
                                              

Vážení kolegové. 

Rád bych Vás jako představitele kulečníku u nás, seznámil s některými svými postřehy. Složitá 
ekonomická situace způsobila, že se rozpadl servis ze strany ČSTV ve smyslu informovanosti a agendy 
za národní svazy. Každý svaz si musí hlídat své priority sám.  

Radikálně se změnilo financování sportu, nastolil se zcela jiný pohled na některé sporty, který 
nás bohužel velmi negativně zasáhne a v neposlední řadě vše zřejmě směřuje k začlenění sportu a 
sportovních aktivit v ČR, pod jednu společnou střešní organizaci, přes kterou se budou rozdělovat 
státní dotace, do budoucna zřejmě hlavní finanční zdroj pro sport jako takový.  

Toto vše je spojeno s nemalou agendou, kterou již nelze a nebude možno vykonávat bez 
značné časové vytíženosti, zodpovědnosti za operativní řešení problémů, informovanosti, sledování 
termínů a dalších průvodních jevů. Stejně jako ji zcela určitě nebude možno vykonávat pouze 
z čistého entuziazmu. Protože si všechny tyto atributy uvědomuji a ověřuji je vlastními zkušenostmi, 
měl jsem i více času přemýšlet o tom, co s tímto dál. Sondováním u ostatních tzv. malých svazů, jsem 
zmapoval situaci a dospěl jsem k závěru, že je nutná restrukturalizace vedení a řízení našeho svazu. 

Rád bych Vám teď nastínil, jak si myslím, že by do budoucna měl fungovat VV svazu a svaz jako 
takový, a jak bychom měli reagovat na diferenciaci sportu a další změny, které ve sportu nastaly.  

Domnívám se, že je nemožné nadále fungovat stoprocentně na dobrovolné bázi. Náš svaz musí 
zaplatit, stejně jako ostatní menší svazy, jednoho člena VV, kterého pověří vedením agendy svazu. 
Zbytek VV může nadále fungovat na bázi dobrovolnosti a fungovat jako kontrolní a řídící prvek. Pro 
tento model je nezbytné zaměnit strukturu složení VV svazu. Vzhledem ke vzniku sekce snooker, 
navrhuji takovéto složení VV svazu:  

„Prezident (volený VH svazu), tři členové VV svazu (voleni sekcemi pool, karambol,snooker) 
následně VH svazu z těchto tří zvolí jednoho viceprezidenta svazu a dále sekretář svazu (volený VH 
svazu), který by byl placeným členem VV svazu (dohodou o práci, která je limitována počtem 
odpracovaných hodin za rok, zcela jistě budou překročeny, ale nebudou účtovány) a na jehož bedra 
by se naložila agenda hospodáře, matrikáře, sekretáře a člověka zastupujícího náš svaz na VH  ČSTV, 
poradách předsedů, poradách sekretářů atd.“ 

Je zřejmé, že tento model bude odvislý od příjmu peněz do naší organizace, ale jsem zcela 
přesvědčen o tom, že opomenutím nepřeberného množství nutných žádostí o dotace, nesprávným 
zmapováním a nedodáním reprezentačních výsledků, neplněním podmínek k servisní organizaci a 
v neposlední řadě i neinformovaností o změnách ve sportovním prostředí jako takovém, včetně jeho 
financování, přichází náš svaz o několikanásobně vyšší částky, než kolik by nás stál placený člen VV, 
tak jak jej navrhuji. 

Uvědomuji si, že tento krok je spojen též se změnou stanov ČMBS, ale vzhledem k určitým 
rozporuplnostem, které bude třeba ve stanovách upravit, v tom nevidím až tak velký problém.  

Dalším námětem, kterým bych Vás chtěl oslovit, je nastavení fungování našeho svazu tak, aby 
se stal samofinancovatelným (i zde je nutnost schválení VH). Není zcela jisté, jakým směrem se do 
budoucna bude vyvíjet financování sportu a pokud nechceme rezignovaně čekat na zastavení toku 
z vedlejších zdrojů, musíme vše připravit na samofinancování svazu. A to i v případě, že se nám podaří 
zajistit našemu svazu takovou pozici ve sportovním prostředí, která mu příjem z ostatních zdrojů 



umožní. Nebude potom problémem navýšené prostředky vrátit do sféry domácích soutěží, 
reprezentace a hlavně mládeže. 

Mládež je poslední téma, které bych si dovolil otevřít. Vše směřuje k tomu, že mládežnická 
základna každého sportu bude prioritní pro rozdělování dotací (míněno ve smyslu členská základna). 
Již nyní je tento poměr z částky na členskou základnu upraven na 70 % pro mládež 30% pro dospělé. 
Je tedy naprosto nutné začít pracovat na zvýšení mládežnické základny.  

I v těchto dvou výše zmíněných bodech je možno v maximální možné míře využít 
honorovaného člena svazu. A to minimálně na zanalyzování navrhovaných postupů a dotažení debat 
o těchto tématech minimálně k zápisu z jednání. Sami přece nejlépe víte, jak fungují naše rozbory na 
mailu. 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali tomuto dopisu. Přeji Vám hezký den a dobrý strk. 

            František Nejedlo 

 

 

 

 


