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Z Á P I S 

 

z jednání Výkonného výboru ČBA 

ze dne 14. září 2022 od 17 hod., budova České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 
 

 

VV, přítomni: 

Karel Vopička, Jan Spáčil, Jan Čepelák, Adam Vondráček, Jitka Nosková, Ivan Burian, Jiří 
Marval, Jaroslav Lorenc, Tomáš Hlúch, Petra Otec Hanzlovská 

 

VV, omluveni: 

Jiří Beran st., Vojtěch Rosenberger,Jiří Beran ml. 

  

Program: 

1. Zahájení jednání 
2. Informace z NSA ohledně dotací 2022 
3. Práce jednotlivých komisí  
4. Různé 
5. Ukončení 

 
 

Průběh jednání: 

 

1.  Zahájení jednání 

Jednání zahájil prezident VV ČBA Karel Vopička přivítáním všech přítomných členů VV, včetně 
nové členky, nově zvolené předsedkyně regionu Západní Čechy, Petry Otec Hanzlovské.  
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2.  Informace z NSA 

Prezident seznámil členy VV detailně s průběhem dotačního řízení pro přidělení státních 
dotací ČKBF pro rok 2022 včetně následného jednání s předsedou NSA.  Informace již byly 
publikovány v informačním článku na webu asociace a nové informace od té doby, zatím 
přes veškerou snahu, nejsou. Nicméně 27. září má proběhnou seminář, pořádaný NSA, kde 
bychom se měli dozvědět jednak potřebné detaily a především důležité informace pro 
dotační výzvy pro rok 2023. 

Předběžný finanční plán pro letošní rok počítal ve své pesimistické variantně s dotacemi ve 
výši cca 76% loňských, realita je 72%. 

3.  Zprávy z jednotlivých komisí 

Komise pro reprezentaci: 

Schválená úprava koncepce (hlasování per-rollam) podle diskuze na předchozím zasedání VV 
již byla umístěna na web asociace.  

Předseda komise Jan Spáčil oznámil svoji rezignaci k 31. 8. 2022 na post hlavního trenéra 
ženské reprezentace s tím, že se do budoucna zaměří v rámci pouze na práci předsedy 
komise, jak bylo při přípravě koncepce v plánu. Karel Vopička ocenil toto rozhodnutí, 
opětovně poděkoval Janu Spáčilovi jménem celého VV za dlouholetou práci se 
všemi reprezentačními výběry, a pověřil komisi přípravou návrhu pro výběrové řízení 
v souladu s výše uvedenou koncepcí, které vypíše Prezidium ihned po obdržení rozhodnutí 
Komise. 

VV dále požádal Komisi, aby si vyžádala (pokud je již nemá) závěrečné zprávy od všech 
hlavních reprezentačních trenérů z uskutečněných světových a evropských šampionátů, 
projednala je a předložila zprávy spolu se svými připomínkami nejpozději 3. 10. 2022 
Prezídiu.  

VV projednal návrh na volné využívání oficiálních reprezentačních dresů a případnou 
možnost si je zakoupit pro všechny členy asociace. Návrh byl zamítnut, reprezentační dres 
představuje důležitý symbol důstojné oficiální reprezentace České republiky a je určen 
výhradně na využití na oficiálních reprezentačních výjezdech popřípadě na akcích 
reprezentačního kádru (příprava, medializace atp.). Pokud jej některý reprezentant chce 
použít pro soukromé účely např. tj. individuální výjezd, je to možné pouze se souhlasem 
hlavního trenéra příslušné reprezentace. (Připomínáme, že na všech domácích soutěžích je 
použití repre dresu zakázáno). 

VV dále v souvislosti s předchozím návrhem upozorňuje všechny členy reprezentačních kádrů 
včetně trenérů a asistentů, že jediná možnost individualizace dresu (kromě jména) je prostor 
na levém rukávu, který je určen pro individuální sponzory. Pouze v tomto prostoru lze zadat 
logo při výrobě nebo lze v tomto místě využívat různé nažehlovací či nalepovací loga. 
Jakékoliv další upravování dresu je nepřípustné.  
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Posledním úkolem pro Komisi je projednat účast na IBF World Cup 2022 v Austrálii 
v listopadu tohoto roku a podat doporučení Prezídiu. 

STK: 

STK předložila úpravu Soutěžního řádu, navrhla zmírnit podmínky pro start cizinců 
v soutěžích družstev. Nově za cizince nebude považován hráč s minimálně tříletou registrací 
a již odehraným počtem minimálně 30 her v příslušné soutěži (bez ohledu na občanství). 
Dále byla nově definována vhodná/nevhodná ústroj přímo v Soutěžním řádu. Soutěžní řád 
byl hlasováním přijat a bude zveřejněn na webu asociace. 

