Vážení členové ČSFu,
předem se omlouvám za tento dopis, byl jsem však víceméně donucen reagovat na otevřený dopis pana
Václavíka ve věci pořádání Vánočního turnaje rozeslaný členům ČSFu, kde je uvedeno plno nepravd.
V prvé řadě prohlašuji, že jako předseda ČSFu jsem rozhodně nevyhlásil žádnou „likvidační misi turnaje“,
a už vůbec ne sportovnímu oddílu SK Leon nebo dokonce Petru Václavíkovi. Celá věc se týká pouze toho, zda
se uvedený turnaj bude pořádat pod hlavičkou ČSFu.
Na několika osobních i telefonických jednáních se členy organizačního výboru turnaje, které předcházelo
celé této kauze, jsem opakovaně upozorňoval, že pokud turnaj nebude pořádán pod hlavičkou ČSFu,
automaticky ztratí statut nominační soutěže ČSFu, on-line registrace na stránkách csfu.cz a turnaje
pořádaném pod hlavičkou WAKO.
Níže budu odpovídat na jednotlivé body (šedivý text) v otevřeném dopisu pana Václavíka:
1. Není pravda, že se organizátoři turnaje nedokázali dohodnout se zástupci vedení ČSFu na pravidlech
pořádání turnaje pod hlavičkou ČSFu.
Naopak na všechny výhrady ze strany pana Mulače reagovali vstřícně. Důkazem je dokument č.1
v příloze.
−
−
−
−

Dne 12.11. vyzval Jan Frána emailem Petra Václavíka aby opravil propozice a plakát kde je uvedena
asociace ČAAK, s tím, že opravené propozice i s plakátem zašle na WAKO.
Pan Václavík odpověděl, že plakáty jsou již hotové, logo ČAAK tam zůstane a logo ČSFu tam dávat
nebude.
Následně jsem ho tedy vyzval i já, aby respektoval naší dohodu a že stačí pouze v elektronické verzi
odstranit z plakátu logo ČAAK a nahradit ho logem ČSFu, stejně tak v propozicích.
14.11. pan Václavík zaslal plakát doplněným logem ČSFu s tím, že ČAAK tam zůstane, a na propozice
žádné logo ČSFu dávat nebude. Navíc uvedl, že můj požadavek na umístění loga ČSFu považuje z mé
strany za represi.

Tolik tedy ke „vstřícnosti“ pana Václavíka a mé „represi“.
Směrnice ČSFu č. 3/2011 čl. 4, odst. 2 „Pořadatel je povinen: … f) v případě pořádání OS (Ostatní soutěže)
vhodně a viditelně umístit logo ČSFu na všechny propozice a plakáty spojené se soutěží.“
2. Není pravda, že soutěž je pořádána pod hlavičkou jiné organizace. SK Leon se svou členskou
základnou 360 členů je legitimním a právoplatným členem ČSFu.
Tento fakt nezmění žádné prohlášení kteréhokoliv člena VV ČSFu.
Nikdo nezpochybňuje ani nezpochybňoval fakt, že SK Leon je právoplatným členem ČSFu a pokud vím, tak
ani žádný člen VV nevydal žádné prohlášení, že tomu tak není.
3. Dle platné směrnice ČSFu č. 3/2011, článek 1, odst.1. písmeno d), je námi pořádaný turnaj
kategorizován jako Ostatní soutěž (OS) a definován jako „Všechny ostatní národní i mezinárodní
soutěže pořádané pod hlavičkou ČSFu“.
Vzhledem k tomu, že s organizátory turnaje nesepsal nikdo z VV ČSFu smlouvu na pořádání soutěže,
jak je uvedeno v téže směrnici článek 3, odstavec 2. Je patrno, že už předem bylo počítáno s tím, že
tento turnaj nebude turnajem nominačním. Na základě toho, že námi pořádaný turnaj, je
posuzován, jako OS nepřispívá ČSFu na jeho pořádání žádnou finanční částkou.

Turnaj byl zařazen do kalendáře soutěží ČSFu jako OS. Za nominační byl považován, neboť byl uveden
v seznamu nominačních turnajů ČSFu pro rok 2011 (zveřejněno 21. ledna 2011 na csfu.cz/nominacnikriteria). Smlouva s pořadatelem nebyla uzavřena, neboť ČSFu nepřispívalo na turnaj žádnou částkou.
4. Dle výše uvedené směrnice, má pořadatel soutěže podle článku 4, odstavce1. písmene a) a b) právo
na zařazení soutěže do sportovního kalendáře ČSFu na Internetu včetně využití on-line registrace
závodníků. Dále má právo propagovat prostřednictvím soutěže své reklamní partnery.
