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Přítomni členové VV:
Hosté:

T. Nekola, T. Pachman, H. Valentová, V. Kulich,
L. Kouřil, J. Grill
J. Glogar

1. Příprava dlouhodobých soutěží dospělých
J. Grill seznámil VV se stavem přihlášek do krajských dlouhodobých soutěží
mužů. Divize a KS1 budou plně obsazeny, KS2 zůstávají neobsazené, některý týmy
se po roce nepřihlásily. Na Konferenci STSST 24.6.2021 bude rozhodnuto v jakém
počtu účastníků a skupin bude tato soutěž odehrána.

2. Kvalifikace na MČR mládeže
Kvalifikace družstev mládeže na MČR se uskuteční v neděli 20.6.2021 od 9:00
ve Slaném, L. Kouřil rozešle newsletterem STSST ihned, Úkol č. 8/2021.

3. Míčky do regionů
Míčky na podporu regionů budou předány na 1. StčOTm 28.9.2021, v loňském
roce se již nestihlo, Úkol č. 9/2021, J. Glogar.
4. Žádost o finanční příspěvek
M. Vydra (TJ Sadská) požádal VV STSST o finanční příspěvek na vydání knihy
o historii stolního tenisu v Sadské. VV nemá s udělením příspěvku problém, ovšem
nemá ani takovou formu podpory ve svém rozpočtu, či metodice. Tento bod bude
projednán na Konferenci STSST 24.6.2021, aby mohlo být schváleno, jakou formou
se podobné žádosti budou vyřizovat v rámci celého kraje i do budoucna.
5. Příprava na Konferenci ČAST
T. Nekola seznámil VV STSST s osobním dopisem směřovaným VV ČAST a
delegátům této Konference, kde požaduje doložení základních dokumentů asociace,
dále požaduje zamítnutí změn Stanov, navrhovaných VV ČAST, které potlačují
demokratickou volbu předsedy a členů VV ČAST a dále vyzývá k zodpovědnosti a
k odstoupení celého VV ČAST z důvodu mnoholeté tolerance pohlavního zneužívání
nezletilých hráček v tréninkových strukturách ČAST.

VV STSST se shodl na těchto bodech, který budou prosazovat delegáti za
Středočeský svaz (H. Valentová, J. Glogar):


Středočeský svaz požaduje zveřejnění veškeré dokumentace týkající se
smluvních vztahů mezi ČAST a NTC Havířov.



Středočeský svaz nesouhlasí se zařazením bodu schválení úprav Stanov ČAST,
neboť mohlo být předloženo v rozporu se samotnými Stanovami.



V případě, že bude bod Úprava Stanov ČAST zařazen do programu jednání
Konference ČAST, pak Středočeský svaz výslovně nesouhlasí s navrženými body
Stanov ČAST, které výrazně ovlivňují demokratickou volbu do výkonných orgánů
ČÁST, v bodě 17.11. se jedná o podtrženou část textu:

„17.1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem ČAST. Je volen Konferencí ČAST
v souladu s ustanovením Článku 12., bod 12.9. písm. c) těchto stanov jako celek. Osoba
kandidující na předsedu ČAST a člena Výkonného výboru musí před volbou jednoznačně
prokázat, že v uplynulých posledních pěti letech vykonávala alespoň dva roky některou ze
sportovních funkcí ČAST, uvedenou v ustanovení Článku 12., bod 12.5. písm. a, b), c), d) f)
či g), nebo jako člena odborné komise ČAST nebo předsedy Krajského svazu stolního
tenisu.“
„17.11. Výkonný výbor je oprávněn schválit změny soutěžního řádu včetně přestupního,
registračního a disciplinárního řádu, pokud tyto změny prokazatelně přímo souvisí se
změnami vyvolanými rozhodnutími ITTF či ETTU. Dále je Výkonný výbor v odůvodněných
případech oprávněn po předchozím písemném souhlasu Dozorčí radou ČAST schválit
rovněž změny dalších řádů ČAST či obdobných předpisů, jejichž změny patří do kompetence
Konference ČAST, popřípadě schválit řád dosud neexistující. O všech takovýchto
schváleních je Výkonný výbor povinen informovat nejbližší Konferenci.“



V případě prokázání jakékoliv zodpovědnosti, či zahájení trestního stíhání
v případu pohlavního zneužívání mladistvých v tréninkových strukturách ČAST
bude Středočeský svaz požadovat okamžité vyvození osobní odpovědnosti všech
členů VV ČAST.



V ostatních bodech mohou delegáti Konference ČAST za Středočeský svaz
postupovat podle svého uvážení ku prospěchu stolního tenisu.

Zapsal: T. Nekola

