
                                                                                                                                       
 

 
Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 

 
 

ČMBS • Českomoravský billiardový svaz • Zátopkova 100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17 

Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz 

                                                                                             Bankovní spojení  č.ú. 155 116 518 / 0600 

 
1 

 

 

Zpráva prezidenta ČMBS a pohled na uplynulé volební období. 

Vážení sportovní přátelé,                                                                  
dovolte mi, stejně jako na všech našich předchozích setkáních 
informovat vás a shrnout uplynulý úsek našeho společného života 
v českém kulečníku. Jednoznačně se dá celé čtyřleté období od roku 
2013 po rok 2017 nazvat revolucí ve svazu a to doslova. Nemyslím 
tím jen zemětřesení, mnohé podstatné a zásadní změny v sekcích, což 
vám je pochopitelně nejblíže, ale především významné uskutečněné 
kroky svazu. Zejména v oblasti hospodaření a ekonomiky: zavedení 
rozpočtové struktury a kontroly – v oblasti informatiky: vybudování 
elektronické matriky s evidenci klubů a hráčů, nastavení webových 
prezentací, inovace a tvorba výsledkových servisů -  v oblasti řízení: 
zavedení transparentnosti, informovanosti a publikace na svazovém 
serveru. Čím bylo toto období jiné? Byla to snaha uspět a prosadit se! 
Primární vize svazu byla v hledání a nelezení cesty ke klíčovým 
státním a sportovním institucím. V nalezení elementárního postavení 
a zařazení se po bok ostatních sportů podobného rozsahu, úrovně a 
popularity. Dle mého bylo dosaženo maxima možného, místo pro 
spekulace, proč a díky čemu byla naše startovací čára tak vzadu, je již 
minulostí a otázkou je spíše zda se dá jít ještě dále. Za jednoznačně 
nejcennější úspěch a mimořádný osobní přínos a počin považuji 
v tomto směru práci GS generálního sekretáře svazu p. Františka  
Nejedla, dnes člena předsednictva ČKSOI Českého klubu sportovních  
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svazů, organizací a institucí tedy jedné ze složek ČOV Českého  
olympijského výboru, přístup, nasazení, odpovědnost je dobrým 
příkladem. Poděkování patří p. Štěpánu Hovorkovi za uskladnění 
archivu ČMBS. 
 
Obecně běh českého kulečníku má několik rovin, pro nás tou 
majoritní je svaz, nabízí organizaci soutěží, přeborů, turnajů, 
mistrovství republiky a reprezentaci. Předkládá základní tři podoby 
kulečníku v celé škále disciplín od regionální, zemské po republikovou 
úroveň. Prostředníkem svazu v této sportovní rovině jsou sekce, 
kvalita pak v rukou vámi volených výborů. Výběr zástupců musí 
splňovat mnohá kritéria, nutností je především pracovitost, 
odpovědnost, loajalita a komunikační schopnosti, v kontextu 
dnešních voleb prosím nezapomínejte na to. Druhou neméně zásadní 
a vysloveně zdůrazňuji nepostradatelnou rovinu tvoří privátní aktivity 
členů našeho svazu. Soukromé iniciativy dokáží nabídnout mnohé co 
je prozatím pro svaz nedosažitelné, dokáží lépe analyzovat a využít 
možnosti komerčního prostředí, mají co nabídnout a výsledkem jsou 
jedinečné, TOP akce. Třetí rovinou je hobby prostředí od individuální 
činnosti jednotlivců po regulérně organizované amatérské soutěže 
s dlouholetou historií, zde je velký prostor k posunu. Věřím, že 
rozhýbeme zaseknutý projekt „Dáme kulec“ a otevřou se nám dveře i 
tímto směrem. 
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Určitou bolestí dnešní doby, a nejen u našeho sportu je práce 
s mládeží, přímí kontakt a příležitost k oslovení mají víceméně jen 
kluby, byť svaz nezahalí. Nastartoval projekt „Kulečník do škol“ 
účastní se akcí jako je festival sportů „Sporťáček“ organizuje pro 
žactvo „Školský pohár“ na akcích typu „Rio-Lipno“ oslovuje cíleně 
mládežnické kolektivy, ale přiznejme si jde jen ve své podstatě o 
několik ojedinělých projektů bez potřebné koncepce a návaznosti. 
Tím, kdo by měl dát ducha a smysl, být prostředníkem, 
koordinátorem mezi svazem, kluby a veřejností je „Komise mládeže“. 
Zde je potřeba vidět jediný organizmus a nástroj schopný vyvíjet, 
motivovat a organizovat práci s mládeží. Obecně pak vůbec všechny 
komise: mládeže, rozhodčích, IT, marketinku se potýkají s termínem 
cílená aktivita, práce a výsledky, VV svazu nemůže zůstat sám.  

