
 

 

 

VH sekce Pool 21.6.2020 

 

Dne 21.6.2020 v 13:40 byla zahájena VH sekce pool. Vzhledem k přítomnosti 8 klubů z celkového počtu 19, byla svolána na 13:45 

mimořádná VH sekce pool. Ta byla následně zahájena ve 13:45. Počet přítomných klubů byl 8.  

 

1. Zahájení a schválení programu 

a. Program byl schválen 

i. PRO 7 

ii. PROTI  0 

iii. ZDRŽELO SE 1 

 

2. Zpráva mandátové komise 

a. Přítomno 8 zástupců klubů, místo řádné VH svolána mimořádná. Mandátová komise byla zvolena 

i. PRO 7 

ii. PROTI  0 

iii. ZDRŽELO SE 1 

 

3. Zpráva prezidenta sekce 

a. Zprávu prezidenta sekce přednesl prezident sekce R. Vladyka 

 

4. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2020 

a. Návrh rozpočtu pro rok 2020 přednesl R. Vladyka 

b. Návrh byl schválen, úprava počtu přítomných klubů 5, jelikož o něm bylo hlasováno až po diskuzi,  

                    po které odešel M. Sjatkovský, V. Hájek a E. Mašková 

i. PRO 5 

ii. PROTI  0 

iii. ZDRŽELO SE 0 



 

 

 

5. Diskuze 

V diskuzi bylo probíráno několik věcí: 

• MČR juniorů, organizace, název, struktura,  

• zvýšení počtu aktivních hráčů, Robin Vladyka pověřen zjištěním přesné definice a váhy aktivního hráče v ČMBS 

• Regiony a soutěže (zapojení lokálních soutěží), nutnost zpřesnění pravidel pro možnost změny regionu, čestné prohlášení o 

bydlišti atd. 

• vytvoření platformy na diskuze, názory se zástupci klubů – Robin Vladyka zařídí, a veškerá témata z diskuze, zde budou 

interpretována znovu. Platforma bude fungovat pro přehled názorů klubů pro VV sekce pool 

• zvýšení startovného u soutěže týmů (velmi prodělečná soutěž) i u jiných soutěží 

• diskutována podpora na EuroToury 

• podpora juniorů, juniorské kempy, v případě juniorského kempu MPC Pardubice nabízejí hernu pro pořádání zdarma 

• ČPTour – méně kol  

• KARTY – doporučeno aktivní používání karet od ředitelů turnajů, jelikož je spousta přestupků tolerováno či přehlíženo 

• VIDEO stream, pokud možno zkvalitnění přenosu streamu, především ohrazení stolu pro veřejnost 

• pokud se klub nezúčastní VH sekce svazu, nebude mu poskytnuta podpora za aktivního hráče. Padl i návrh na další případné 

sankce pro týmy či hráče klubu, jehož zástupce se nezúčastní VH ČMBS a VH sekce, a to ve formě zdražení startovného na 

každý jednotlivý turnaj v sezóně, bude v návrhu soutěžních řádů na další sezónu. 

Odešel M. Sjatkovský, V. Hájek a E. Mašková, snížení počtu přítomných zástupců klubů z 8 na 5 

6. Návrh a schválení usnesení VH sekce 

Dne 21.6.2020 byla svolána valná hromada sekce Pool ČMBS. Bylo přítomno 8 zástupců  

z možných 19, proto byla svolána místo řádné VH mimořádná VH. 

VH vzala na vědomí zprávu prezidenta sekce R. Vladyky.   

Návrh rozpočtu na rok 2020 přednesl R. Vladyka – byl schválen. 

a. Usnesení VH sekce bylo schváleno 

i. PRO 5 (změna počtu zástupců -) 

ii. PROTI  0 

iii. ZDRŽELO SE 0 

 

 

 



 

 

 

Přílohy: 

Rozpočet sekce 2020 

Zpráva prezidenta sekce 2020 

Správnost zápisu usnesení ověřili dne 21.6.2020 

R. Vladyka     T. Vančura     V. Hubrtová 



Zpráva prezidenta sekce poolbilliard 

 

Vážení delegáti, vážení hosté, 

 

rok 2019 byl úspěšný, i přes to, že jsme se potýkali s finančními problémy, neboť nám v polovičce 

roku VH 2019 vzala značné množství finančních prostředků,  se kterými jsme počítali. 

Uspořádali jsme Federal Cup v OC Chodov, který byl velmi úspěšný, ale i velmi drahý, akce stála 

okolo 100 tis. Kč, výrazným způsobem jsme vyhráli nad slovenským výběrem. 

Mohli jsme na začátku roku podpořit čtyři reprezentanty ve výjezdech na Eurotour. 

Na ME Veronika Hubrtová a tým ČR získal páté místo. 

Úspěšně jsme uspořádali mezinárodní mistrovství mládeže EEBC, kde Matouš Vlk skončil na 

třetím místě. 

Tolik k minulosti. 

Nyní musíme hledět dopředu a identifikovat a také se vypořádat s problémy a situacemi, které 

přináší běžný život sekce. 

Jak víte tento rok nás zasáhl zákaz pořádání soutěží, který běžel bezmála tři měsíce, také proto je 

podzimní část nahuštěná, ale věříme, že to všichni zvládneme. 

