
Zápis, usnesení ze zasedání VV sekce karambol  
KDY  05.11.2019 ve 14:00 hod  
KDE  prostory areálu ČUS, m.č.215 Zátopkova 100/20, Praha VI 
 
PŘÍTOMNI  
seznam účastníků samostatná příloha prezenční listina 
 

PROGRAM 

dle pozvánky na zasedání 05. 
1. zahájení, doplnění bodů programu dle požadavku členů, schválení 
2. prezentace práce jednotlivých členů VV sekce od VH sekce 
3. pověření a delegování člena VV sekce hospodařením,                                                             
předání agendy/5x šanon/, schválení   
4. soubor doplněných bodů 4a,4b......4x                                                                                                          
5. závěr a ukončení zasedání 
Jednání zasedání povede a zápis provede prezident sekce. 
 
ZÁPIS – USNESENÍ  
1. zahájení, bez dalšího doplnění bodů programu, schválení      
2.a) prezentace prezident sekce, prezident svazu, Aleš Šlambor,                                           
 - prvním bodem byl názorový výklad a střed ohledně praktik nakládání s financemi GS, 
František Nejedlo objasnil, že chyba je na straně prezidenta svazu, který blokuje a paralyzuje 
práci všech, prezident hledal u členů VV sekce oporu, ti nechtějí mít názor a zatěžovat se, 
domnívají se, že to není v jejich kompetenci, Kohout Štěpán opustil jednací místnost není zde 
od toho aby se dohadoval, Vít Pechman konstatuje co bylo to bylo jdeme dál, Libora Baču 
uráží spojování s hlasováním proti prezidentu svazu ve VV svazu, Mojmír Dunaj a Petr 
Bušanský se do debaty zapojuji jen okrajově.  Prezident konstatuje, pokud tedy dodržování 
zákonů, vyhlášek není základním stavebním kamenem, rovná pravidla jsou překážkou práce 
svazu, pak není potřeba dále jednat v tomto složení VV sekce, které je absolutně 
nekompetentní zastupovat zájmy členů svazu a OFICIÁLNÍ ČÁST ukončil. 
 
NEOFIÁLNÍ ČÁST 
- na toto reaguje vystoupením Libor Bača a přednesl potřebu jednat a nezklamat ostatní členy 
sekce a hráče, kteří čekají na mnohá rozhodnutí, odejít by bylo chybou 
- Aleš Šlambor nikdy nikomu v práci nebránil, to slovo nikdy zdůraznil, pokud je potřeba 
vyřešit úkoly, které jsou nutností pak se dá pokračovat, s tím, že za vším je prostě pachuť 
elitářství, nerovných principů, porušování zákonů, což tedy ve sportu považuje za absurditu 
- pokračuje svou agendou, část hospodaření sekce, manuál sekce, sazebník, projekt mládeže, 
transparentní účet, přehledové účto 01-10/2019, kredit regiónu 01-10/2019 vč. vyplacených 
odměn na webu sekce, zpracování a odsouhlasování plateb probíhá průběžně vč. 
odsouhlasení a informovanosti všech členů VV sekce  
- případné požadované konzultace řešeny telefonicky nebo e-mail cestou, bohužel fórum 
není, listina funkcionářů není, komunikace vázne, archivace dat vkládaná prezidentem tedy 
hospodaření, dokumenty týkající se práce ve VV sekce, VV svazu není 
- část řízení sekce a svazu, neustále naráží na dnes již zcela evidentní a záměrné porušování 
našich vlastních předpisů, pravidel a zákonných povinností, prezident vyzval k návratu 
dodržování pravidel, transparentnosti a rovných podmínek pro všechny, je zřejmé, že 60% 



