
REPRE DOMA PRIVÁT REPRE DOMA PRIVÁT

ME Brandenburg /náklady/ 281

ME Brandenburg /odměny/+ kredit 159 10

ZS 3B Porto 53

ZS 3B ženy 13 32

ZS 3B junior 17 20

ZS 3B 25 127  109

ZS 3B kempy 77 25

ZS 5PINS 38 35 12

ZS 5PINS kemp 25

ZS TD 20 20 28

MS 3B  28  20

MS TD 15 56 33 15 10 15

MLÁDEŽ MČR,KEMP 100 58

TRENÉŘI odměna  /25/ /25/2019

TRENÉŘI kemp Španělsko 31  32

ROZHODČÍ  školení 30

PREZENTACE trofeje 30  

PRIVÁT amatérské soutěže 25

CELKEM ROZPOČET 709 331 33 214 297 40

DOTACE ČMBS

Brandenburg /náklady/ všechny kategorie junioři, ženy, muži, MS, ZS

Brandenburg /odměny/ hráčům za medailová umístění

z položek je vždy odečtena spoluúčast klubu, hráče

ZS závodní stůl TD technické ME mistrovství Evropy

MS malý stůl 3B trojband MS mistrovství světa

VV sekce odsouhlasil pro VH 2020 projekty v hodnotě 551tis, na 598tis schválené projekty nemá,

nicméně 132tis může činit pomoc za spoluúčast na kempech 25/25 + 25/25 + Španělsko 32,

VV sekce karambol podporuje akce dle kalendáře CEB-UMB a akce zahrnuté na program 2020.

Svaz jsou tři sekce, každá je specifická a v mnoha ohledech i rozdílných úrovní, na VH2019 jsem se pokusil

nastavit vizi. dodržování rovných pravidel v hospodaření a v matrice, dále pro směřování svazu jsem pak spatřoval

spásu v nastavení průřezových potřeb SK svazu sportovní komisí, na tom by se pak dala postavit smysluplná 

strategie a vize. nejen svazu, ale i sekcí, bohužel jde to pomalu velice pomalu a musíme zůstat u dílčích kroků.

Milan a Honza psal o potřebě rozhodovat či promyšleně jednat, jde o peníze náš všech, prosím tedy o předložení 

konkrétních projektů, k inspiraci přikládám svou iniciativu k posouzení viz.níže.

PROJEKT VOŠ ČUS ,tedy vyšší odborná škola, vzdělávání trenérů, vyřídil jsem registraci sportovní odbornosti

studijního oboru na MŠMT, kontakt navázán a na schůzce se zástupci VOŠ ČUS předán SK svazu, k tomu

jsem stihnul ještě vypracovat projekt VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ projekt systém vzdělávání trenérů mládeže,

jde o tříletý model vzdělávání a výchovu garantů programu akreditace a vzdělávání /Bača A., Hošek O./ 

požádal jsem VV svazu o finanční podporu a byla schválena /2020 zahrnuto zatím do rozpočtu sekce/

zapracování do konceptu svazové úrovně je na straně SK svazu sportovní komise.

PROJEKT ROZHODČÍ , zareagoval jsem na zrušení CEB školení a vypracoval model školení rozhodčích

pro letošní sezónu 2020/21 směrnice, jmenovací listina, seminář, metodický list, instrukce VR,SR,ZA

VV sekce karambol reagoval negativně, po dvou měsících konečně /2020 zahrnuto zatím do rozpočtu sekce/

zapracování do konceptu svazové úrovně je na straně SK svazu sportovní komise.

PROJEKT MALÉHO STOLU , na posledním zasedání-videokonferenci VV sekce, videokonference je ve své podstatě 

otevřená debata, vyříkat se dá vše z očí do očí na férovku mezi chlapy, nedokázal jsem kolegy přesvědčit,

výsledek usnesení přesně popisující současný stav, závodní stůl 5 členů a malý stůl 1 člen, jsem přesvědčen o

nutnosti restartovat malý stůl, za čas bude potřeba i jejich podpora, pokusím se tedy oslovit napřímo členy svazu.

V Liberci 05.06.2020 AŠ

cca vyrovnaný rozpočet na 598 nejsou projekty

2019 2020  VH 2020

1074 1149


