ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
CZECH NINEPIN BOWLING ASSOCIATION
TSCHECHISCHE SPORTKEGLER ASSOZIATION

Z Á P I S
ze zasedání Výkonného výboru ČKA,
konaného dne 14. 6. 2022 formou telekonference
Přítomni:

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

Omluven:

Ludmila Johnová, Jan Kotyza

Program
1. Zahájení
2. Kontrola zápisu
3. Zpráva prezidenta
4. Zpráva sekretariátu
5. Vyhodnocení MS 2022
6. Vyhodnocení MČR 2022
7. Novela Sportovně technických předpisů
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 19:00 hod. zahájil a řídil prezident ČKA Jiří Jančálek. Prezident na úvod připomenul
významné jubilanty. Zasedání se konalo formou telekonference.

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

Plnění úkolů:
19/21c)

uzavřít nové DPP s ligovými rozhodčími: vypuštěno (30. 11. 2021)

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)

3. Zpráva prezidenta
❖ IBF
➢ 24.-25. 5. 2022 se v Lausanne (SUI) konal mimořádný kongres IBF.
➢ Za ČKBF se zúčastnili H. Slavík a K. Vopička – bohužel na kongresu nepotkali žádného
zástupce kuželek.
➢ Hovořili s K. Funkem ml., který jim potvrdil, že má připraveny 4 dráhy pro Světové hry
v Birminghamu – bohužel nebudou využity.
➢ Na kongresu se řešily výhradně problémy bowlingu.
➢ V rámci kongresu IBF se řešilo právní ukotvení IBF a zároveň reforma struktury IBF,
včetně odstranění WTBA či WNBA. Zároveň došlo k odvolání prezidenta IBF a následným personálním výměnám na vedoucích pozicích.
➢ Řada členských států IBF není spokojena se současným stavem IBF a dožaduje se
svolání dalšího kongresu na podzim 2022.
❖ NBC
➢ 23. 5. 2022 se v Elvě (EST) konala Konference NBC
▪ J. Jančálek se zúčastnil jako viceprezident NBC, ČKA zastupoval V. Sedláček.
▪ Konference proběhla standardním způsobem.
▪ S drobnými změnami prošly všechny návrhy předložené prezidiem NBC.
▪ Návrhy předložené národními svazy neprošly.
▪ Byla schválena změna v pořádání MS: 2023 Varaždin (CRO), 2025 Budapešť (HUN).
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➢ 3. 6. 2022 se uskutečnil hovor s prezidentem NBC M. Pintyőkem
▪ Řešena ekonomická situace v členských svazech NBC.
▪ Byly diskutovány závěry kongresu IBF.
➢ 9. 6. 2022 proběhlo online zasedání Prezidia NBC
▪ Projednány závěry konference NBC a schválen protokol.
▪ Příprava školení mezinárodních kolaudátorů.
❖ Domácí scéna
➢ 25. 5. 2022 se v Opavě konalo společné SZO Olomouckého a Moravskoslezského KKS;
v obou případech byli zvoleni noví předsedové krajů.
➢ 22. 6. 2022 se koná Valná hromada ČUS, zúčastní se H. Slavík.
➢ 22. 6. 2022 (po VH ČUS) se uskuteční zasedání Prezídia ČKBF.

4. Zpráva sekretariátu
❖ Zpráva o průběhu řízení k dotační výzvě NSA podpora svazů.
➢ Na základě stanoviska NSA byly nutné zásadní úpravy žádost ČKBF jak po stránce
formální, tak obsahové.
➢ Do budoucna budou nutné systémové a strukturální změny ČKBF, které se přímo
dotknou ČKA.
❖ Zpráva o hospodaření ČKA.
➢ Momentálně je nutné omezit všechny výdaje ČKA, do doby než padne rozhodnutí ve
věci dotačního řízení a dokud neproběhne výplata dotačních prostředků.
➢ Do budoucna je nutno diskutovat systémové změny hospodaření ČKA.
➢ Prioritou hospodaření příštích let by mělo být vytvoření finanční rezervy.
❖ Nová smlouva u poskytovatele finančních služeb – Moneta Bank.
➢ Aktualizace smlouvy a získání výhodnějších podmínek.
➢ Založeny nové bankovní produkty.
❖ Probíhají práce na aktualizaci rekordů ČR. Vytvořena pracovní skupina.
❖ Proběhlo jednání se sportovním ředitelem NBC Z. Jagićem a byly diskutovány změny schválené konferencí NBC.
➢ O změnách, které se dotknou českých klubů (např. při účasti na mezinárodních pohárech
bude) členská základna informována formou samostatného článku na webu ČKA.
Oddíly, které si vybojovaly účast na mezinárodních pohárech 2022 budou informovány
v nejbližších dnem emailem.
❖ Na konci července a začátku srpna bude omezen provoz sekretariátu z důvodu čerpání
dovolené.
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❖ Ve spolupráci s firmou SABE byly vytvořeny nové medaile pro P-ČKA.
❖ Předložena zpráva o vyúčtování MS 2022.
❖ Byl vyúčtován ročník MČR neregistrovaných 2022.

5. Vyhodnocení MS 2022
❖ MS 2022 bylo velmi náročné po stránce finanční, logistické i časové.
❖ Reprezentace ČR trpí personálním nedostatkem v realizačních týmech.
❖ Sportovní ambice nebyly naplněny, i když reprezentanti vyloženě nezklamali.
❖ Výpravu U23 zasáhla silná virová nákaza, stejně jako jiné výpravy na MS U23.

