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Předmět: RE: Re:  
 

  

Vážené předsednictvo, 

Naprosto souhlasím s panem Karpíškem ke svolání mimořádného předsednictva a to dne 29.10.2021 
v 17 hod. na Zbraslavi u Brna. A potvrzuji tento termín.  

Nyní kopíruji jeho email :  

Vážení,timto žádám o svolání mimiřádného zasedání předsednictva svazu a kontrolní komise.  

Navrhuji termíny:29.10 v 17h.,případně 31.10 v 10h. 

Z důvodu neprůhledného utrácení svazových prostředků(financí) na předsednictvem neschválené 
investice do areálu Zbraslav,potažmo utrácení v rámci mistrovství Moravy předsedkyní svazu paní 
Jelinkovou. 

   Tu vyzývám,aby na totmto zasedání předložila faktury investic a kým byli schváleny od jejího 
nástupu do funkce a jak bylo financováno mistrovství Moravy a služby kolem.  

   Dále žádám tajemníka MSKS o doložení stavu konta MSKS od nástupu paní Jelínkové do funkce do 
dneška. 

       Dále žádám,aby nám předsedkyně svazu vysvětlila otázku existence pracovního místa tajemnice 
svazu.  

   Pověřený člen předsednictva MSKS   

        Vlastimil Karpíšek. 

  

Tak a nyní k osočení o neprůhledném utrácení svazových prostředků (financí) v rámci investic a 
utrácení na mezinárodním mistrovství, které proběhlo dne 9-10.10.2021 na Zbraslavi + výběrové 
řízení na místo tajemnice, zřejmě jste asi byl duchem nepřítomný na mém historicky prvním zasedání 
č. 1, kde jsem informovala v bodu II č. 1 co se bude probíhat a probíhá, abych předsednictvo právě 
informovala o všem, co se děje a bude dít, ale z důvodů živelné pohromy, která proběhla na Moravě 
se vše posunulo a nebyly řemeslníci , kteří by byli schopni  dodržet termíny v plánovaném čase, navíc 
zápisem byla pověřena tajemnice, která ho léta dělá a v rámci mé nové funkce při jednání mohla 
navrhnout z let praxe předcházejících, že informovat předsednictvo nestačí a musí se to vypsat 
v bodech : 



  

Otázky pro pana Karpíška prosím o zodpovězení!!!!!!!.  

1. V podpisu viz email ke svolání mimořádného představenstvo máte napsáno, že jste pověřený 
člen předsednictva MSKS. Kdo Vás pověřil?  

2. Pověřen jste byl mojí osobou se souhlasem předsednictva k jednání a zajištění sponzorů na 
MM MSKS. A to dne 11.6. 2021, kdy VK předkládala návrhy rozhodčích, figurantů a kladečů 
na předsednictvu dne 3.9.2021 jsem Vás opakovaně vyzývala, k předložení sponzorů a 
strategie. Vaše dopověď byla, že se snažíte, ale nemůžete nikoho sehnat. Takže pro MM 
MSKS jste zařídil rovnou nulu a nyní mě nařknete z neprůhledného utrácení.  Tak Vám je nyní 
zprůhledním a musím podotknout, že ve faktuře za restauraci moje osoba není, já si 
restaurace vybírám jsem totiž gurmán. Občerstvení chlebíčky a zákusky co byly v kanceláři 
jsem si zajistila já na své náklady pro své sponzory, a protože nejsem lakomec dala jsem 
pokyn personálu, aby roznášeli i rozhodčím a figurantům. Samozřejmě jsem to měla 
připravené pro sponzory, kteří mě poskytli ceny v hodnotě 250 000,- Kč.  Vidím, pane 
Karpíšku, že jste administrativní typ, možná ani to ne, ale s vaší výzvou cituji neprůhledného 
utrácení, mě navádíte k tomu, abych na vás podala trestní oznámení za pomluvu. Náš 
výsledek pro rok 2021 s maximálním počtem závodníků historicky, stál o 70–100 tis. méně 
než v předcházejících letech. Nebude zde patřičná otázka, když jako jediný jste dříve seděl ve 
starém předsednictvu, abyste nám osvětlil, jak to bylo možné.       

