
KORESPONDENCE K VV SEKCE 05.11.2019  

k zápisu se nikdo jiný nevyjádřil, nechci překrucovat žádné myšlenky nechávám jak jsou A. 

 

Dne 18.11.2019 v 11:58 Aleš Šlambor - Karambol napsal(a): 

Čus, nechci se přít, upravím tedy text po kratičké debatě cca 60-70min /i Štěpán upozornil, že 

se už více jak hodinu debatuje o VV svazu a ne práci VV sekce/ jsem dospěl k závěru 

nekompetentnosti členů VV sekce zastávat odpovědně tuto funkci, nikdo z vás ekonomiku, 

hospodaření neřídí a pokud tedy ten kdo tuto část v sekci zodpovědně 7let vykonával na 

100%, potřebuje nastavit stejná pravidla ve svazu vás požádá o pomoc? .... dále není potřeba 

pokračovat... Zdravím A.  

 

Dne 18.11.2019 v 10:50 Mojmír Dunaj napsal(a):  

Ahoj všem, pokud si dobře vzpomínám, tak průběh není popsán správně - po zahájení během 

krátké výměně názorů bylo vysloveno ze strany předsedajícího, že končí VV sekce. Ale ne 

pro nekompetentnost VV, porušování zákonů (toto nebylo vysloveno), ale dle mého pro 

nechuť další komunikace předsedajícího. Předsedající před tímto krokem informoval VV 

sekce o ukončení své činnosti v sekci i svazu co by předseda.  

Dále bylo ze strany předsedajícího vysloveno, že VV sekce pokračuje (ne však v nějaké 

neoficiální podobě, ale dle schváleného programu)  

Štěpán neodešel jen se vzdálil na krátkou chvíli a před tím vyjádřil nechuť řešit na VV sekce 

karambol - nesrovnalosti z VV svazu ČMBS. Naopak vznesl podnět pro jasné vysvětlení 

stavu a ne jen obecné informace o údajných nesrovnalostech v účetnictví a vyúčtování GS. 

Dále vznesl požadavek na jasnou komunikaci ze strany předsedajícího.  

Tady jsme se dostali do stavu kde předsedající ukázal dokumenty, kde dle něj bylo chybné 

vyúčtování. VV sekce reagoval tak, že doklady procházejí přes účetní a ta má jasně říci zda je 

to OK nebo se má vyúčtování provádět jinak.  

Zároveň došlo ze strany předsedajícího ke slovnímu ataku Libora Bače za údajné nepodpoření 

a loajalitu prezidenta ve svazu a potažmo sekci. Libor Bača se důrazně ohradil.  

Dále se VV sekce  vyvíjel a rozvíjel v klidném duchu, kde bylo na závěr konstatováno (všemi 

přítomnými), že bychom se měli setkávat častěji a probírat věci osobně a v diskusi.  

Až na závěr se zmínil předsedající, že chtěl agendu předat GS a protože již odešel, tak kdo si 

ji dobrovolně převezme "spíše řečnická otázka". Zároveň dodal, že asi nikdo - nenavrhovalo 

se a nehlasovalo se o tomto bodu.  

Toto je verze, kterou si pamatuji Já  - další podbody jsou vcelku správně.  

VV sekce se dohodl, že pravidla platí, zálohy se mají vyúčtovat ihned po akci.  

S pozdravem  

 

Dne 18.11.2019 v 7:43 Aleš Šlambor - Karambol napsal(a):  

Čus, přílohou koncept zápisu z jednání a na čem se VV usnesl, nicméně se domnívám, že bylo 

předčasně ukončeno, ze strany předsedajícího pro nekompetentnost VV, porušování zákonů a 

jejich schvalování je důvod vyslovení nedůvěry.  

Prezident svazu byl na VV sekce obviněn z blokování a omezování práce všech, jeho za 

poslední rok již agresivní styl je neakceptovatelný, dále mu je vnucován názor, že drží karty a 

ty nejsou následně respektovány ?  jde tedy jen o pokus a průhledný záměr přenest 

odpovědnost za svou nerozhodnost na někoho jiného, co je tedy překážkou ?  

Přišel jsem do svazu a ten byl v neskutečným bordelu, dluhy sekce, léta neúčované zálohy 

atd. nyní si kontroluji pár opravdu jen pár věcí a lepší to není, pak co chcete ?  

co obhajujete ? já 60% svazu tedy karambol a za tím si stojím, vím pool i snooker také 

zapracoval tak jsme na kolika 90% super tak tedy ještě ten zbytek !  

Zdravím A.  


