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2020 ZÁPIS A USNESENÍ VH ČMBS SEKCE KARAMBOL 

 
ad.1  Schválení programu VH   

VH schválila program optickou většinou 
 

ad.2a Volba pracovního předsednictva, volební a mandátové komise.  
2.1 VH zvolila pracovní předsednictvo VV sekce karambol členové                                
A. Šlambor, L. Bača, V. Pechman, Š. Kohout, M. Dunaj, F. Nejedlo  

 2.2 pracovním předsednictvem zvolen předsedající VH A. Šlambor 
2.3 VH zvolila členy volební a mandátové komise                                                                        
předseda P. Tolar, členové J. Mikysa, J. Mrkvička 

            2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem dle čl.5 jednacího řádu L. Baču 
2.5 pracovní předsednictvo plní funkci návrhové komise 

   
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 39 /VH rozhoduje většinou přítomných delegátů, 
rozpočet musí být schválen třípětinovou většinou přítomných delegátů/ 
3.3 zpráva schválena optickou většinou 

 
ad.3a Zpráva prezidenta sekce 

VH vzala na vědomí zprávu prezidenta sekce A. Šlambor 
 

ad.3b Zprávy členů VV sekce 
 VH vzala na vědomí zprávu viceprezidenta sekce L. Bača 
 VH vzala na vědomí zprávu ambasadora 3B sekce Š. Kohout 
 VH vzala na vědomí zprávu ambasadora TD sekce M. Dunaj 
 VH vzala na vědomí zprávu ambasadora 5-pins sekce V. Pechman 
  
ad.4   Proběhla diskuze k předneseným zprávám 
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ad.5   Návrh na odsouhlasení soutěží 

proběhla diskuze k formátu soutěží v TD a 3B MS, zda-li TD formátem 
celostátně anebo stávajícím a založení soutěže 3B MS a v jakém formátu. 
hlasování přítomných delegátů o TD MS 
 15 pro celostátní 
 19 pro stávající formát 
 3 se zdržely 
hlasování přítomných delegátů o 3B MS 
 0 pro celostátní 

26 pro národní ligu 
9 se zdrželo 
nikdo proti 
 

ad.6   Odvolání členů VV sekce 
hlasování přítomných delegátů o odvolání ambasadora TD M. Dunaje 

15 pro 
13 proti 
6 se zdrželo 

hlasování přítomných delegátů o odvolání prezidenta ČMBS A. Šlambora 
 10 pro 
 20 proti 
 5 se zdrželo 
na základě hlasování o setrvání A. Šlambora se rozhodl Š. Kohout odstoupit ze 
své funkce ambasadora 3B 
M. Pešta a V. Burian byli pověřeni funkcí ambasadorů pro Čechy a Moravu, 
nejsou členové VV sekce karambol 
 

ad.7    Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2020   
Šlambor A. představil návrh rozpočtu  

 návrh byl optickou většinou přijat, 4 delegáti se zdrželi hlasování 
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ad.8 Diskuze 

8.1 padl návrh delegáta M. Drgáče na opravu medailí Extraligy TD MS Morava 
8.2 A. Šlambor společně s P. Gajdou informoval plénum VH o situaci ve StM 
regionu 
8.3 L. Bača informoval o hostovacím a přestupním termínu - 1. 6. - 15. 7. 2020 
8.4 L. Bača informoval o nutnosti odsouhlasení GDPR a zároveň doplnění fotky 
do matriky ČMBS a to 31. 8. 2020 viz. zápis jednání VV sekce ze dne 6.5. 2020 
oddíl 2.02.  
8.5 dále prezentoval postup, jak pracovat se systémem matriky ČMBS a 
výsledkovým servisem JVG 
8.6 dále apeloval na zástupce klubů, aby doplnili do výsledkového servisu JVG 
Prezentaci klub. viz. vlákno ve fóru sekce 
8.7 L. Bača informace, požadavek na reportáže, články a odkazy z regiónů, 
klubům nabídnuto zpracování a prezentace na stránkách sekce  
8.8 ostatní body diskuze nevedly k faktickému řešení a rozhodnutí v místě a 
čase, potřebu lze řešit na FÓRU sekce, nebo přímo oslovit členy VV sekce 
 

ad.9 Návrh a schválení usnesení VH   
VH schválila usnesení VH sekce karambol optickou většinou 

 
ad.10   Závěr VH sekce 
 

VH ČMBS sekce karambol Praha 21.06.2020 
 
Zapsal člen pracovního předsednictva L. Bača  
 
Zápis ověřil A. Šlambor, V. Pechman 
 

Zápis schválen na jednání videokonference VV sekce karambol 23.06.2020 
 

https://www.jvg.cz/forum/prispevek/143-prezentace-klubu/

