
 

  
 

Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 5. 5. 2015 
 
Přítomni: Kučera, Lochman, Šorsák, Severová 
Hosté:   Sušer (STK PBS), Treml (hlavní trenér Prahy) 
Omluveni: Svoboda, Menšík (DK PBS), Jeřáb (DRO PBS), Hošek (ČABR-P) 
 
 
 

1) S ohledem na grant G8 (od letoška G1A) Rozvojové a systémové projekty celopražského významu v oblasti 
sportu musí ČBF-PBS pro sezónu 2015/16 vyhlásit všechny mládežnické soutěže chlapců i dívek. 
 
2) Sekretář ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o přípravách na podávání přihlášek na sezónu 2015/16. 
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 24. června 2015. Informace o novém způsobu přihlašování budou rozeslány 
všem klubům v nejbližší době. 
 
3) Předseda ČBF-PBS informoval VV ČBF-PBS o výsledovce za rok 2014. Náklady se vyšplhaly na 9 376 749,34 
korun, ale výnosy vzrostly na 9 535 915,19 korun. Výsledná bilance za rok 20014 je tedy kladná a to o celých 
159 165,85 korun. Podařilo se tedy dohnat ztrátu za minulý rok, ke které došlo zejména z důvodu 
spolufinancování nových úborů pro pražské rozhodčí. 

 
4) VV ČBF-PBS rozhodl, že každoroční předávání ocenění nejlepším pražským družstvům, Den přeborníků 
2015, se bude konat 9. června 2015 v hale Sokola Pražského od 17:00. Všechny oceněné kluby i jednotlivci 
budou obeslány sekretářem ČBF-PBS. 

 
5) VV ČBF-PBS bere na vědomí zprávu hlavního trenéra Prahy o konání srazu trenérů regionálních výběrů, 
který se bude konat 11. května v Brandýse nad Labem. 

 
6) VV ČBF-PBS bere na vědomí přihlášení výběru dívek Prahy na LODM, které se budou konat v Klatovech 
12. - 15. června 2015. Trenérem výběru byl určen Petr Treml mladší. 
 
7) VV ČBF-PBS pozorně sleduje jednání MHMP ve věci přidělování grantů na rok 2015, respektive sezónu 
2015/16, ale MHMP zatím bohužel nerozhodl nejen o nových grantech, ale ani o naší žádosti o přerozdělení 
grantu loňského, který bychom měli vyúčtovat již do konce června. Předseda ČBF-PBS však informoval VV 
ČBF-PBS, že podle kuloárních informací by naše žádost měla být vyřízena kladně a každému 
zainteresovanému klubu v grantu 1A za rok 2014 by měla být navýšena dotace. 

 
8) 5. 5. 2015 proběhla pracovní schůzku realizátorů projektu Rozvojové a systémové projekty celoměstského 
významu (loni grant VIII, letos již grant 1A) ohledně vyúčtování dotací za rok 2014. VV ČBF-PBS věří, že 
schůzka přispěje k bezproblémovému vyúčtování za rok 2014. Na schůzce byly také projednány dotazy ohledně 
žádosti o grant na rok 2015 (již podaného) a rok 2016, který se bude teprve připravovat. 

 
9) VV ČBF-PBS projednal možnosti podpory projektu Praha - Město sportu. Předseda VV ČBF-PBS byl 
pověřen jednáním s nadřízenou organizací (ČBF) ohledně oficiálního kontaktování zahraničních týmů pro 
případné konání mezinárodního turnaje. 

 
10) VV ČBF-PBS bere na vědomí, že do připravovaného kurzu rozhodčích 3. třídy je přihlášeno 12 
nových adeptů. 

 
 

 
V Praze dne 5. 5. 2015                                                                                      Zapsal: Ing. Radek Lochman 

      místopředseda ČBF-PBS 
 
 