  

Příjem startovné 800,- Kč                                                                                                     40 000,- Kč 

Příjem moje firma pana Širokého a paní Pavlové                                                          12 000,- Kč 

Příjem celkem                                                                                                                         52 000,- Kč  

  

Výdaje mzdy budou zpracovány 11/2021 odhad včetně cestovného                       55 000,-Kč 

Výdaje za hospodu fa.č. 81/2021                                                                                       32 560,-Kč 

( snídaně 67 osob x100,obědy 96 osob x130,Večeře 68x110, stopy 1320,-Kč a nápoje 4526,-Kč ) 

Výdaje za minerálky a vody + káva kancelář pro rozhodčí a personál                         2 000,-Kč 

Výdaje za nákup 3 rukávů vč. Návleků pro figuranty                                                       7 894,-Kč 

Poháry byly z loňska nákup  štítků                                                                                           300,-Kč 

Nákup diplomů ve dřevě + dárek pro pana Surovce                                                        8 000,-Kč 

Výdaje celkem                                                                                                                        105 754,-Kč                

  

Rozdíl mezi příjmy a výdaje je ztráta – 53 754,- Kč.  



(honorář mé osoby  není zahrnut v rámci  práce na MM MSKS ,kdy jsem byla ve funkci  jako 

předseda, ředitel závodu, manager, moderátor, a vyjednávač v rámci sponzorů , honoráře jsem se  

zřekla již před závodem , navíc jsem byla upozorněna tajemnicí, že členové předsednictva údajně 

honorář v minulých letech neobdrželi , že to bylo historickým pravidlem to musím prověřit.  )   

  

  

3. Pane Karpíšku na předsednictvu i před Vaší kooptací jsem Vám několikrát upozorňovala, že je 
třeba vypomoci s dotacemi a ekonomikou jako celkem ne s účetnictvím . Na mistrovství jste 
se neosvědčil. Vaši kolegové už činnosti mají a vy jste mi řekl, že mi budete nápomocen a že 
chcete, abychom Vás kooptovali. V současné době mám zpracované a podané dotace celkem 
na 4 500 000, - Kč. Poslední dotace na 3. 500 000,-Kč, která měla uzávěrku k 30.9.2021 jste 
slíbil, že dodáte podnikatelský záměr na rekonstrukci ubytovny, kde je doposud vše staré a 
z hygienického hlediska na hraně neboli pod hranou. Dnes je 22.10.2021 a žádný návrh jsem 
neobdržela i když jsem podklady zaslala nejen Vám, ale i celému předsednictvu, aby věděli, 
co se děje. Takže zase z Vaší strany nula bodů.  Samozřejmě, že jsem na Vás nespoléhala, 
(sám si vařím sám si peru, že se na to nev……) dotaci jsem zpracovala a v řádném termínu 
29.9.2021 podala. Jde mi totiž o to, aby náš svaz žil a měl šanci přežít a vím, že musíme něco 
nabídnout. Já a ostatní kolegové totiž pracují, ne že o své práci, kterou nedělají druhé 
informuji, to dělají ilumináti.  

  

V příloze zasílám kompletní saldokonto faktur přijatých k 31.9.2021. A protože nemám co skrývat 
ráda poskytnu kompletní bankovní výpisy, faktury včetně pokladny. Již mám zpracovanou statistiku 
v rámci hospodaření předcházejícího předsednictva, kdy dokázali ročně vytvořit ztrátu 2 mil Kč ani se 
neprášilo a v opravách byly pouze výdaje v minimálním rozsahu, kdy svaz chátral. Toto by určitě 
zajímalo hospodářskou kriminálku a vy jako člen bývalého předsednictva a já jako ekonom bych se 
tam s Vámi ráda setkala.  Ráda bych i navrhla do budoucna v souladu s GDPR, aby naše členská 
základna i tento list co píši byl veřejný, včetně bankovních výpisů a transakcí z pokladny. Aby si 
členové, co platí členské příspěvky sami udělali obrázek, jak svaz funguje.  

  

V roce 2021 provedeny opravy a investice v areálu za 2 139 507,- Kč v rámci dotací bylo prozatím 
získáno 425 tis.- Kč + dotace + 300 tis. za mzdy, kdy svaz nevyvíjel žádnou činnost a hradil mzdy v plné 
výši. A jaký zázrak, předpoklad ztráty za rok 2021 předpokládám ve výši 1 mil. Kč s tím, že se 
investovalo do areálu 2 139 507,-Kč. V dřívějších letech svaz neinvestoval do zhodnocení areálu a 
dokázal udělat ztrátu 1,5 až 2 mil., že by chyba v matrixu.  

V současné době neumím odhadnout příjem z dotací, protože jak jistě sám víte dotace jsou 
nenárokovatelné, ale bylo mi přislíbeno plnění v souladu se zákonem a splnění podmínek v žádosti, 
které jsem učinila, splnila podmínky a v řádném termínu podala. Za tyto časově náročné služby si nic 
neúčtuji a dělám to pro svaz .  

