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2021 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 A. Šlambor, L. Bača, V. Pechman 

        2.2 pracovním předsednictvem zvolen předsedající VH A. Šlambor 
2.3 VH zvolila členy mandátové komise předseda L. Poláček, M. Pešta 

            2.4 pracovní předsednictvo pověřilo zápisem dle čl. 5 jednacího řádu L. Baču 
            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 38 (z přítomných delegátů potřebná většina 
hlasování 20, tří pětinová většina 23) 
3.3 zpráva schválena optickou většinou. 

 
ad.3  Zpráva prezidenta sekce 

VH vzala na vědomí zprávu prezidenta sekce A. Šlambor. 
  
ad.4    Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2021   

Šlambor A. představil návrh rozpočtu, návrh byl 100 % přijat. 
 
ad.5    Diskuze 

A. Šlambor informoval: 
5.1 projektu Trenér na cestách 
5.2 projektu Restart Covid-19, který optická většina akceptovala. 
L. Bača informoval: 
5.3 o hostovacím a přestupním termínu - 1. 6. - 15. 7. 2021 
5.4 povolena možnost nasazovat hráče do sezony 2021/2022 od 1. 7. 
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5.5 přihlášky družstev do ZS 3B D4, MS TD + 3B D3 - do 15. 7. 
5.6 kalendář sekce karambol ---> očekávané datum vydání cca začátek srpna 
5.7 poděkoval za spolupráci při odsouhlasování GDPR, doplnění fotky, emailu, 
telefonu – léto 2020 
5.8 poděkoval za vyplnění Prezentace klubu ve výsledkovém servisu JVG 
5.9 podal zprávu o kongresu CEB 
5.10 seznámil s úpravami ve výsledkovém servisu JVG, více ve fóru 
výsledkového servisu 
5.11 vyzval k zápisu výsledků privátních, klubových turnajů do JVG 
5.12 seznámil o pracích na digitalizaci Archivu ČMBS 
5.13 seznámil s vytvořením Youtube účtu ČMBS sekce karambol a vyzval 
k dodání video materiálu, J. Mrkvička navrhuje oslovit A. Filipa 
5.14 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. 
V. Pechman informoval: 
5.15 o kurzu VOŠ ČUS 
5.16 o počtu klubů a hráčů disciplíny 5-pins 
5.17 o pořadatelství BC Kladno 5-pins Event v termínu 26.–29. srpna 2021 
5.18 M. Pechr vznesl dotaz na podporu srpnové propagační akce v Plzni 
5.19 R. Hájek vznesl dotaz ohledně podpory kulečníkového stolu do škol. 

           
ad. 6  Návrh a schválení usnesení VH   

VH schválila usnesení VH sekce optickou většinou.  
 
ad. 7   Závěr VH sekce. 
 
 

VH ČMBS sekce karambol Praha 27. 6. 2021 
 
Zapsal člen pracovního předsednictva VH L. Bača 