Tyto práva byla ze strany předsedy ČSFu beze zbytku porušena jeho rozhodnutím distancovat se od
soutěže.
Tato práva se vztahují na všechny soutěže pořádané pod hlavičkou ČSFu. Pokud soutěž není pořádaná pod
hlavičkou ČSFu, tak organizátor žádná práva ve vztahu k ČSFu samozřejmě vyžadovat nemůže. Již jsem to
zmiňoval na začátku tohoto dopisu, organizační výbor turnaje jsem na toto výslovně upozorňoval, přesto na
plakátu nebo v propozicích není ani v nejmenším nikde uvedeno nebo jinak vyplívající, že soutěž je
pořádaná pod hlavičkou ČSFu.
5. Vzhledem k tomu, že si organizátor turnaje může sponzory a partnery vybrat dle svého uvážení, je
ČAAK, která přispěla částkou 50tis Kč na pořádání tohoto turnaje, pro organizátory turnaje
sponzorem a partnerem.
Nikoliv zaštiťující organizací jak píše předseda ČSFu.
Dle stejného rozhodnutí jsou na všech propagačních materiálech uváděna loga ostatních partnerů
(např. ČUBU, Statutární město Most, Ústecký kraj, Asistenční centrum, KWON, VVV MOST spol.
s.r.o., mimo jiné v elektronické verzi i ČSFu).
Označit ČAAK jako partnera soutěže nikoliv za zaštiťující organizaci považuji za účelovou výmluvu
a alibismus. Výslovně jsem upozorňoval organizátory soutěže, že nevidím žádný důvod, proč by ČSFu měl
podporovat konkurenční organizaci a pokud chtějí pořádat soutěž pod hlavičkou ČSFu, tak jedině bez
uvedení ČAAK. Směrnice pro pořádání soutěží ČSFu sice v žádném článku výslovně nestanoví zabránění
propagace konkurenčních organizací jako partnerů, nicméně uvedení loga mezinárodní organizace WAKO
společně s logem ČAAK na stejném plakátu turnaje, považuji za úmyslnou dezinformaci, která poškozuje
zájmy ČSFu.
Směrnice ČSFu č. 3/2011 čl. 4, odst. 2 „Pořadatel je povinen: …d) zabránit propagaci reklamních partnerů... v
konečném důsledku mohla jakýmkoliv jiným způsobem poškodit zájmy ČSFu, jeho nadřízených organizací...“
6. Je pravdou, že Petr Václavík ml., který je ředitelem turnaje měl v poslední době nevhodné
připomínky ve své soukromé diskuzi na www.facebook.cz, k vedení ČSFu a k osobě předsedy.
Za vedení SK Leon prohlašuji, že se od názorů Petra Václavíka ml. vůči vedení ČSFu a jeho předsedy
distancujeme. Jedná se o názor jednotlivce a v žádném případě ho nepodporujeme.
Petr Václavík mladší je ředitelem turnaje a současně člen tříčlenného organizačního výboru turnaje, tzn. je
osobou, kterou lze bezpochyby považovat za zástupce pořadatele turnaje.
Směrnice ČSFu č. 3/2011 čl. 4, odst. 2 „Pořadatel je povinen: … b) dbát dobrého jména ČSFu, jeho
nadřízených organizací, představitelů a reklamních partnerů.
7. Předseda ČSFu pan Jiří Mulač, vzal tyto invektivy osobně a v současné době jedná neadekvátně.
Vyhlásil likvidační misi turnaji Christmas Cup a pravděpodobně celému sportovnímu oddílu SK Leon.
Postup předsedy ČSFu a jeho kolegy Mgr. Jana Frány ve všech směrech překročil rozsah jejich
pravomocí daný jim jejich funkcemi ve VV ČSFu. Jsem pevně přesvědčen, že postup, který zvolil
předseda ČSFu je nelegitimní a jeho postavení v čele ČSFu ho neopravňuje porušit platné vyhlášky a
směrnice tak jak to udělal v případě vymazání turnaje z kalendáře ČSFu a zrušením on-line

registrace na stránkách ČSFu.
