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Článek I.          ÚČASTNÍCI 

 Aleš Šlambor – prezident sekce 

 Libor Bača – viceprezident sekce 

 František Nejedlo – generální sekretář ČMBS 

 Petr Bušanský – předseda Sportovní komise ČMBS 

 Štěpán Kohout – ambasador 3B 

 Mojmír Dunaj – ambasador TD 

 Vít Pechman – ambasador 5pins 

Článek II.            PROGRAM  

Oddíl 2.01 Zpráva z VV ČMBS 

(a) Šlambor A. přednesl zprávu o jednání VV ČMBS. Byl schválen návrh programu Valné hromady 21. června a 

návrh rozpočtu pro rok 2020.   

(b) VV sekce karambol navrhuje doplnit program VH ČMBS o bod Zpráva předsedy Sportovní komise 

Bušanského P. 

Oddíl 2.02 Diskuze k návrhu rozpočtu sekce karambol pro rok 2020 

(a) Šlambor A. zaslal emailovou formou návrh rozpočtu členům VV sekce karambol  

(i) Šlambor A. předložil VV sekce návrh rozpočtu implementující pravidla VV ČMBS o dělení financí. VV sekce se 

shodl, že chce rozpočet tvořit na základě plánovaných akcí v dané sportovní sezoně.  

(ii) Kohout Š. navrhnul finance směřované přímo na podporu pořadatelství ligových utkání do pořadatelství série 

turnajů MS, vyšší podporu mládeže.  

(iii) Dunaj M, Bača L. navrhnuli směřovat podporu pořadatelství ligových utkání do struktury celostátní soutěž TD 

MS, NL TD MS. 

(b)  Krom položky rozpočtu podpora pořadatelství ligových utkání panuje s navrženým položkovým rozpočtem 

shoda. 

(i) Až na základě definitivního rozhodnutí o struktuře soutěží TD MS bude přesně vyčíslena finanční podpora těmto 

soutěžím 
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Oddíl 2.03 Školení rozhodčích 

(a) Padl návrh na uspořádání školení rozhodčích ve formátu stejných zájemců jako na plánované školení CEB 

(duben 2020, Praha) a to v Ponětovicích 

 

Oddíl 2.04 CEB Info 

(a) CEB informoval o konání akcí v sezoně 2020/2021. 

(i) ME jednoband – 27. – 29. Listopadu 2020 – Paiporta (Španělsko) 

(ii) ME kádr 47/2 + 71/2 – 21. – 24. Května 2021 – Montbrison (Francie) 

(iii) ME týmů 5-pins club teams – 3. – 6. Června 2021 – Roeselare (Belgie) 

(iv) Kongres UMB, CEB – 20. června 2021 Valencie (Španělsko) 

(b) GS CEB pan Jean-Pierre Guiraud oslovil ČMBS ohledně zájmu uspořádat v ČR (Ostrava) ME mládeže 2021 ve 

všech disciplínách. 

(i) VV ČMBS po konzultaci s klubem BC Ostrava z.s. se z důvodu náročnosti akce rozhodl tuto nabídku nepřijmout. 

(c) Člen VV CEB pan Carlos Borrell informoval VV ČMBS, že plánované mezinárodní školení rozhodčích (duben 

2020) by se mělo uskutečnit v příští sportovní sezoně a to v plánovaném složení a místě konání. 

(d) Malé karambolové stoly od společnosti Decathlon by mělo být možné zakoupit v červenci letošního roku 

Oddíl 2.05 Rezignace P. Bušanského ve VV sekce 

(a) Bušanský P. oznámil svůj záměr nepokračovat jako člen VV sekce karambol: 

(i) Odstupuji z mandátu člena VV sekce Karambol. Do funkce VV sekce Karambol jsem byl navržen Alešem 

Šlamborem. Důvodů k mému odstoupení  je hned několik. Způsob jednání Aleše Šlambora je diktátorský s 

praktiky buď bude po mém nebo uvidíte. Dočkal jsem se i situací kdy jsem byl i já lživě obviněn bez udání důvodů, 

tedy použil praktiky nátlaku, aby si prosadil své stanovisko. Nerespektuje a není schopen přijmout názor většiny, 

pracovat ve skupině a dodržovat tak základní principy demokratického rozhodování voleného orgánu vyplývající 

z Ústavy státu ČR. Velmi se omlouvám členské základně za odstoupení z obdrženého mandátu, který nemohu 

dále zastupovat. 

Oddíl 2.06 VH sekce karambol 

(a) Bude připraven program VH sekce karambol, který bude zaslán klubům emailovou formou. 

Oddíl 2.07 Aleš Šlambor využil svého práva nehlasovat pro znění tohoto 

dokumentu v této podobě. 
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Zapsal: Libor Bača 

VV ČMBS sekce karambol     

V Praze dne 25. 5. 2020 

Zápis odsouhlasen emailovou formou 


