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Zpráva prezidenta SEKCE a pohled na uplynulé volební období. 

 
Vážení kolegové,                                                                  
naváži na informace, referáty a zprávy, které zazněly na VH svazu. 
Zásadní podíl na práci sekce odvedl VV sekce Aleš Šlambor, Miroslav 
Bača, František Nejedlo, ambasador sekce Libor Bača, regionální 
předsedové Tomáš Mondšpígl, Martin Pešta, Jaroslav Mrkvička, 
Vladislav Burian, Ladislav Křístek, Jiří Nenál a další členové 
regionálních výborů, Všem děkuji. Poděkování ovšem patří, opravdu 
všem, kteří přiložili ruku k dílu, při organizování akcí ČMBS. 
 
Přímo v kompetenci VV sekce byla: 
 
Správa financí, hospodaření a ekonomika:  
transparentní účet, svazové dokumenty a dokumenty k řízení 
samosprávy sekce, MANUÁL základní pravidla, SAZEBNÍK ceník 
příspěvků, MLÁDEŽ projekt kadet-junior, ženy-dívky, usnesení 
z jednání VV sekce, pravidelné zveřejňování hospodaření SEKCE a 
REGIÓNŮ. VV SEKCE hospodařil dle předpokladů a možností, 
podporoval zejména reprezentaci, pořadatelství národních 
šampionátů a velkých cen, práci s mládeží, sportovní kempy, privátní 
akce, dozoroval hospodaření regionální úrovně. 
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Správa sportu a reprezentace: 
KALENDÁŘ program ČMBS, CEB, UMB, SŘ soutěžní řády stanovení 
nominačních kritérií, propozice, rozlosování k turnajům a akcím,  
doprovodně pak dokumenty PRAVIDLA ČMBS karambol, NASAZENÍ 
propozice, zásady, nasazení, přepočty, ÚBOR standardy sportovního 
oblečení, ROZHODČÍ směrnice CEB, DOPING směrnice a seznam látek. 
VV SEKCE řídil republikové ligové soutěže v TD na malém stole a v 3B 
na velkém stole, zemské soutěže v TD na malém stole, v kompetenci 
měl MČR na velkém i malém stole všech disciplín jednotlivců a 
družstev, řídil seriál velkých cen 3B na velkém stole, jmenoval a vysílal 
reprezentaci. Dozoroval regionální úroveň soutěží a přeborů. 
 
Správa dat, výsledků a mediálních výstupů: 
Výsledkový servis je trvale rozšiřován a upravován o další možnosti, 
připomenu live score, dále zde naleznete všechny vydané 
dokumenty, prostředek k informovanosti Aktuality a Zprávy ČMBS, 
komunikační kanál Fórum, kde jsem pravidelným respondentem. 
Použitelných databází ve výsledkovém servisu je opravdu celá řada. 
Informační stránky sekce jsou pravidelně aktualizovány o články z akcí 
s řadou odkazů na Twitter, Facebook, You Tube, 
privátně se daří zajistit i přímé internetové přenosy, ale dostat i 
televizní štáby na naše akce atd.  
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Svaz připravuje posun této oblasti, bude přepracována prezentační 
struktura tak aby vyhovovala i naší sekci, prezentace a mediální 
výstupy, kontakty budou koordinovaně řízeny.  
 
Prezentace sekce: 
K poděkování ve zprávě prezidenta svazu, bych rád vyzvedl ještě další 
aktivity a přímou podporu sekce, tři ročníky Classic tour v TD, 
tréninkové kempy Faus, Leppens, Zenkner, Boháč a soustředění 
juniorské reprezentace, podpora Ing Jiří Vítek, pan Jaroslav Kubín. 
Přímá finanční a materiálová podpora sekce, bezplatné stravování na 
mnoha akcích REGESTCENTRUM pan Jaroslav Kubín. Finanční 
podpora výjezdů reprezentace Ing Jiří Vítek. Nutné je vyzvednout 
v oblasti privátních aktivit i přímo osobní přínos pan Marek Faus a 
organizační schopnosti pan Libor Bača a Ing Martin Hartmann. 
 
Vize: 
Jsem přesvědčen o síle nového navrhovaného VV sekce, od počátku 
bude možné práci rozdělit mezi dvojnásobný počet členů, to je 
obrovský potenciál ve všech směrech, zejména nabízí více prostoru v 
komunikaci s regióny, kluby a hráči, to vidím jako zásadní.    
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Závěrem bych rád popřál nám všem mnoho zdraví, osobních a 
sportovních úspěchů. 

 

Dobrý strk Aleš Šlambor prezident sekce karambol 

VH ČMBS sekce karambol Praha 11.06.2017 

 

  


