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2019 ZÁPIS A USNESENÍ VH ČMBS SEKCE KARAMBOL 

 
ad.1  Schválení programu VH   

VH schválila program, doplněn článek 2 o volby orgánů schůze 
 

ad.2a Volba pracovního předsednictva, volební a mandátové komise.  
2.1 VH zvolila pracovní předsednictvo A. Šlambor, L. Bača, Š. Kohout 

        2.2 pracovním předsednictvem zvolen předsedající VH A.Šlambor 
 2.3 VH zvolila členy mandátové komise předseda J. Mikysa, P. Tolar, J.Mrkvička 
            2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem dle čl.5 jednacího řádu A.Šlambor 
            2.5 VH bere na vědomí složení návrhové komise dle čl.4 jednacího řádu 
   
ad.2b Zpráva volební a mandátové komise  

3.1 VH vzala na vědomí zprávu mandátové komise o usnášení řádné VH 
3.2 pozváno 56, přítomno 44 /potřebná většina hlasování 23/ 

 
ad.3  Zpráva prezidenta sekce 

VH vzala na vědomí zprávu prezidenta sekce A. Šlambor 
 
ad.4    Představení a volby kandidátů do VV sekce 
 ambasador TD Mojmír Dunaj - doplnění za Jana Dvořáčka 
 ambasador 5PINS Vít Pechman - zástupce pro novou disciplínu 
 předseda SK svazu Petr Bušanský - zástupce sekce ve svazové komisi 
 navrhovaní členové zvoleni bez připomínek 100% přítomných 
             
ad.5  Návrh rozpočtu 

rok 2019 resp. sezóna 2019/2020 A. Šlambor 
 
ad.6     Diskuze - Usnesení delegátů 

6.1 A. Šlambor, startovné do sezóny splňuje nový požadavek VH svazu na 
příspěvek ev. členství a aktivního hráče, ostatní pravidla se tímto nemění. 
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6.2 A. Šlambor, se vrátil k informaci, že nechce nadále zastávat funkci 
prezidenta svazu, tak jak ji i odprezentoval na VH svazu. Vyzvednul přínos a 
předpokládaný potenciál v rozšíření VV sekce o další členy. Sekce karambol by 
si měla podržet funkci rezidenta, která dává právo i na druhého člena. Laciné 
gesto, odstoupení či rezignace by znemožnilo účast sekce karambol na řízení 
do nové VH svazu, to není správný tah, na takové výzvy se nedá reagovat.  
6.3 A. Šlambor, rozpočet sekce dozná kosmetických úprav na základě schválení 
protinávrhu prezidenta svazu k rozpočtovým pravidlům svazu ve schváleném 
návrhu VV svazu na VH svazu 2019. 
6.4 M. Pešta, připomínka k soutěžím TD MS, kde zastává názor pro českou ligu 
v setrvání stabilizovaného současného stavu /stejný dotaz T. Fornůsek/ diskuze 
a názor VV sekce k problematice, která má širší záběr než jen potřebu české 
části sekce. Kvantita, kvalita, radost a chuť, každý parametr má svou váhu A. 
Šlambor, L. Bača, M. Dunaj, Š. Kohout, každý názor a připomínka je 
akceptovatelná za předpokladu shody, MS TD D3 se hraje o zemský titul, titul 
šampióna a z pohledu reprezentace Dunajský pohár.  
6.5 V. Burian dotaz na posun v problematice rozhodčích a školení rozhodčích, 
předpoklad SK svazu bude řešit svazově, záruka předseda komise P. Bušanský 
člen sekce karambol. Prezident svazu prosadil komplexní svazové řešení pro 
rozhodčí a trenéry, dá se předpokládat budoucnost samostatného organizmu. 
6.6 V. Pechman informace o 5PINS, doplnění o postřehy z klubu Š. Kohout. 
6.7 Z. Žabenský vznesen požadavek na info prostřednictvím e-mailu o změnách 
na stránkách sekce, které by ho mohly zajímat dle výběru. 
6.8 A. Šlambor, stav kolem ZS, rozšíření zejména díky 3B, nově zajímavý rozměr 
v 5PINS, zaznamenán názor na oživení TD, předpoklad je aktivita a názor nesmí 
zůstat ojedinělý, regionální iniciativa vítána. 
6.9 L. Bača sdělil VH sekce postřehy ohledně organizace akcí mládeže (MČR, 
kemp). Dále pak apeloval na zástupce klubů, aby případnou výchovu 
mládežníka konzultovali s vedením sekce za účelem účasti na MČR či 
tréninkových kempech. K zamyšlení pak uvedl možnost tréninku za účelem 
zaujetí hraním 5-pins či 5-ball. 
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6.10 L. Bača informoval o nové verzi výsledkového servisu. Cílem je nasazení od 
nové sportovní sezony. Nutně bude muset dojít ke změně přihlašovacích údajů 
do administrace. Kluby budou vyzvány, aby jako přihlašovací jméno používaly 
klubový email.  Dále platí, že bude rozšířena databáze klubů o specifikaci 
sportovního materiálu /viz. Usnesení VHS 2018/ 
6.11 L. Bača požádal zástupce klubů, aby v co nejvyšší míře zapisovali výsledky 
všech svých klubových aktivit do neoficiální části výsledkového servisu. 
6.12 L. Bača úspěšně byl vyhodnocen projekt LiveScore. V průběhu sportovní 
sezony se povedlo navázat další částí, a to živým přenosem. Více na fóru sekce 
– vlákno Živý přenos. 
6.13 L. Bača vyzval zástupce klubů, aby se podíleli na důsledné kontrole 
dodržování úboru předepsaného dle SŘ (role hlavního rozhodčího). 
6.14 L. Bača informace, hostování a přestupy před sezónou 1. 6. - 15. 7. 2019 
6.15 L. Bača informoval o organizaci tréninkového kempu s Eddy Leppensem. 
Termín začátek srpna. Bude vydán přesný harmonogram. 
6.16 L. Bača informace, požadavek na reportáže, články a odkazy z regiónů, 
klubům nabídnuto zpracování a prezentace na stránkách sekce. 
6.17 Ostatní body diskuze nevedli k faktickému řešení a rozhodnutí v místě a 
čase, potřebu lze řešit na FÓRU sekce, nebo přímo oslovit členy VV sekce.  
 

ad.7  Návrh a schválení usnesení VH  
 VH při hlasování ve všech bodech rozhodovala nadpoloviční optickou většinou  

VH schválila usnesení VH sekce 100% hlasy přítomných  
 
ad.8   Závěr VH sekce 
 

VH ČMBS sekce karambol Praha 23. 6. 2019 
 
Zapsal předseda návrhové komise A.Šlambor 
Kontrola usnesení návrhová komise člen L. Bača, Š. Kohout 

 


