
 

  
 

Zápis z VV ČBF-PBS ze dne 18. 10. 2015 
 
Přítomni: Kučera, Lochman, Svoboda, Šorsák, Severová 
Hosté:   Sušer (STK PBS), Treml (hlavní trenér Prahy), Hošek (ČABR-P) 
Omluveni: Jeřáb (DRO PBS), Menšík (DK PBS) 
 
 
 

1) Sekretář PBS informoval VV o webových stránkách mini. Stránky byly převedeny do správy PBS a běží na 
stejném systému jako hlavní webové stránky PBS. Správou stránek byl pověřen sekretář PBS Pavel Sušer. 
Obsahovou stránkou byla pověřena členka VV PBS Renata Severová, která se o stránky mini starala doposud. 
 
2) Valná hromada ČBF-PBS se bude tentokrát konat již v řádném termínu, tedy v období duben až květen. 
Přesný termín i program VH bude rozeslán každému klubu s dostatečným předstihem. 

 
3) U dvou subjektů (BA Sparta a SK Folimanka) proběhla kontrola grantu v projektu VIII (dnes G1a) 
Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže z roku 2013/14. Magistrát nezaznamenal žádný 
problém. 

 
4) Po kontrole loňského grantu G1a požadoval magistrát u dvou subjektů upřesnění u několika položek 
vyúčtování. Oba subjekty podklady v pořádku zaslaly a magistrátu vysvětlení stačilo. Celkově byla správnost 
vyúčtování za rok 2014/15 všech našich subjektů 99,1%, což lze pokládat za velký úspěch, porovnáme-li to 
například s úspěšností fotbalového svazu, kde byla úspěšnost pouze v řádu několika procent. VV PBS věří, že 
i v dalších letech budou kontroly podobně úspěšné. 

 
5) MHMP vypsal granty na rok 2016. VV PBS opět jako každoročně podá jednak grant na systémový rozvoj 
sportovní činnosti v Praze (G1a) a také granty na podporu turnajů mládeže jak na první polovinu roku 2016, 
tak i na druhou polovinu roku 2016. 

 
6) VV vzal na vědomí zprávu ČABR-P, zejména o vyškolení nových rozhodčích. Celkem by se do nové sezóny 
mělo zapojit 12 nových mladých rozhodčích. VV PBS věří, že i v dalších letech se bude členská základna  
ČABR-P rozrůstat alespoň takovýmto tempem. Napomoct tomu chce změnou přerozdělení grantu G1a, kde 
každý klub zařazený do tohoto grantu bude muset věnovat minimálně 1% na vyškolení nových rozhodčích. 

 
 

 
V Praze dne 18. 10. 2015                                                                                   Zapsal: Ing. Radek Lochman 

                          místopředseda ČBF-PBS 
 
 