 

Nyní diskuze – nához věcí: 

MR juniorů 

a. Nazvat od příštího roku mezinárodní mistrovství republiky, první Čech 

mistr, budeme dělat pouze o jeden pohár na disciplínu navíc, pro mistra 

republiky, když vyhraje Čech, dostane poháry dva 

b. Systém skupiny + DBKO, alespoň jedno kolo v B straně, pro případ, že 

by se střetli v prvním kole cizinec a Čech, aby měl ještě jednu šanci, 

letos Trhlík třikrát prohrál v prvním nebo druhém kole. 

c. Rozdělit MMR (Mezinárodní mistrovství republiky juniorů, kadetů a 

dívek) na kategorie, pracovat na tom již od září a od klubů získat závazné 

přihlášky 

 

1. Zvýšení počtů hráčů v soutěžích, počet členů v ČMBS, potřebujeme pro příští 

rozdělování peněz, karambol tlačí na rozdělování podle aktivních hráčů 

v soutěžích, snooker (Kejla souhlas), musíme se přizpůsobit 

a. Snažit se dostat pod soutěže ČMBS klubové soutěže, regiony (třeba 

Benáteckou ligu), hráči, kteří by se účastnili soutěží, by místní vedoucí 

registroval do ČMBS, poplatek 200,- Kč by platila sekce. Daný klub by 

musel platit 500,- za hráče ročně. 

b. Všechny regiony se potýkají s tím, že začátečníci dostanou po příchodu 

na soutěž utkání s nulou a již nepřijdou, tento problém má víc řešení: 

Třikrát do roka uspořádat regionální kolo, kde by mělo zakázaný 

přístup prvních 32 hráčů v žebříčku z posledních tří let. Soutěž by 

byla hendikepová podle daných pravidel (rozhodující by byl 

rating hráče podle žebříčku ČR), celostátní žebříček jen pro toto, 



oddělené od ostatních soutěží, název Českomoravská 

poolbilliardová liga. Odměny pouze poháry atd.  

Vymyslet software pro kulečník, jako mají v tenise Hurá ligu, 

https://www.huraliga.cz/ je to velmi úspěšné, byla by to dobrá 

propagace kulečníku. Nejlepší by to bylo pro všechny tři sekce, 

navrhnu to VV ČMBS, s pánem s hurá ligy už jednám, jestli by o 

to neměli zájem. Když nebude mít ČMBS zájem udělám to sám, 

komerčně. Odhadovaná cena softwaru 150 – 200 tis. Kč.  

1. Měli bychom zvýšit startovné u vybraných kategorií, zvlášť u týmů, protože ty 

jsou nejvíc ztrátové, další mě napadají dvojice a senioři, ženy ne, máme jich 

málo a je třeba podporovat, aby jich hrálo co nejvíc. 

a. Ve hře je i změna soutěží týmů, nyní startovné Extraliga 2000, I. liga 

1500, nezvýšilo se to už 20 let! Navrhuji Extraliga 2500,-, I. liga 2000,-, 

potom to nebude ztrátové, ale ani nezískáme žádné peníze. 

a. Dvojice nyní 400,- na dvojici, navrhuji 600,- na dvojici 

b. Senioři – nyní 300,-, navrhuji 400,- (nevím, jestli to má smysl, náklady 

jsou 28 tis. Kč – bez pohárů, výběr při 300,- 32400,-, při 400,- 43200, při 

500,- 54 tis. Kč, pokud by bylo stejně účastníků)  

2. Vysílání reprezentantů na Euro Tour, pro mě osobně je to velká nutnost, pokud 

chceme, aby nám reprezentanti vozili pěkná umístění z Evropy. Je potřeba 

vybrat víc peněz ze soutěží a dávat je na tyto účely, viz výše. V minulosti se 

reprezentace hodně zanedbávala, taky to podle toho vypadá, je to jeden velkých 

úkolů do budoucna. Pro tyto hráče nemá smysl pořádat kempy atd. je potřeba, 

aby hráli s evropskou a světovou špičkou. 

1. Další problém se nám vytelil tento rok a to je hraní hráčů v regionech, kdy jsme 

původně dali souhlas, kde ten daný hráč začne hrát region, tak ho tam musí i 

dohrát. Bylo to myšleno pro hráče, kteří bydlí nebo pracují jinde, než je jejich 

mateřský klub. Nicméně to bylo zneužito hráči, kteří místo na středočeský 

region jeli do Plzně (Mašková, Seizis, Bím a spol), chtěli jet do Pardubic, tam to 

nevyšlo a byla z toho aféra. Takže navrhuji: 

a. Udělat podle mapy klubů do jakého regionu spadají, u nejasných, 

například Děčín, dát na výběr ze dvou regionů. 

Pokud by daný hráč chtěl hrát v jiném regionu z důvodu jiného 

bydliště nebo zaměstnání, musel by vyplnit čestné prohlášení, 

které připravíme, vyplňoval by na místě, odpovídal by regionální 

vedoucí.  

 Nebo by musel schvalovat VVs před začátkem soutěží (to vidím 

jako problém, protože se často rozhodují hráči na poslední chvíli)  

 Nechat to v dikci vedoucích regionů  

1. Výběr 500,- za hráče a následné vracení do klubů vidí karambol a snooker jako 

podvod, je potřeba to řešit jiným způsobem (nebo nás do budoucna mohou 

osekat na dotačních penězích), například, že by se vracely pouze tři stovky a 

zbytek se rozdělil podle účasti hráčů klubu v soutěžích, počtu juniorů atd. - 

https://www.huraliga.cz/


 

7. Uvažovat o tom, jestli neudělat ČPTour méně kol a tím získat prostor např pro klubové turnaje, 

turnaje pro hráče mimo top 32 atd. 
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