Doplnění výčtu nedodržení ustanovení platné směrnice ČSFu pro organizování sportovních soutěží pořádané
pod hlavičkou ČSFu ze strany pořadatele:
Směrnice ČSFu č. 3/2011 čl. 4, odst. 2 „Pořadatel je povinen: … c) koordinovat veškerou činnost spojenou s
pořádáním soutěže s KPPS a dodržovat všechna nařízení KPPS.“
Směrnice ČSFu č. 3/2011 čl. 4, odst. 2 „Pořadatel je povinen: … g) nejméně 1 měsíc před termínem soutěže
vyzvat a koordinovat s Komisí rozhodčích ČSFu nominace jednotlivých rozhodčích ČSFu...“
Pan Mgr. Jan Frána z vlastní iniciativy osobně poslal e-mail presidentovi WAKO panu Dr. Enio Falsonimu
v tomto dopise mne označil za vedoucího skupiny odpadlíků, píše mu, že jsem minulý týden byl
propuštěn z funkce státního trenéra polokontaktních disciplín. Dále označuje asociaci ČAAK za můj
soukromý podnik. V další části tohoto dopisu, apeluje na prezidenta WAKO, aby zrušil podporu našeho
turnaje. V neposlední řadě, žádá, presidenta WAKO o to, aby zakázal osobní účast mému osobnímu
příteli panu Brianu Beckovi, který je mimochodem mezinárodním rozhodčím WAKO.
ČSFu je jedinou organizací, která zastupuje a je právoplatným členem mezinárodní organizace WAKO v české
republice. Z členství ve WAKO vyplývají pro ČSFu nejen práva, ale i řada povinností, mezi které patří
například i převzetí odpovědnosti za soutěže, které se pořádají pod hlavičkou WAKO na našem území. Pokud
dojde k jakémukoliv porušení povinností pořadatele soutěže pod hlavičkou WAKO, zástupci WAKO přenášejí
odpovědnost na ČSFu jako svého zástupce v ČR, nikoliv na samotného pořadatele. Je tudíž nemyslitelné
a dokonce právně odporující, aby kdokoliv využíval ochranné známky WAKO bez vědomí a souhlasu ČSFu.
Pokud vím, tak Mgr. Jan Frána informoval představitele WAKO o tom, že Vánoční turnaj není pořádán pod
hlavičkou ČSFu, což nebyla z výše uvedeného nějaká jeho osobní zlovůle, ale jako ustanoveného zástupce
ČSFu pro jednání s představiteli WAKO, to byla dokonce jeho povinnost.
WAKO samozřejmě reagovalo okamžitým stažením turnaje ze svého sportovního kalendáře, protože jeho
jediným odpovědným zástupcem pro ČR je ČSFu, nikoliv pan Václavík nebo SK Leon. Jak jsem již na začátku
tohoto dopisu uvedl, opakovaně jsem členy organizačního výboru turnaje předem upozorňoval, že ztrátou
podpory ze strany ČSFu dojde automaticky i ke ztrátě statutu turnaje pořádaného pod hlavičkou WAKO.
V žádném případě se tedy nejedná o nějakou osobní mstu nebo cílenou likvidaci uvedeného turnaje.
Pořadatelé měli jednoznačně na vybranou, zda chtějí pořádat uvedený turnaj pod hlavičkou ČSFu a budou se
řídit danými pravidly závaznými pro všechny pořadatele soutěží ČSFu, nebo si turnaj budou pořádat podle
sebe, ale bez podpory ČSFu. Směrnice ČSFu pro organizování sportovních soutěží ustanovuje závazná
pravidla pro všechny pořadatele a nevidím důvod, proč by pan Václavík nebo kdokoliv jiný měl mít oproti
ostatním jakékoliv výjimky. Svým jednáním a vystupováním dali jasně na srozuměnou, že daná pravidla
a směrnice ČSFu respektovat nechtějí, proto odmítám jakékoliv svalování viny na mě nebo kohokoliv jiného,
protože za veškeré důsledky svého jednání si mohou výhradně sami.
Na závěr bych jen dodal, že já, ani nikdo z dalších představitelů ČSFu nijak nebrání závodníkům, klubům
a dalším členům ČSFu v účasti na tomto turnaji. Nepřeji organizátorům turnaje nic špatného a věřím,
že v následujících ročnících může opět dojít k vzájemné dohodě.
Tímto považuji celou kauzu kolem Vánočního turnaje z mé strany za uzavřenou a k případným dalším
„otevřeným dopisům“ se již nehodlám vyjadřovat. Na jakékoliv otázky jsem připraven osobně odpovědět na
schůzce se zástupci klubů a zástupci sportovních disciplín, která se uskuteční dne 1.12.2011 v prostorách TJ
KOVO Praha od 18:00 hodin.
Jiří Mulač
Předseda ČSFu

