Zpráva prezidenta o činnosti pro FZ ČFKS za r. 2018
(FZ v Praze na Strahově, 16. 2. 2019)
Vážené funkcionářky a funkcionáři spolků, klubů, oddílů a dalších členských subjektů
sdružených v České federaci koulových sportů, i letos Vás na tomto místě odkážu na zprávy
členů Výboru, kde byste měli být informování o interních záležitostech v ČFKS, já se pokusím
zaměřit na to nejpodstatnější z pohledu chodu Federace.
Takže co podstatného se v roce 2018 událo?
Po volební FZ v Jiříkovicích (Rohlenka) a konečně po letech, po doplnění Výboru o předsedu
Mediální a marketingové komise, byly vkládány do jejího chodu určité naděje. K jejich
naplnění ale nedošlo. Z prvního zasedání Výboru se jeho nový člen omluvil, před konáním
druhého abdikoval.
Dotace v r. 2018, Národní sportovní agentura
Mezitím už ale na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) probíhalo
několikaměsíční posuzování řádně podaných žádostí o přidělení dotací ze státního rozpočtu,
pro ČFKS v Programech „Repre“, „Talent“ a „Organizace sportu“. Posuzování žádostí
vypracovaných podle změněných kritérií po rušném roce 2017 (dotační kauzy) probíhalo
odlišně od předchozích, vše dle nové metodiky.
Tomu by mělo být údajně brzy konec, protože vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička
(ANO) vytvořil novelu zákona o podpoře sportu. Pokud by prošla, sport by nově spadal pod
Národní sportovní agenturu, namísto pod ministerstvo školství. Hnilička doufá, že vlastní
instituce zvýší transparentnost přidělování dotací i jejich kontrolu. Rozpočet ale zatíží dalšími
desítkami milionů korun ročně. Opozice s novou institucí vesměs souhlasí. Pokud by poslanci
schválili Hniličkovu novelu, vznikla by zcela nová vládní instituce pro sport - Národní
sportovní agentura. Vznik samostatné instituce pro sport je totiž i součástí programového
prohlášení vlády.
Hnilička si od zavedení nové instituce slibuje, že už nebude docházet k pochybnému
rozdělování dotací a navíc bude i větší kontrola příjemců státních peněz. „Změna vychází
především z toho, v jakém stavu je náš sport. Jak je financován, což souvisí i s kauzami,
které byly v posledních letech s financováním sportu. V neposlední řadě také chceme zlepšit
zdravotní stav našich dětí,“ zdůvodnil Hnilička, proč je podle něj potřeba zavedení instituce.
Novelu zákona nyní bude muset projednat vláda. V případě, že by prošla i Sněmovnou a
Senátem, měla by vláda jmenovat na návrh premiéra i předsedu agentury (M. Hnilička), který
by ji vedl šest let. Ten by si do čela vybral další dva místopředsedy, kteří by ho zastupovali a
měli by pravomoci v rozsahu, jaký předseda stanoví.
Na provoz agentury by ještě dohlížela desetičlenná rada. Pět z nich by Sněmovna zvolila z
řad svých poslanců a zbytek by byl vybrán z úředníků ministerstev školství, obrany, vnitra,
financí a místního rozvoje.
Agentura by měla mít 60 zaměstnanců v době svého vzniku, který je plánovaný na polovinu
roku 2019. Polovina z nich by pod agenturu přešla z ministerstva školství. V konečném stavu
by pak měla mít 80 pracovníků. Zvýšily by se tím i prostředky od státu, které by potřebovala

na provoz. V roce 2020 by stála o 80 mil. korun ročně více, než v současnosti dostává odbor
sportu na ministerstvu školství. Jeho rozpočet je necelých dvacet milionů ročně.
„Ano, je tam určitý nárůst, ale souvisí to s tím, že vytváříme samostatný ústřední orgán se
samostatnou rozpočtovou kapitolou. Tudíž si nemůžeme delimitovat pouze odbor sportu,
který je na MŠMT, ale i ty ostatní funkce. Hlavně chceme vytvořit silný kontrolní odbor a ICT
oddělení. Digitalizace systému je klíčová, stejně jako kontrolní odbor,“ uvedl Hnilička.
Upřesnil, že instituce musí kontrolovat, kam peníze jdou a jak je s nimi nakládáno. Podle
novely by ještě smyslem agentury bylo vytvářet podmínky pro sport dětí a všech obyvatel.
Dále by měla vydávat antidopingový program, zajišťovat propagaci sportu a koordinovat
činnost resortních sportovních center ministerstva školství, obrany a vnitra. Kromě toho by
agentura také měla vést v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací, sportovců,
trenérů a sportovních zařízení.
(zdroj: www.idnes.cz)

Od politiky už ale zpět ke koulím. Takže čeho jsme dosáhli v roce 2018 mimo hřiště?