  

A nyní peníze dne 17.4.2021 jsem byla zvolena do funkce, a zatím bez předávacího protokolu o 
rozpracovaných úkolech a že jich je v rámci národní sportovní agentury bylo hodně jsem neobdržela 



nic. Byla udělána fyzická inventura, ale tam rozporuji soubor majetku umístěný v kanceláři tajemnice, 
včetně tiskárny, který je kompletně mojí firmy. Jediné, co v kanceláři je svazu je kuchyňská linka, 
(nádobí je také mé) kávovar a stará skříň vedle kuchyňské linky. Tyto prostory jsem si sama vybavila 
v roce 2012 na své náklady, kdy mě ještě přijímal pan Fiala jako ekonomku. A prostory na Zbraslavi, 
kde nyní sedíme byla jedna velká špína plná myší bez ničeho. A protože po Alici Salgové, nastupovala 
Kateřina Boleslavová, kancelář byla připravena k užívání s tím , aby mohli využít i členové 
předsednictva a svaz mohl mít zázemí .  

  

A nyní přistoupím k výzvě paní Ing. Hejčové budu opět kopírovat její email:    

 Milé předsednictvo, tajemnice MSKS odchází k 30.11. z pracovního poměru v našem svazu. Dle 
vyjádření paní předsedkyně svazu bude funkce tajemníka zrušena. Ve stanovách schválených XXll. 
sjezdem 2019, článek 17, bod 9f) předsednictvo zřizuje pro zajištění chodu MSKS po stránce 
administrativní placenou funkci tajemníka. Budou se měnit stanovy? Ptám se, kdo bude dělat 
administrativní věci svazu, když nebude tajemník? Kdo to bude dělat po dalších volbách, když už 
třeba nebude současné předsednictvo ve funkcích? Tajemnik zajišťuje kontinuitu svazu po volbách. 
Pokud tajemník bude, proč již dávno není vypsáno výběrové řízení na tuto funkci. Renata 

  

Moje reakce na výše uvedený email paní Ing. Hejčové:  

Milá paní inženýrko, upozornila jste mě, že ve stanovách v roce 2019 byla schválena funkce 
tajemnice. Jak bude zajištěna kontinuita? Nevím, co si pod tím mám představit. V současné době, se 
opravuje a upravuje z prehistorických dat členská základna tak, aby fungovala kontrola plateb, 
kontakty na členy, nové formuláře.  To tady ani nemohu psát, nebo by to ode mě slušné, ale rád se 
Vám k tomu vyjádří pan Bronislav Kozák, který nejen opravuje web a nastartoval ho , ale i propojil vše 
s Facebookem, nyní probíhá členské základny. Jen drobnosti byly zjištěny organizace bez IČ. Což je 
v rozporu se stanovami a my od nich přijímáme peníze a vy jim delegujete rozhodčí. To že tam máme 
nejstaršího člena 957 let se stát může, ale je tam i 10 lidí starších 200 let. O kontaktech a formulářích, 
kde požadujete informace, na které svaz nemá nárok nemluvě. Tento pán pro nás pracuje na dohodu 
o provedení práce, kdy dodává v příloze rozpis prací, které učinil a není honorován za smyšlené 
hodiny, ale za reálné, které neodpracoval. O všech těchto anomáliích je informována jak tajemnice 
tak můj místopředseda.  

Takže paní inženýrko naprosto souhlasím s tím, jak se dotazujete, proč jsem dávno nevypsala 
výběrové řízení. Učiním tak po mimořádném předsednictvu, abych naplnila stanovy. Ale ve stanovách 
nikde není napsáno, že tajemním musí být na hlavní pracovní poměr s účastí na sociálním a 
zdravotním + navíc odsouhlasena bývalým předsednictvem dohoda o provedení práce. Dříve to dělal 
na dohodu pan Wenhauer.  

Nyní potěším pana Karpíška, protože odchodem tajemnice svaz ušetří ročně 370 tis. a on může črtat 
v rozpočtu, aniž by se o to přičinil. Já si spoustu věcí zvládnu sama, dřívější předsednictvo i když 2 
roky byl stop stav nemělo co řešit, certifikáty, zkoušky, příjmy z ubytování a akce se nemohly konat.  

