce také ještě jeden jednodenní start na kuželně Žižkov Praha 
v termínu 18. 12. 2022 (ne). 

 Účast reprezentace na SP jednotlivců 9.–12. 3. 2023 (Rijeka, CRO). Účast 1 muž + 1 žena, 
U23 1 + 1, plus 2 trenéři + 1 vedení výpravy. 

 Nominace bude provedena trenéry podle aktuální formy hráčů. 

 Přihláška do 20. 11. 2022 – bylo již splněno. 

 Žádost šéftrenéra Německa o přípravný zápas před MS U18 v termínu 1.–2. 4. 2023. Kolize 
s již odsouhlaseným turnajem 4 na Slovensku. Pokud by se utkání uskutečnilo v tomto, 
nebo jiném termínu, byli bychom hostiteli. Dospělá reprezentace hraje v Německu. 

 MS 2023 družstva M+Ž, U18 (Varaždin, CRO) – přihláška do 27. 10. 2022. – bylo již 
splněno. 

 Přihláška MS U18 do 5. 12. 2022 – přihlásit v plném rozsahu. 

 Je třeba provést rezervaci ubytování: MS družstev 8+8+6, MS U18 5+5+5. 
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MMK – Lukáš Dařílek 

 Vydáno KuLi 7/2022. 

 Příprava KuLi 8/2022. 

 Projekt „Interliga“ – velmi dobrá odezva. 

 Spolupráce s MIRO Gloves – plníme smluvní povinnosti; společnost bude pro kuželkářské 
kluby dělat ponožky na míru. 

 Síň slávy a vyznamenání bylo převzato pod správu MMK. 

 Nový web – představen návrh dalšího postupu, jednání s firmou eSports Media. 

 Proběhne anketa Kuželkář roku 2022. Připravit návrh hlasování a vyhlášení. 

STK – Hanuš Slavík 

 Ligové soutěže bez větších problémů. 

 2. KLM A vede nově Karel Bok. 

9. Různé, závěr 
 Příští zasedání bude svoláno 14. 12. 2022 na Strahově. 

U S N E S E N Í :  

59/22 VV ČKA bere na vědomí 
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA. 

60/22 VV ČKA pověřuje 
sekretariát ČKA, aby ve spolupráci s prezidentem ČKA průběžně prováděl potřebné převody 
mezi běžným a spořícím účtem ČKA. 

61/22 VV ČKA ukládá 
formou výzvy na webu ČKA vypsat konkurz na pořadatele jednorázových MČR 2023 
s termínem podání přihlášek 11. 12. 2022. 

z: H. Slavík 
t: 13. 11. 2022 
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62/22 VV ČKA schvaluje 
Michaelu Provazníkovou za členku Komise mládeže ČKA. 

63/22 VV ČKA 

a) schvaluje 
účast reprezentace na SP jednotlivců 2023 v počtech: 1 muž + 1 žena, U23 1 + 1, 
1 vedoucí výpravy a 2 trenéři, 

b) pověřuje 
KSR ČKA aby ve spolupráci s reprezentačními trenéry provedla jmennou nominaci na SP 
jednotlivců 2023. 

64/22 VV ČKA ukládá 
sekretariátu zajistit ubytování pro MS 2023 (Varaždin, CRO): družstva v počtu 8+8+6, MS 
U18 v počtu 5+5+5. 

z: sekretariát 
t: 25. 11. 2022 

65/22 VV ČKA ukládá 
MMK ČKA aby ve spolupráci se sekretariátem připravila návrh rozvoje webu pro rok 2023. 

z: L. Dařílek 
t: 11. 12. 2022 

66/22 VV ČKA ukládá 
MMK ČKA připravit podklady k vyhlášení ankety „Kuželkář roku 2022“. 

z: L. Dařílek 
t: 11. 12. 2022 

Zapsal: Tomáš Valík 
Schválil: Jiří Jančálek 
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