
1. 
 
----- Original Message -----  
From: Jakub Tůma  
To: 'Jaroslav Mrkvička'  
Sent: Thursday, August 01, 2013 10:50 AM 
Subject: Dotaz 
 
Dobrý den pane Mrkvička, 
rád bych upozornil na drobnou chybku v matrice klubu AKK Brno a Nové Město na Moravě. 
 
Hráč Valerián Mario má být kmenovým členem klubu AKK Brno a v Novém městě má mít pouze hostování. Posílal se 
pouze hostovací lístek a né přestupní. 
Lze to prosím na JVG změnit na správné údaje? 
 
Děkuji mnohokrát. 
 
S pozdravem, 
Jakub Tůma 
Předseda AKK Brno 
 
 

2. 
----- Original Message -----  
From: Jaroslav Mrkvička  
To: Jakub Tůma  
Cc: Šlambor Aleš  
Sent: Thursday, August 01, 2013 7:30 PM 
Subject: Re: Dotaz 
 
Ahoj Jakube, 
 
Mário je v matrice ČMBS správně, a to členem AKK Brno, t.č. bez jakéhokoliv hostování. Nevím o jaké matrice píšeš, 
do té skutečné nevidíš, zřejmě máš na mysli stav na JVG. 
A to je ta situace, mnou od prvopočátku vytvoření jvg, kritizovaná a Tunkrem odpálkovávaná, kdy hráč při vložení do 
JVG nemá klubovou příslušnost. Což by mělo být naprosto pevným článkem programové posloupnosti. Potom se 
stává a za Tunkra to bylo běžné, že si hráč může reprezentovat koho chce!!! A to samé teď připravuje Mirek Bača u 
soutěže dvoučlenných družstev, a to samé využil v loňské sezóně i Honza Vitouš, autor JVG, sám u sebe. 
A když už hovoříme o Máriovi, jak je možné a Brno to dovolilo, že Mário hrál i loňskou sezónu za Nové Město, i když 
hostování žádné neměl. To měl pouze na sezónu 2011/12. Kdo a jakým právem si dovolil (a jak to, že mu to program 
jvg dovolil) zapsat Mária pro loňskou sezónu jako člena Nového Města? 
Současný program JVG tomu neumí zabránit a organizační a řídící činnost pracovníků STK asi taky ne.  
Jak je možné, že mu Milan Kropáček vystavil průměrovou kartu za klub ve kterém nemá členství ani tam nehostuje? 
Jak se kontrolují průkazky vrchními rozhodčími? Atd... 
 
Posílám kopii dopisu i Aleši Šlamborovi. 
 
Pěkný den přeje Jarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. 
----- Original Message -----  
From: VOLTA  
Sent: Friday, August 02, 2013 7:12 AM 
To: Jaroslav Mrkvička; Jakub Tůma 
Cc: mirek_baca@volny.cz; Jan Vitouš; Hospodář ČMBS 
Subject: Re: Dotaz 
Importance: High 
 
Vážení kolegové, 
jen shrnu data: 
 
- Mirek Bača ví, že nemůže porušovat základní normy ČMBS přestupní-a-hostovací-řád.doc PaHŘ viz.web 
svazu, je tu problém spíše s tím, že není jasné co se bude hrát a dojde k propadnutí termínu hlášení 
přestupu a hostování  tedy do 31.08.2013 - pokud se do nové soutěže přihlásí hráči až v září ? soutěž zatím 
vypadá, že začne až v říjnu ?  
pak je nutné tuto situaci řešit - já jedinou možnost vidím vydáním soutěžního řádu pro danou soutěž, pro 
hráče bez omezení - tedy přestupu a hostování - obecně tedy sekce bude organizovat soutěž dvojic, vždy se 
bude hrát pod  hlavičkou nějakého klubu, ostatní bude nutno ošetřit SŘ, jak ?? je oříšek, ale dá se a řešení 
je vždy k nalezení 
 
- Jarda Mrkvička matrika, dostává jen data od klubů a hráčů, pokud nyní je nesrovnalost a odhaleno 
porušování PaHŘ, ano je to podmět k zahájení šetření a postih dle disciplinární-řád.doc DŘ viz.web svazu. 
obecně každý hráč mimo jednotlivce ČMBS má klubovou příslušnost jen ti mohou hrát soutěže řízené ČMBS 
hrát může pouze za svůj klub, nebo mít řádně vyřízené hostování, přestupem se stává členem jiného klubu.  
pokud od 2013-2014 bude matrika součástí funkce generálního sekretáře svazu - pak kontrola dodržování 
pravidel bude jen dlouho zpětně a o to bude tvrdší postih, jiné řešení asi nebude. 
 