Další informace k hospodaření, stavu matriky, pozice v ČOV Českém 
olympijském výboru, ČUS České unii sportu, MŠMT ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy podá referát GS generálního sekretáře 
svazu a člena předsednictva ČKSOI Českého klubu sportovních svazů, 
organizací a institucí tedy jedné ze složek ČOV Českého olympijského 
výboru. Za VV svazu, potvrzuji průběžné naplňování usnesení VH 
svazu 2015 a splnění úkolu – registraci STANOV. 

Hodnocení reprezentačních sportovních úspěchů hráčů svazu bych 
spojil i s organizačními úspěchy našich klubů. Z mého pohledu, 
privátní aktivity klubů jsou důstojnou reprezentací svazu, jehož jsou  
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členy. Sportovec je odměněn slávou, medailí, pohárem či finančním 
obnosem. Privátní akce pak komerčním úspěchem, přímo pak 
protagonisté úctou, respektem a vážností, z pohledu svazu jsou 
nedílnou součástí života českého kulečníku a patří jim zasloužené 
poděkování. 

Pro reprezentační sportovní výčet jsem vybral jen medailisty, zahájím 
historicky prvním individuálním mistrem Evropy 2017 Radovan Hájek 
disciplína kvarty malý stůl, následuje individuální juniorský mistr 
Evropy 2016 Ondřej Hošek disciplína volná velký stůl, v pořadí 
historie třetí titul po Marku Fausovi a Vlastislavu  Tautermanovi, další 
medaile v této kategorii a disciplíně přidali stříbro 2014 Adam Bača, 
bronz 2015 Adam Kozák, bronz 2015 Ondřej Hošek, následuje další 
historicky zápis do dějin 2x mistr Evropy 2015, 2016 k tomu bronz 
2017 Klubových týmů technických disciplín BC Vítkov Prague kapitán 
Ing Jiří Vítek, hráči Marek Faus, Dick Jaspers, Eddy Leppens, Wolfgang 
Zenkner /za připomenutí stojí i bronz z 2013 tedy pět let 2 tituly a 2 
bronzy/ dále, obhajoba dvou titulů v oslabené sestavě přinesla titul 
vicemistrů stříbro 2014 družstvo juniorů volná malý stůl Adam Bača, 
Adam Kozák, Richard Vintrocha, dále, CEB Grand prix  Evropy 2016 
stříbro Marek Faus kádr 47/2 velký stůl, následuje mistrovství Evropy 
kadetů 2016 bronz Milan Ettel kvarty malý stůl, mistrovství Evropy 
týmů v kvartách na malém stole 2015 bronz tým BC Havířov Miroslav 
Bača, Ivo Gazdoš, bronz 2017 tým AKK Brno Martin Boháč, Radovan  
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Hájek. Celkem tedy čtyřlístek titulů a celkem magická třináctka 
cenných kovů, mimo tento výčet přivezla reprezentace i řadu 
krásných někdy až průlomových umístění, všem patří gratulace 
s přáním, hodně elánu v další práci.                                                                   
tj. vizitka české kulečníkové sportovní reprezentace. 

