STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zápis ze schůze KM+VV+STK
ze dne 19. 1. 2018 ve Vlašimi
Přítomni členové VV: T. Nekola, T. Pachman, J. Grill, H. Valentová
Přítomni členové KM: K. Sláčalová, P. Papírník
Přítomni členové STK: L. Kouřil
Omluveni: M. Hataš, V. Kulich, P. Pisár, P. Elicerová

Komise mládeže
1. Hodnocení 1. pol. sezóny 2017/2018
Všechny plánované turnaje mládeže byly odehrány. Středočeské OPEN Tour
mládeže a juniorů (StčOTm) se v prvních dvou kolech zúčastnil rekordní počet hráčů
a hráček všech věkových kategorií ze Středočeského kraje a Prahy. U krajských
přeborů mládeže však přetrvává nízká účast.
2. Podpora talentované mládeže, kontrola plnění, návrh nových hráčů/ek
K. Sláčalová provedla kontrolu turnajové účasti, která je u všech členů
v pořádku a zdravotních prohlídek hráčů/ek, kde u některých byl stanoven náhradní
termín zdravotní prohlídky. Tréninkové deníky budou kontrolovány během KP družstev
3. - 4. 3.2018 a při StčOTm 7. 4. 2018.
KM navrhla a následně odsouhlasila nového člena projektu Podpora
talentované mládeže od 1. 2. 2018:
Krček Adam, 2007, STC Slaný
3. Tréninkové kempy 2018 ve Středočeském kraji
KM navrhla nový projekt pro rozvoj stávající a výběr nové talentované mládeže.
KM navrhuje uspořádat v roce 2018 2 tréninkové dvoudenní kempy, jednak pro členy
projektu Podpora talentované mládeže, ale také pro vybrané registrované talenty
z celého Středočeského kraje v kategoriích žactva. KM vyhlásí nominace na
tréninkové kempy a podrobný rozpis s podmínkami účasti do 10. 4. 2018, tedy po
skončení StčOTm, Úkol č. 1/2018, H. Valentová
Navržené termíny tréninkových kempů: 12. - 13. 5. 2018, 25. - 26. 8. 2018.
Zájemci o pořadatelství se mohou hlásit do 28. 2. 2018 na email: km@stcstolnitenis.cz.
Do přihlášky pořadatel uvede počet stolů, kalkulaci nákladů na pronájem haly,
ubytování a stravu, podmínkou je min. 10 stolů.
4. Návrh úpravy Směrnice č.5/2014
K. Sláčalová navrhla úpravu Směrnice č.5/2014 – zmírnění kritéria č. 1 (počet
utkání mládeže v dlouhodobé soutěži dospělých) ze stávajících 50% zápasů
v soutěžích dospělých, na 20 utkání v soutěžích dospělých za sezónu včetně čtyřher.

Výkonný výbor + Sportovně technická komise
5. Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
Úkol č. 21/2016 splněn
Úkol č. 5/2017 splněn
Úkol č. 8/2017 trvá, termín prodloužen do 28. 2. 2018
Úkol č. 9/2017 splněn
Úkol č. 10/2017 splněn
Úkol č. 11/2017 splněn
Úkol č. 12/2017 splněn
Úkol č. 13/2017 splněn
Úkol č. 14/2017 splněn
Úkol č. 15/2017 splněn
Úkol č. 16/2017 splněn
Úkol č. 17/2017 splněn
Úkol č. 18/2017 splněn
Úkol č. 19/2017 splněn
Úkol č. 20/2017 splněn
Úkol č. 21/2017 zrušen
VV rozhodl zrušit Směrnici STSST č.4/2014, Podmínky pro získání licence „K“.
Úkol č. 22/2017 splněn
Úkol č. 23/2017 zrušen
Ve všech krajských rozpisech je podmínkou rozhodčí min. licence C, kterou lze
získat pomocí e-školení, licence „K“ je v tomto ohledu nepotřebná.
Úkol č. 24/2017 splněn
Úkol č. 25/2017 splněn
Úkol č. 26/2017 splněn
Úkol č. 27/2017 splněn
Úkol č. 28/2017 trvá, bude zohledněno v dotazníku za sezónu 2017/2018
6. Zpráva z mimořádných Konferencí ČAST 2017
Předseda VV T. Nekola informoval o průběhu obou mimořádných konferencí
ČAST v roce 2017. Obě konference byly svolány z jediného důvodu – odvolání AK
ČAST z důvodu hrubého porušení směrnic ČAST a uváděním nepravd ve svých
rozhodnutích. První mimořádnou Konferenci ČAST 2017 inicioval STSST a byla
svolána v červnu 2017. AK ČAST těsným poměrem odvolána nebyla. Druhou
mimořádnou Konferenci ČAST svolal předseda ČAST Z. Špaček v prosinci 2017 a AK
ČAST byla odvolána 100% hlasy všech delegátů. Mezi první a druhou mimořádnou
Konferencí ČAST však nenastaly žádné nové skutečnosti a proto se VV STSST
domnívá, že Konference byly účelově zmanipulovány VV ČAST. Na přímý dotaz, co
se změnilo mezi oběma Konferencemi, když VV ČAST na první hlasoval proti odvolání
a na druhé pro odvolání AK ČAST nikdo z VV ČAST nedokázal odpovědět. Na druhý
dotaz, zda se STK STSST dopustila chyby při rozhodování v případu, který byl
předmětem vyšetřování AK ČAST, nezazněla z VV ČAST také odpověď. Jedinou
odpovědí nadřízeného orgánu k danému případu zůstává zpráva DR ČAST, která
pochybení Středočeské STK naprosto vyloučila. Třetí dotaz předsedy VV STSST k VV
ČAST byl, proč na druhé mimořádné Konferenci v prosinci 2017 nebyl také přítomen
M. Smrček, jako na první mimořádné Konferenci v červnu 2017 i když nebyl
právoplatným delegátem. Na tuto otázku předseda VV ČAST Z. Špaček odpověděl, že
v červnu byl M. Smrček VV ČAST pozván, v prosinci 2017 již ne. Závěrečná žádost o
prověření celého případu novou AK ČAST, dle platného Usnesení z první mimořádné