Takže výběrové řízení bude, kde dodržíme dikci stanov s hodinovým ohodnocením bez účasti na 
sociálním a zdravotním. Navíc paní Kateřina (tajemnice svazu mi nabídla spolupráci do budoucna 
právě na dohodu za činnost, kterou pro svaz udělá) . Dále budeme  vyhlašovat výběrové řízení na 
účetní kancelář, protože já to doposud dělám za 5 000,- Kč a můj předchůdce již v roce 2012, kdy 



jsem účetnictví převzala s majetkem 40 mil., který nikdy neexistoval a dělal se znalecký posudek si  
účetní  v roce 2012 účtoval 8 tis. Kč. Po přecenění znaleckým posudkem svaz s faktickým majetkem 
klesl na 20 mil.  

Alespoň budu mít více času se věnovat stanovám a administrativním pracím, a  to podotýkám v rámci 
čestné funkce předsedy tedy zdarma, což doposud dělám a členy, když jim to veřejně napíšu, co 
dělám budou určitě rádi. A jsou vidět za mnou výsledky na úkor mého času, který ráda obětuji 
protože mě totiž na svazu záleží a chci aby prosperoval a ne tak jak to bylo v dřívějších letech.    

  

A nyní k bance svaz v roce 2018 byl na nule v bance nebyly žádné finance, tedy nebylo ani na mzdy. 
Vše prohospodařeno na to si pan Karpíšek v rámci funkce člena předsednictva rád vzpomenete. 
Jediná pomyslná záchrana byla prodej budovy Jaroška  za 10 000,- mil, které přišly v 04/2018 na účet 
svazu.  Za dobu nástupu do mé funkce svaz stihl prohospodařit bez investic do majetku a jeho 
zhodnocení částku 2 415 566,70 Kč. A to podotýkám že byl COVID tedy zákaz všech činností.  

  

Prozatím jsem neobdržela předávací protokol od bývalého předsedy a banku převzala od tajemnice 
v 06-2021 s možností náhledu a dispozice. 

  

Stav konta k 17.4.2021 byl    7 584 433 ,30 Kč   

Konečný zůstatek k dnešnímu dni tedy 22.10.2021 činí 6 313 954,22 kč (v příloze sken z dnešního dne 
z banky)  

Tak matematiku základní školy umí asi každý a obrázek o tom co napsal pan Karpíšek, a ještě s tím, že 
je pověřený, ať si udělá obrázek každý sám. A měla by to mediálně vědět i členská základna a 
veřejnost, aby nedocházelo k pomluvám a spekulacím. Dále budu požadovat po panu Karpíškovi, jak 
k těmto informací přišel a to jmenovitě?  Kdo má zájem poškozovat svaz , kterému se daří a má co 
nabídnout naší členské základně.  

  

Závěrem chci moc poděkovat mému místopředsedovy panu Širokému, kterému se vydařila světová 
výstava a tímto mu gratuluji, ze své velkorysosti svaz podpoří částkou 300 tis., dále pak paní Ing. 
Hejčové za bezproblémový průběh závodu MM MSKS, Mirku Odvářkovi za suprově sehraný tým a 
velkou pomoc při mistrovství a v neposlední řadě naší paní správcové Janě Jaškové, která dře, jak říká 
přísloví Bulhar.  

  

Doufám, že jsem Vás moc neunavila a že jste to dočetly až do konce, Moc se těším na setkání 
mimořádného předsednictva to, co jsem tu napsala je střípek mám pro Vás další zajímavosti, přece 
nevystřílím náboje jednou odpovědí na email pana Karpíška. Myslím, že budete hodně překvapeni.     

  



S pozdravem a těším se na Vás dne 29.10.2021 v 17 hod na Zbraslavi toto považujete za pozvánku. 
Kdo bude dělat zapisovatelku či zapisovatele??? Potřebujeme opravdu profesionála a poradce, aby 
zaznamenal jednotlivé body a předsednictvo nebylo jak setkání u piva. Doufám že ne zase já, ale 
navrhuji pana Karpíška. Chci, aby byl konkrétní záznam odsouhlasen na místě ne se zpožděním a byly 
určeni dva ověřovatelé. Navrhuji i možnost nahrávání předsednictva k porovnání, aby mi pak někdo 
nenapsal, že nic neví a že to vidí jako neprůhledné.  

  

  

  

Přílohy:  

aktuální stav konta k 22.10.2021 prtScr z banky  

saldokonto faktur přijatých  

  

  

  

S pozdravem  

  

Ing.  Edita Jelínková Hrdličková, MBA 

EHV Enterprise, a.s. 
mobil: +420 607 824 076 

Mobil: +420 7777 35 200 
www.ehv.cz 

  



 