6. Vyhodnocení MČR 2022
❖ Daří se získávat podporu místních radních. Často přítomen starosta či jiný komunální politik;
na MČR dvojic žen byl přítomen senátor. Vesměs vyjadřují radost nad konáním MČR v jejich
obci.
❖ Do budoucna je neudržitelná 60minutová dotace na 120 HS. Nutno zvážit navýšení na 70
minut, či redukci počtu účastníků.
❖ Pro MČR dvojic bude zvažován časový harmonogram dle vzdálenosti.
❖ Nutno řešit otázku odjezdu hráčů/hráček před slavnostním ceremoniálem.

7. Novela sportovně technických předpisů
❖ Představen finální návrh úpravy pravidel.
❖ Implementovány změny vycházející z konference NBC.

8. Zprávy předsedů komisí
EK – Blanka Mašková
❖ Finální formální úpravy ekonomické směrnice, příprava ke zveřejnění.

KM – Ludmila Johnová
❖ Podána zpráva o průběhu Májového turnaje (28.–29. 5. 2022).
➢ Akce se vydařila velmi dobře, i přes původní nelibost krajských svazů na jejich finanční
spoluúčasti při zajištění jejich výprav (cestovné, ubytování).
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➢ Chyběly pouze dva krajské svazy (Liberecký a Královehradecký).
❖ Připravena nominace na mezinárodní kempy mládeže. Hlavním kritériem je věk a výsledky
na MČR jednotlivců a v dlouhodobých soutěžích mládeže.
❖ KM chystá náborovou akci na hledání spolupracovníků KM na nejrůznější činnosti.
❖ Vzhledem k aktuální finanční situaci je zatím pozastavena příprava všech letních akcí pro
mládež.

KR – Lukáš Hlavinka
❖ Zahájena obnova končících platností licencí.
❖ Diskutována forma semináře rozhodčích před novým soutěžním ročníkem.

KSR – Vladimír Sedláček
❖ Pro rok 2023 předběžně domluveno MU s Německem.
❖ Vzhledem k aktuální finanční situaci je zatím pozastavena příprava všech letních akcí pro
reprezentaci.

MMK – Lukáš Dařílek
❖ Započala příprava KuLi 05/2022.
❖ 18. 6. 2022 proběhne zasedání MMK v Poděbradech u příležitosti MČR smíšených dvojic.
❖ Proběhlo jednání o sponzorství se společností MIRO GLOVES s.r.o. a byl představen rámec
spolupráce.

STK – Hanuš Slavík
❖ Přihlášky do kuželkářských lig – doplněna 3. KLM s použitím čl. 23 SŘ. KL v plném obsazení.
❖ 2. KLZ: 15 přihlášek, 1. KLD: 25 přihlášek.
❖ Zaznamenán podnět na posunutí termínu MČR z důvodu jeho blízkosti u MS.
❖ Projednány nominace na mezinárodní klubové poháry. Ženy KK Slavia Praha a SKK Rokycany v předstihu odmítly účast na P-NBC.

TK – Pavel Mecerod
❖ 21.5.2022 v Prušánkách proběhlo školení kolaudátorů. Zúčastnilo se 13 kolaudátorů.
❖ P. Mecerod a Pe. Kohlíček se zúčastní mezinárodního školení kolaudátorů, které proběhne
18. 6. 2022 formou telekonference. Absolvování školení je podmínkou pro prodloužení
mezinárodní licence.
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TMK – Jan Kotyza
❖ Trenérské licence – Trenér kuželek
➢ Na základě rozhodnutí MŠMT je nově zaveden požadavek na absolvování a doložení
lékařské prohlídky.
❖ Proběhla schůzka pracovní skupiny Metodika – bude nutné co nejdříve natočit videa pro
potřeby technického popisu.

9. Různé, závěr
❖ Příští zasedání bude svoláno operativně po zasedání prezidia ČKBF.

USNESENÍ:
46/22 VV ČKA bere na vědomí
zprávu prezidenta, zprávu sekretariátu a předsedů odborných komisí VV ČKA.
47/22 VV ČKA
a) schvaluje
novelu Sportovně technických předpisů ČKA s účinností od 1. 7. 2022.
b) ukládá
zveřejnit nové znění Sportovně technických předpisů ČKA na webu ČKA.
z: H. Slavík
t: 26. 6. 2022
48/22 VV ČKA
a) schvaluje
nominaci družstev na mezinárodní klubové soutěže
Ženy:

SP:
EP:
P-NBC:

KK Slovan Rosice (I. KLZ)
SKK Náchod (I. KLZ)
KK Jihlava (I. KLZ), TJ Spartak Přerov (P-ČKA)

Muži

SP:
EP:
P-NBC:

SKK Rokycany (IL)
TJ Valašské Meziříčí (IL)
KK Slavoj Praha (IL), KK Jihlava (P-ČKA)
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b) ukládá
požádat nominovaná družstva o zaslání přihlášek a současně je informovat o změnách,
které byly schváleny na Konferenci NBC.
z: sekretariát
t: 17. 6. 2022
49/22 VV ČKA ukládá
zveřejnit na webu ČKA článek o novinkách při účasti klubových družstev v mezinárodních
soutěžích, které schválila Konference NBC.
z: sekretariát
t: 30. 6. 2022
50/22 VV ČKA schvaluje
úhradu poplatku za školení mezinárodních kolaudátorů pro P. Meceroda a Pe. Kohlíčka.

Zapsal: Tomáš Valík
Schválil: Jiří Jančálek
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