STK dále předložilo úpravu propozic Mistrovství České republiky jednotlivců a dvojic všech 
věkových kategorií. Zde navrhlo zcela vyloučit účast cizích státních příslušníků (podle 
dosavadní úpravy mohli cizinci hrát, ale nemohli získat titul ani žádné ocenění – z toho 
důvodu se stejně nezúčastňovali a účast cizince byla zcela výjimečná). Návrh byl hlasováním 
přijat a bude zapracován do všech relevantních propozic pro MČR od roku 2023. 

STK dále informovala, že vytvořila banku mazacích modelů, která bude umístěna na webu a 
pouze modely z této „banky“ budou používány pro sezónu 2022/2023. Po této sezóně bude 
banka vyhodnocena a případně upravena pro další sezónu (2023/2024).  

V souvislosti s tím STK bude v propozicích oznamovat 5 dní dopředu (před příslušnou soutěží) 
délku mazacího modelu (plus minus jedna stopa), aby si hráči v předstihu mohli 
připravit/vybrat koule k použití. Konkrétní model bude publikován dva dny před soutěží, jako 
doposud. 

VV dále potvrdil původní rozhodnutí STK (zamítnul odvolání) o žádosti o výjimku pro Matěje 
Vacíka na start v Extralize za jiný tým, než je jeho klubová příslušnost a doporučil přestup, 
který byl poté realizován. 

Komise pro mládež: 

Prezident informoval VV detailně o změnách k přístupu a financování „talentované mládeže“ 
ze strany NSA. Komise pro mládež se po vyhlášení podmínek dotačního řízení pro rok 2023 
sejde a navrhne podle něj změny v koncepci. Vyhlášení se očekává v průběhu měsíce října. 

Mediální komise 

Předseda Mediální komise informoval o činnosti v souvislosti se všemi dosaženými 
sportovními úspěchy především na mezinárodním poli. Činnost bude pokračovat 
v nezměněné podobě i nadále dle schválené Koncepce komunikační strategie. 

Ročenka pro rok 2021 nakonec samostatně nevznikne, bude připravena ročenka za celé 
„post-covidové období“, tedy společně za roky 2021 a 2022. 
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Komise pro seniorský bowling 

Předseda Jiří Marval referoval o zvýšeném zájmu hráčů ohledně Seniorské bowlingové ligy, 
která získala pro následující dvě sezóny jmenného partnera a nese jméno SILVERNITE SBL.  

Dále informoval, že komise získala silnou zpětnou vazbu od seniorů ohledně uskutečněného 
„Seniorského víkendu“ (2021), kdy během jednoho víkendu proběhly soutěže MČR 
seniorských dvojic i Finále SBL tříčlenných družstev. VV schválil tuto myšlenku a STK ji 
opětovně zapracuje dle možností do dalších sezón. 

 

Trenérsko-metodická komise 

Tomáš Hlúch informoval o nadcházejících akcích komise pro rok 2022, v říjnu proběhnou ve 
spulpráci s Juhou Majou dvě školení zaměřená výhradně na obouručný bowling (jedno 
v Čechách, jedno na Moravě) a dále proběhne pro držitele certifikátu Level 1 navazující 
školení ETBF Level 2, také v říjnu. Další školení ETBF Level 1 proběhne začátkem roku 2023. 
Obsazovačky na všechny akce již jsou zveřejněny na webu. 

VV doporučil rozšířit vzdělávací plán o další oblasti vzdělávání – mentální hra, fyzio atd. jak již 
bylo započato v loňském roce a to především pro trenéry TCM. 

Dále předseda Komise navrhnul omezení platností trenérských licencí na 5 let. Po této době 
se musí držitel, který není aktivně činný v TCM (nebo jiné prokazatelné práci s dětmi), 
účastnit přezkoušení, které bude provedeno na závěr aktuálního školení ETBF Level 1. VV 
návrh odhlasoval a bude zapracován do vznikající Koncepce vzdělávání trenérů bowlingu. 

4.  Různé 

STK proškolí rozhodčí pro ECC 2022 v Olomouci před startem soutěže. Vlastní rozhodčí 
vytipuje centrum Bowland Olomouc. 

Na přelomu října a listopadu proběhne po ukončení ECC Certifikovaná technická klinika ETBF 
pod vedením Mariose Nicolaidese. Je doporučena všem organizátorům turnajů či lig, 
rozhodčím, všem členům STK, ale také pracovníkům bowlingových center. Na programu 
budou veškeré technické aspekty bowlingu, od kontroly stavu dráhy, rozběhu, kuželek až po 
přípravu a výběr vhodných mazacích modelů. Detailní informace budou včas zveřejněny na 
webu. Akce bude pro účastníky zdarma v rámci podpory a rozšiřování sportovního bowlingu. 

 

5. Ukončení 

Řídící jednání poděkoval všem přítomným členům VV za účast a jednání ukončil. Další 
zasedání VV bude uskutečněno ad-hoc po vyhlášení dotačního řízení NSA pro rok 2023. 

Zapsal: Ing. Karel Vopička 