Mezinárodní ocenění
FFPJP a turnaj Marseillaise ve spolupráci s FIPJP se před několika léty rozhodli oceňovat
regiony, města nebo národní federace, které se zasadili o propagaci a rozvoj pétanque nejen
u sebe doma, ale i mimo své hranice.
V rámci slavnostního zahájení 57. ročníku „Mondial de Pétanque La Marseillaise“ byla České
republice (ano, České republice, ale vnímejme spíš České asociaci pétanque) udělena
mezinárodní cena Marcela Pagnola (Trophée Marcel Pagnol).
Marcel Pagnol (1895–1974) byl francouzský režisér, prozaik, scénárista a dramatik, člen
Francouzské akademie, provensálský patriot, významný obdivovatel, propagátor a
podporovatel pétanque. S jeho jménem je spjata historie právě „Marseillaise“, v r. 2018 se
svými více než 4,5 tis. týmy (trojice) a cca 160 tis. diváky, největšího pétanque turnaje na
světě. Patronem ceny je vnuk Marcela Pagnola, Nicolas.

Změna ve VV C. E. P.
Bruno Fernandez ukončil působení ve funkci sekretáře, od kongresu C. E. P. 13. 4. 2019
(Lucemb.) končí ve VV C. E. P., ve funkci ho nahradila Signe Hovind (Nor.).
Rozšíření ČFKS, příp. její stabilizace 1)
V průběhu roku jsem byl kontaktován na sobě nezávislými zástupci různých sportů,
sportovních disciplín, kteří projevili zájem o začlenění do struktury ČFKS. Sporty na první
pohled příbuzné, podobné, provozované na obdobném principu, přesto …, i když jeden do
koulových sportů pod C. M. S. B. patří.
O tomto ale v kapitolách dalších.
Uznání ČFKS Českým olympijským výborem
Před několika lety jsem ve své zprávě pro FZK napsal, následně potom na vlastním Fóru
hovořil o tom, že nás čeká dlouhá cesta, na jejímž začátku jsme se nacházeli. Cesta
s postupnými, zpočátku nesmělými kroky. Cesta se svými rozcestími, křižovatkami.
Na těch bylo vždy na rozhodnutí prezidenta, VV (později V) a občas i na hlasujících na
Fórech, kudy dál. Ta cesta dosud měla i několik „kontrolních stanovišť“, jakýchsi zastávek,
kde bylo nutné vypořádat se s úkoly, které na nich čekaly. Přestože jsme vykročili a jdeme
správným směrem, a zatím nebloudíme, čili těmi výše zmíněnými rozcestími a křižovatkami
se daří zdárně procházet, ani zdaleka nejsme v cíli.
Nic na tom nemění ani další z historických momentů v historii českého pétanque, který se
udál před koncem roku! ČFKS byla uznána Českým olympijským výborem jediným
představitelem koulových sportů v ČR. Vyvrcholily tak naše aktivity, které naplnily tuzemská
i mezinárodní doporučení a snahami prosadit se na program LOH 2024 – tedy mj. sdružit
koulové sporty pod jednu hlavičku.
(kopie dopisu od ČOV za zprávou)
Reprezentace 2018
Kdo se o výsledky zajímá a kdo chtěl vědět, už se určitě informoval. Jenom si dovolím krátký
postřeh.
Skvěle odehrané základní části ME žen - postup po švýcaru ze 2.(!!!) místa, MS mužů –
postup z 15. + skvělé 1. kolo v soutěži ve vyrážení (43 b.) a ME juniorů – postup z 5. místa!
Soupeři z postupových skupin hraných na 2 prohry už ale české týmy dál nepustili…
Kdy zase budeme mít v jednom roce tři postupy ze základních kol?