svazu tedy sekce karambol již na těchto základech pracuje    
- část kompetenční a spor s GS ohledně výkladu a metodiky hospodaření nadále trvá a 
nejspíše není ani prostor k řešení ve VV svazu, prezident byl demokraticky zvolen a zastupuje 
zrovna tak ty samé členy jak ostatní členové VV svazu, nebude nadále pokračovat ve své 
funkci, nicméně se domnívá, že ti porušují a podporují porušování zákonných pravidel, 
vyhlášek, předpisů by měli okamžitě rezignovat  z pozic ve VV svazu - přístup obou našich 
zástupců sekce karambol je zcela rozdílný a nepanuje shoda, bude nutné svolat k rozhodnutí 
VH sekce a stanovit pořadí priorit, obhajoba svého přístupu GS se dá demonstrovat již už jen 
samotným příchodem Aleše Šlambora do sekce karambol, kde byly 2-3roky staré 
nevyúčtované zálohy, které se řešil čestným prohlášením, Ziogase, Fause atd. hospodářem 
svazu byl František Nejedlo, Aleš Šlambor požádal přítomné, aby si svá moudra ponechali na 
jiné  příležitosti a zde jednoznačně zaujali stanovisko, prezident konstatuje s touto záležitostí 
členové VV sekce nechtějí mít nic společného je to boj prezidenta svazu potažmo sekce 
- pokračuje se konkrétní připomínkou, odsouhlaseno udělení výjimky KK Zlín na čerpání financí 
z rozpočtu sekce a regionu při pořadatelství turnajů /tím nezaniká povinnost splacení 
příspěvku sekci od klubu 1000,- z VH2017 ad.9.3/ 
- předána informace o ukončení činnosti ve stávajících prostorách Vítal Sports                                   
p. Z. Žabenský a vystoupení z projektu kulečník do škol /v této souvislosti byla zmíněna 
letošní finanční podpora klubu na nákup 3x TV 9829,- 26.04.2019/ dále se posoudila i jednání 
v kontextu předchozích čerpání finančních výhod z rozpočtu regionu, klub je na listině 
nekorektních a to má pořádat MČR, prezident navrhuje odejmutí, hlasováním nebylo 
rozhodnuto  
- prezident přednesl svůj pohled na pojem reprezentant, kdo rozhoduje o tom, kdo je 
reprezentant, jak se nominuje, upozornil na zavedenou praxi v sekci pool a snooker ohledně 
reprezentačních smluv, reprezentantem ČR není ten, kdo je nejrychlejší to platí nesjpíše třeba 
v atletice ne v ČMBS, zástupci klubů a zároveň členové VV sekce přirozeně oponují  
- prezident vysvětlil svůj pohled na výklad loajality člen VV sekce a sekce, člen VV svazu a svaz, 
stejně jako loajalitu UMB-CEB-ČMBS k PBA, zástupce klubu Žižkov a člen VV sekce nesouhlasí 
- prezident upozornil na chybné přetahování dat mezi matrikou a jvg, byl ubezpečen, že tomu 
tak není a nevhodná fota hráčů sloužící k identifikaci hráče jsou pouze výstřelkem kreativní 
vyspělosti vlastníka, bylo odsouhlaseno zablokování výměny fotografie, důvod pokud sekce 
nepreferuje papírové průměrové karty, nepreferuje ani průkazky, identifikace by byla už jen 
v administraci výsledkového servisu jvg, elektronizace se nezastaví a nutností je mít správná a 
korektní data 
- prezidenta zaujal zajímavý posuv v účasti zahraničních hráčů v domácích soutěžích, 
neskutečný pokrok a profesionalizace, nicméně druhý dechem upozornil na skutečnost, že 
z pohledu MŠMT ani vítěz ligy mistrů v kopané není považován za reprezentaci ČR, byť 
z pohledu propagace by se jednalo o světovou bombu, obhajoba finanční dotace sekce tímto 
směrem nejen v sekci, ale i ve VV svazu zcela vytrácí a ztrácí svůj význam, jde o přímou 
podporu klubů a čistě klubových zájmů /který disponuje dostatečným finančním zázemím pro 
nákup zahraničních hráčů/, z financí určených na řízení a budování zázemí našeho sportu, dtto 
jako tituly mistrovství TD za účasti Leppence, Fause, Zenknera, také se nejednalo o českou 
státní reprezentaci, ale o privátní reprezentaci českého klubu, tam ovšem byla hlavní část 
financí na protagonistovi a mecenášovi Ing Jiřím Vítkovi 
- prezident, proběhla diskuze v obsazenosti postů ambasadorů regiónů, celá Morava je nová 
severní Mojmír Dunaj, střední Petr Gajda, jižní Tomáš Rözner, stabilitou dnes je Tomáš 
Modšpígl pro ZČR, SČR, StRČ a Jaroslav Mrkvička VČR  