- STK kraje,oblasti - za MT to bylo jak bylo k tomu se nehodlám vracet, pro 2012-2013 si hráče do sezóny 
zařadili  pouze STK nikdo jiný neměl možnost vstupovat hráče !!! to bylo mým záměrem - odpovědnost je 
čistě na nich bylo jim uloženo pouze navstupovat přihlášené tvz.aktivní hráče tak abych mohl připravit 
platební podklad pro  platbu startovného do sezóny 300,- Platební předpis SEKCE 2012-13 startovné 
viz.web.sekce  
vstupovat se měli jen předané soupisky hráčů klubů - kontrolu přestup,hostování si musí provést STK, ze 
své pozice mohu až nyní pouze konat opravné kroky v tomto případě jen restrikci 
 
- Jan Vitouš, ano musí se dát do pořádku, je jasné že členství v klubu a 4 možná hostování jen v sekci 
karambol, je dost,  ale jak kontrolovat soupisky družstev před sezónou jestli mají vše OK ??? bude na STK.  
já jsem pomáhal vstupovat StřM kraj a musel jsem mockrát volat zda nezadávám chybná data hraje syn a 
táta, duplicitní přímení a pod. přehled mají jen STK, předsedové krajů,oblastí a samozřejmě kluby 
 
- za sebe, pro tuto situaci,  
jsou dospělí pokud hráč porušuje své povinnosti, pak bych postih směřoval na něj a na klub za který 
hraje,odpovědnost je především na hráči, mateřském klubu a klubu kde hrál - tři zainteresovaní - čtvrtý 
vstupuje na JVG otázka je kdy má vstoupit do kontroly matrika ??? před zahájením soutěží projet všechny 
kluby a jejich soupisky ???nebo tuto debatu vést na diskuzním fóru, tak aby kulečníkářská obec byla poučena 
z chyb druhých ??? 
 
S pozdravem Aleš Šlambor prezident ČMBS sekce karambol 
 

 
 



4. 
----- Original Message -----  
From: Jakub Tůma  
To: 'VOLTA' ; 'Jaroslav Mrkvička'  
Cc: mirek_baca@volny.cz ; 'Jan Vitouš' ; 'Hospodář ČMBS'  
Sent: Friday, August 02, 2013 11:01 AM 
Subject: RE: Dotaz 
 
Vážení pánové, 
 
Děkuji Vám za vyčerpávající odpovědi. 
Do dnes jsem netušil, že seznam hráčů v klubech na JVG není obrazem matriky. Celá republika bere za svaté seznam 
hráčů na JVG tak, jak tam je zobrazen. (nemá totiž jinou možnost) Jak ale vidím, tak nekoresponduje s matrikou 
ČMBS. 
Na legitimaci hráče hostování nepoznám.  
Průměrová karta? Vystavuje STK, správnost tedy na jeho vrub, ale s čím má správnost porovnat? 
 
Není v silách programování a systému JVG tyto data sloučit/porovnat případně nemožnost zadat nesprávných dat? 
Správné členské základny klubů by měly být stavební kameny systému!!!  
V současné době by musel někdo, kdo?, p. Mrkvička jako matrikář? Prolézat celý web a kontrolovat správnost údajů a 
následně penalizovat. PROČ? 
Pokud to systémově nelze, nařiďme tedy direktivně, že za správnost oblasti odpovídá VV oblasti. Po 31.8. zašlete vaši 
„pravou a aktuální“ matriku zástupcům krajů, hráči budou muset být STKářem zapsáni do JVG do určitého data před 
sezónou a za případné chyby suďme následně VV oblasti. 
Já jako předseda Jmo jsem ochoten toto riziko penalizace podstoupit, v případě, že bude zřejmé, že jsem udělal 
chybu. Nyní není jasné kdo chybu zavinil, není s čím porovnat. 
 
Mário je dle ČMBS hráč Brna, na JVG je ale v NMNM. Legitimaci má Brněnskou 
Hostování 2012/13 jsem mu podepisoval, kde skončil lístek? Netuším, ví NMNM. 
Správnost tedy zase nemám s čím porovnat. 
 
Info pro p. Mrkvičku – na letošní rok budu zase potvrzovat hostování, aby se vůbec NMNM hráčsky udrželo a 
nemuseli rozpustit klub. Podkladu tentokrát zašlu osobně já. 
STK již pro tento rok nebude dělat m.Kropáček, ale opět Mirek Vala.  
 