Co by nás mělo čekat letos, co v dalších letech?
Rozšíření ČFKS, příp. její stabilizace 2)
K uvedení do problematiky, viz dva odstavce výše, je nyní na místě doplnit, že budeme muset
pohovořit o stanovení mantinelů pro další případné rozšíření, či rozvětvení Federace o další
sekce. Dále už ve stručnosti krátký výčet:
Česká asociace boče (ČAB), existující občanské sdružení, ale v poslední době bez aktivit,
navíc bez transformace na spolek dle zák. č. 89/2012 Sb. Dříve sdružení provozovalo raffu,
jeho předseda (prezident) dlouhodobě inklinuje k SAB (Slovenská asociácia boccie). Pro

případ, že by byl z naší strany zájem o zavedení a rozšíření raffy, nabídl svoji pomoc se
startem sekce a třeba i se vstupním proškolením zájemců. Vše ostatní už bude na lidech,
kteří budou chtít raffu hrát.
Indoor bowls – z TV možná známější jako „ty anglické šišaté koule na kobercích“, ale s velice
malou základnou, herně příbuzný sport, jenže není sportovní disciplínou C. M. S. B.
Jediným sportem z uvedených, řekněme oprávněným k přičlenění do ČFKS už z podstaty
svého zařazení mezi koulové sporty zastřešené C. M. S. B., je raffa, sport zastoupený u nás
výše zmíněnou ČAB.
FZ by mělo rozhodnout o prioritách v této otázce. Lze se zatím jen domnívat, jestli převáží
výhody a případně jestli se potom hodí do budoucna uvažovat o navýšení počtu sportů, tedy
i o ty, které nejsou jedním z „trojky“ v C. M. S. B.
Významná sportovní akce
Oldou z řečkovického Orla bylo zprostředkováno jednání s osobami z Magistrátu m. Brna,
osobami zodpovědnými za tělovýchovu v Brně. Při přátelsky vedeném, vstřícném, více než
hodinovém rozhovoru, byla nabídnuta českému pétanque podpora ze strany města při
přípravě a realizaci tzv. významné sportovní akce, tedy turnaje minimálně evropského (ME),
lépe však světového významu (MS, Konfederační pohár). Od toho by se odvíjela výše
dotační podpory z rozpočtu města a musím prozradit, že po splnění předepsaných kritérií by
bylo město opravdu štědré.
Národní „boulodrom“
Další z nabídek byla vyřčena po dotazu a následujícím rozhovoru k možnostem řešení
nedostatku hracích ploch, obecně. A s tím úzce související další debata o záměru, který by
byl na pozemku nebo pozemcích rozvíjen. Do několika let třeba i s vytouženou(?) halou.
Proč „národní“ boulodrom, stadion, aréna, nebo jak bychom mohli případně jednou zařízení
nazývat? Protože si ho pétanque zaslouží, třeba i s dalšími koulovými sporty, protože pro
„národní“, popravdě čistě účelově, bude mít příznivější výchozí pozici pro získávání a přísun
např. dalších investičních a pravděpodobně i provozních financí z různých dotačních
programů různých poskytovatelů dotací.
Jistě, jakkoli se předchozí informace jeví přívětivě a lákavě, vždy zde budou „ale“, možná
lépe napsat „ALE“. Na FZ předpokládám obsáhlejší výklad s diskuzí.
2020 – 25 let českého pétanque
V roce 2020 si připomeneme čtvrtstoletí soutěžního pétanque v Česku.

Pojištění od 1. 2. 2019
Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je
sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní
prostředí. Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala,
ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do
31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení.

Přehledný informační leták najdete za zprávou (za kopií dopisu od ČOV).

Závěr
Jako už každoročně přeji i letošnímu FZ klidný a hladký průběh, ať se podaří úspěšně naplnit
všechny body programu.
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům komisí, jejich předsedům, sekretáři a
hospodáři za jimi odvedenou práci pro federaci v uplynulém roce. Obdobně tak i všem, kteří
pomohli, když bylo třeba a podíleli se na práci pro ostatní a hlavně pro pétanque.
Také chci poděkovat všem poskytovatelům dotací, partnerům, sponzorům ať už finančních
nebo i materiálních příspěvků. Jistěže dík patří i těm členům Federace, kteří úspěšně tyto
poskytovatele oslovili.

Děkuji za pozornost a Váš čas věnovaný přečtení této zprávy a za věcný a konstruktivní
přístup k letošnímu FZ.

Petr Stoklásek