2b) prezentace Mojmír Dunaj ambasador TD                                                                                                     
- vydány SŘ a rozlosování TD D3, prosazovanou vizí je nadále přechod na osm týmů 
celorepubliková úroveň, pod ní národní ligy a povinnost baráží postupů a sestupů nejen mezi 
ligami, ale i z nejvyšších regionálních soutěží,  
- vydány SŘ k MČR na MS a ZS, ambasador je v kontaktu s pořadateli MČR                                          
- pozitivně zhodnotil a uvítal nastartování StMR středomoravského regiónu, dobrou organizaci 
MČR v KK Zlín a práci ambasadora Petra Gajdy, zmínil i iniciativu a pozitivní aktivitu dalšího 
menšího klubu SK Týniště nad Orlicí                                                                                                                        
- ambasador představil model pořádní MČR v TD na MS vždy až na jaro soutěžní sezóny, 
naproti tomu klíčové nominační MČR v TD na ZS ponechat v podzimní části soutěžní sezóny  
- prezident upozornil pokud jde o MS na potřebu citlivě nastavit celostátní ligu, případně 
nastavit cílenou podporu přímo ligy nebo na ní navazující částí MČR jednotlivců, které by měly 
být pokračováním soutěžní sezóny elity malého stolu v TD, pak by se dalo i úkolovat účastníky 
třeba povinností se MČR účastnit, jak se zdá zatím bohužel převládá pocit nařizování, nikolivěk 
potřeba reálného zhodnocení možností a nastavení cílů, diktát regiónům, které nemají 
problém s dotacemi od MŠMT a jsou defacto  finančně soběstačné a budou ještě více  
- prezident, také zmínil pokus zachránit TD ZS Classic tour, které by bez financí Ing Jiří Vítka 
také nebylo, svaz ani aktivita hráčů a Žižkova bez financí nedokázala zhola nic 
 
2c) prezentace Štěpán Kohout ambasador 3B, 
- vydány SŘ a rozlosování  
- bylo vyjasněno nedorozumění s prezidentem sekce ohledně reprezentace, která bude vždy 
zastoupena na MS a ME těmi nejlepšími v prvé řadě mistrem ČR 
-  byla vyjasněna obhajoba preference aktivních hráčů a družstev v soutěžích směrem 
k nominaci a nasazení na MČR, panuje shoda preferovat v nasazení do bojů ty kteří pravidelně 
hrají a těm kteří nehrají umožnit kvalifikaci                                                                                                                                                  
- rozdíl je v pohledu na privátní zájem zahraničních klubů o účast našich hráčů, zde se musí 
vyřizovat povolení či hostování mezi federacemi tedy jistý stupeň regulace,                                           
a nezájem sekce řešit samozvané pasování se do role reprezentanta ČR člena ČMBS na 
základě rychlosti nikolivěk výkonnosti 
 
2d) prezentace Vít Pechman ambasador 5pins, letos prezentace Kladno další bude v Havířově, 
zahájení soutěží jaro 2020, odsouhlaseno proplacení startovného na MS družstev ostatní 
náklady v režii hráčů, nominace na akci 2+3, dva z dlouhodobého žebříčku výkonnosti 
nominuje ambasador 5pin a tři vzejdou z výsledků kvalifikačního nominačního turnaje-ů 
- požadavek na garanci reprezentačního místa považuje prezident za podivnou manipulaci 
 
2e) prezentace Petr Bušanský SK svazu 
- předně informoval o prioritách Mládež, Trenér, Rozhodčí 
- informoval o schůzce s vedením VOŠ ČUS P.Bušanský, T.Vančura, A.Šlambor 
- vznesl námět drezz code Rozhodčí a Trenér 
 
2f) prezentace Libor Bača                                                                                                                             
- přednesl požadavek na zmapování potřeb kemp Leppens 2020, Trmice chtějí jeden den, Petr 
Bušanský potvrdil zájem o dva dny 
- předal informaci o pořádaném školení rozhodčích CEB v Praze 04/2020 
- byla odsouhlasena objednávka 5x stůl Decathlon 



 
 
3) k převzetí dokumentace hospodaření se z VV sekce nikdo neměl, není tedy potřeba, 
dokumentaci nechá prezident skartovat 
4) žádný požadavek nebyl předložen 
5) jednání končí v 18:45 s tím, že GS opustil zasedací místnost v 17:05 
  
 
V Liberci 05.11.2019 Aleš  Šlambor  
president sekce karambol 
gsm: +420 602 439 333 
e-mail: karambol@cmbs.cz 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