Mirek B., Honza V. a další mi v tuto chvíli nepřísluší hodnotit, nebudu tedy reagovat. Pouze….při provozu JVG za 2 
500,- Kč měsíčně by měly 100% fungovat základní pilíře systému. Design je až na druhém místě. 
Souhlasím s p. Šlamborem o zveřejnění na fóru, je to poměrně zásadní věc. 
 
Díky za možnost se vyjádřit. 
S pozdravem, 
Jakub Tůma 
AKK Brno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. 
----- Original Message -----  
From: VOLTA  
To: Jakub Tůma ; 'Jaroslav Mrkvička'  
Cc: mirek_baca@volny.cz ; 'Jan Vitouš' ; 'Hospodář ČMBS'  
Sent: Saturday, August 03, 2013 10:22 AM 
Subject: Re: Dotaz 
 
Vážení kolegové, 
problém je mnohem hlubší 
 
věcná část 
- matrika není věcí sekce ale svazu, tím oficiální seznam členů svazu má být na stránkách svazu 
- aktivní hráči v sezóně a jejich nasazení je věcí sekce a zadávají kluby prostřednictvím STK krajů,oblastí  
- pokud jde o direktiva ta jsou jasná za data klubu odpovídá klub 
za data kraje/oblasti/ odpovídá VV kraje /oblasti/ tak to bylo vždy 
ale lenost některých funkcionářů vedla k praxi, že nějaký XX vzal celý seznam hráčů a převedl do soutěžní 
sezóny, tím odpadlo pracné vstupování a víc s tím nikdo nedělal 
 
restrikce 
- pozor na skutečnosti, data kdy a pod jakým přihlášením byl hráč do sezóny nasazen se dá dohledat na 
vteřinu,již jsem měl tu čest, se lživým vyjádřením se potýkat a lehce jsem dokázal, kdo za tím stál  
- pokud jde o práci, já osobně vidím jediné za práci jen poděkovat !!! pokud je v silách okolí provést opravy 
a korekce chyb pak je realizovat a seznámit kulečníkářskou veřejnost, tak aby se opakování eliminovalo na 
minimum, východiskem je pouze zvyšováním kvality na straně řídících pracovníků, otázka zní jsou ??? 
- VV sekce NEBUDE za mé přítomnosti NIKDY buzerovat někoho za práci byť je špatná, buď se najde 
náhrada, nebo někdo pomůže najít jiná řešení, nebo to bohužel musím řešit sám /jak nejlépe dovedu, že 
snaha nestačí vím, že odbornosti nestačí vím, jak bude nějaká vhodnější kapacita ihned ji přenechám 
možnost realizovat své představy,podstatou je práce bez ní to nepůjde/ 
 
historie 
- matrika potažmo členská základna byla donedávna jedním z klíčových sledovaných kritérií a veřejně 
všechny svazy zkreslovaly své počty, matrika jako taková nebyla nikdy zveřejňována  
- je třeba rozlišit členskou základnu: 
a/ ti co prošli ČMBS pokud je klub řádně neodhlásil jsou stále v evidenci /můj názor je že evidovaná 
čl.základna je min 2x větší než ve skutečnosti je - členem ČMBS je pro mne osobně pouze ten kdo platí   
čl.příspěvky, svazu platí klub, pak člen musí platit klubu/ 
b/ aktivní hráči ti jsou na soupiskách družstev, tam je asi vše jasné musí být člen 
c/ pak členové klubů kteří jsou členy ČMBS ale nehrají - tam kontrola ze strany svazu je problém ???  
soupis čl.základny je věcí klubu a musí dle stanov, při každé změně aktualizovat - asi tomu tak není ??? 
ale odpověď zná spíše Jarda ? 
d/ nu a nakonec členové klubů kteří nejsou členy ČMBS a platí příspěvky v klubu - ty je potřeba získat 
 
závěr 
- každá věcná a smysluplná diskuze má neuvěřitelně zásadní obohacující vliv na práci VV výboru, diskuze je 
reflexe, zpětná vazba a odezva, bez komunikace budeme jen sport na okraji, jen dobře organizovaná 
struktura má šanci se dostat dál - ale to je všem jasné - jsou potřeba lidi - nejen funkcionáři ale i ti 
diskutující 
 
S pozdravem Aleš Šlambor prezident ČMBS sekce karambol 
 
PS 
diskuzi dávám na jvg 


