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Oddíly, kluby, spolky 
v ČAPEK a ČFKS 

 

 

 

       Místo, datum             Brno, 21. 12. 2016 

 

Věc:   Změna názvu (jména) národního sportovního svazu z ČAPEK na ČFKS, z. s. 

Dovoluji si Vás tímto s definitivní platností informovat o změně názvu národního sportovního svazu, kdy se 
oficiálně 31. 12. 2016 končící název Česká asociace pétanque klubů (zkr. ČAPEK) mění od 1. 1. 2017 na: 

ČESKÁ FEDERACE KOULOVÝCH SPORTŮ, z. s. (zkr. ČFKS, z. s.). 

Identifikační údaje: IČ, adresa, bankovní spojení spolku a jména osob statut. orgánu vč. jejich osobních 
kontaktních elektronických adres zůstávají (jsou zachovány), mění se pouze oficiální kontaktní e-mail, a to 
ze czech.petanque@fipjp.com (ten ale zůstává sekci „pétanque“), na: koulovesporty@gmail.com 

Česká asociace pétanque klubů (zkr. ČAPEK) zůstává se sportem pétanque pevnou, neoddělitelnou a 
neodmyslitelnou součástí organizační struktury ČFKS, z. s., je  jednou ze sekcí ČFKS, z. s. 
Česká federace koulových sportů je uznána Mezinárodní konfederací koulových sportů - Confédération Mondiale 
des Sports de Boules (C. M. S. B.) jediným a výhradním představitelem těchto sportů v České republice. 
Připomínám, že tato konfederace sdružuje Mezinárodní federace Pétanque, Lyonnaise a Raffa a takto ustavená 
je uznávána Mezinárodním olympijským výborem od roku 1985. Jakožto člen Sport Accord je také přímým 
členem ARISF – Asociace MOV uznaných mezinárodních sportovních federací – a IWGA, Mezinárodní asociace 
Světových her, ve kterých jsou všechny tři disciplíny zastoupeny v kategorii mužů i žen. 
 

S výše uvedeným již byly seznámeny nadřízené sportovní orgány tuzemské i zahraniční, včetně příslušného 
odboru MŠMT. 
 
Chtěl bych Vás tímto požádat o sdílení výše uvedených informací zainteresovaným osobám a členům vašich 
oddílů, klubů a spolků. Další informace ve Zprávě prezidenta pro FZ a také na samotném FZ. 
 

 
Děkuji za pozornost a přeji všem  
krásné a klidné Vánoce s úspěšným  
vykročením do nového roku 2017 
     
S pozdravem                       

Petr Stoklásek 
              prezident 

 

  