Pro organizační reprezentační výběr jsem vytipoval opravdu TOP akce 
českého kulečníkového nebe, pomyslná přední příčka patří akci ME 
2015 SNOOKER a následná exhibice mistr světa kontra mistr Evropy 
pan Tomáš Náhlík, v dlouhodobé práci na přední příčky pak patří 
Pardubice Open pool 8 osmička letos již čtvrtý ročník, double Jardů 
pan Javůrek a pan Hořeňovský klub MPC Pardubice, srovnatelně lze 
cenit historicky první CEB Grand prix Evropy karambol kádr 71/2 2016 
a dva ročníky finálového turnaje ME klubových týmů technických 
disciplín 2016 a 2017 Ing Jiří Vítek a TJ Sokol Žižkov Praha / k 
privátnímu lídru a tahounovi českého karambolu Ing Jiřímu Vítkovi, se 
sluší dodat a ocenit zejména kontinuitu a návaznost dlouhodobých 
aktivit od ANAG Billiard CUP 2011,-12,-13 po současnost, přímou 
podporu našeho nejlepšího hráče Marka Fause – mé pětileté 
působení v sekci v souběhu s jeho nasazením je vrcholem 
karambolového dění, kterého jsem byl součástí – mé poděkování/. 
Dále bych vyzvedl dva ročníky česko-slovenského měření sil 
reprezentací poolu FEDERAL CUP, 2015 Čajovna Utopia Brno Ing Jiří 
Šlechta, 2017 BC Řipská Praha pan Jaroslav Kubín. Další doslova  

 



                                                                                                                                       
 

 
Českomoravský billiardový svaz / The Billiard Association of the Czech Republic 

 
 

ČMBS • Českomoravský billiardový svaz • Zátopkova 100/2 • Praha 6 - Břevnov 160 17 

Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz 

                                                                                             Bankovní spojení  č.ú. 155 116 518 / 0600 

 
6 

 

 

trvalkou sportovních akcí je také 11tý-12tý-13tý-14tý ročník Turnaje 
mistrů města Bohumína ve víceboji karambolu pan Miroslav 
Andrejovský a dva ročníky Ponětovického trojbandu pan Egbert Franz 
Zündorf. Jako poslední jsem si nechal i čistě svazový příspěvek, účast 
v olympijském parku Rio-Lipno 2016 pan František Nejedlo.                 
tj. vizitka organizačních schopností členů svazu. 

Všechny zmiňované TOP sportovní akce bude třeba obohatit o další, a 
to společenský rozměr, jako je MISS billiard či Galavečer kulečníku, 
čistě sport k popularitě a prezentaci nestačí.  

Bilancování je u konce, děkuji generálnímu sekretáři panu Františku 
Nejedlovi skok vpřed byl především jeho zásluhou, děkuji všem 
kolegům členům VV svazu zejména Ing Robinu Vladykovi, všem 
členům svazu na všech stupních řízení sekcí, regiónů a klubů, všem 
zmiňovaným privátním nadšencům a zároveň děkuji všem členům 
svazu, partnerům, sponzorům, kteří mají podíl na současném obrazu 
ČMBS. 

Neodpustím si poslední významnou poznámku a zamyšlení ohledně 
konkurenceschopnosti svazu při získávání finančních zdrojů z privátní 
a podnikatelské sféry. Naši hráči ČMBS té nejvyšší sportovní 
výkonnosti, si individuálně odpovědným přístupen k tréninku, svým 
chováním, vystupováním, osobním chartismem, dnes i v minulosti 
dokázali zajistit jistý stupeň podpory a komfortu. Naše kluby ČMBS si  
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obdobně při realizaci svých privátních akcí dokáží poradit, měli a 
budou mít úspěch, stojí za tím cílevědomá práce, nenahraditelné 
osobní kontakty a využití přirozeného potenciálu regiónu.             
V obou případech vám garantuji, že si nikdo nedovolí, byť jen 
okrajově prezentovat svá negativa či slabiny. Svaz je v tomto směru 
obzvláště liberální a tolerantní, naši „kverulanti a potíži sté“, 
podprůměrní hráči a neúspěšní organizátoři, generují neskutečné 
množství polopravd, zkreslených až demagogických pohledů a 
samozřejmě v kontextu dnešních informačních technologií, 
nešťastným způsobem dehonestující práci, při které sami v praxi 
selhali či shazují sportovní úspěchy pro ně nedosažitelné. V očích 
našich členů a veřejnosti pak degradují profil našeho svazu.         
Vážení sportovní přátelé, poškozování svazu odmítám a protestuji. 

Závěrem bych rád popřál nám všem mnoho zdraví, osobních a 
sportovních úspěchů. 

Dobrý strk Aleš Šlambor prezident svazu 

VH ČMBS Praha 11.06.2017 

  