Konference 2017 byla delegáty zamítnuta. VV STSST vzal Usnesení druhé
mimořádné Konference 2017 na vědomí, je však znepokojen diametrálně odlišným
postojem a zřeknutím se odpovědnosti VV ČAST při jednotlivých Konferencích ke
způsobu řízení sporů bývalou AK ČAST. VV STSST nadále považuje rozhodnutí STK
STSST, které bylo předmětem řízení AK ČAST za zcela správné a v souladu
s rozpisem soutěže a Soutěžním řádem stolního tenisu a pevně věří, že nově zvolená
AK ČAST v budoucích případech bude postupovat v souladu se směrnicí ČAST a
Soutěžním řádem.

7. Finance STSST, zpráva sekretáře o stavu účetnictví, dotace
-

-

-

Sekretář STSST seznámil VV STSST s čerpáním finančních prostředků v roce
2017. Veškeré platby vázané k roku 2017 byly uhrazeny.
Středočeský svaz obdržel v roce 2017 celkem 3 dotace od ČAST v celkové výši
354tis. Kč. Tato celková částka byla plně použita na činnost mládeže ve
Středočeském kraji.
Sekretář STSST zpracuje vyúčtování celkové dotace za 2017 a pošle na ČAST
J. Brothánkovi do 31. 1. 2018, Úkol č. 2/2018, T. Pachman.
Sekretář STSST T. Pachman podá žádost o dotaci ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence na činnost a projekty mládeže STSST
do 31. 1. 2018, Úkol č. 3/2018, T. Pachman.
Účetnictví RSST pod Středočeským krajem mají regiony Mladá Boleslav, Kolín,
Příbram a Mělník. Předseda VV STSST pošle výzvu do těchto regionů o
doložení účetních dokladů ke zpracování daňového přiznání za 2017 do
31. 1. 2017, Úkol č. 4/2018, T.Nekola.

8. Schválení rozpočtu na rok 2018
VV STSST schválil vyrovnaný rozpočet na rok 2018, zveřejnění do 31. 1. 2018
na webu STSST, Úkol č. 5/2018, T.Nekola
9. Zařazení hráčů na KPjD
STK+VV STSST odsouhlasil zařazení těchto hráčů pro KPjD 2018 na krajský
nasazovací žebříček mužů platný k 1. 1. 2018:
- Lubomír Kříž (TV Nabburg/SKST Vlašim) – 20N
- Aleš Hanl (SG Stahl Blankenburg 1948) – 1N
- Tomáš Voříšek (Post SV Zeulenroda) – 11N
- Jiří Čížek (TTV Vilshoven) – 3N
10. Ostatní
- VV STSST schválil návrh KM nového projektu uspořádání dvou tréninkových
kempů v roce 2018 ve Středočeském kraji a vyčlenil částku 80tis. Kč do
rozpočtu pro rok 2018
- VV STSST souhlasí s úpravou Směrnice č.5/2014. Ta bude nahrazena novou
Směrnicí č.1/2018 a vydána do 31. 1. 2018, Úkol č. 6/2018, T.Nekola.
- Konference Středočeského svazu stolního tenisu bude svolána na květen 2018.
VV STSST vyzývá oddíly a uchazeče o kandidaturu do výkonného výboru VV
STSST ze Středočeského kraje pro další volební období 2018 – 2022, aby
zaslali kandidáty max. 7 dní před termínem konání Konference na email:
predseda@stcstolnitenis.cz.
Zapsal: T. Nekola

