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Přítomni členové VV:
Hosté:
Omluveni:

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

1) Kontrola plnění úkolů z poslední schůze
Úkol č. 30/2020 – splněn
Úkol č. 31/2020 – splněn
Úkol č. 2/2021 – splněn
Úkol č. 3/2021 – zrušeno, nominace proběhly podle žebříčku
Úkol č. 4/2021 – splněn
Úkol č. 5/2021 – splněn
Úkol č. 6/2021 – splněn
Úkol č. 7/2021 – dluh regionu Příbram trvá, T. Pachman vyzve k okamžitému uhrazení
Úkol č. 8/2021 – splněn
Úkol č. 9/2021 – splněn, míčky předány v září 2021
Úkol č. 10/2021 – Směrnice STSST č.1/2018 upravena, schválena, Směrnice STSST
č. 1/2020 upravena, schválena, Směrnice STSST č. 1/2016 bude zpracována do
31. 5. 2022, a bude mít účinnost od sezóny 2022/2023, Úkol č.1/2022, K. Sláčalová
Úkol č. 11/2021 – trvá, rozpisy budou vydány po schválení termínů KPdr a KP U11 a U13
Úkol č. 12/2021 – splněn
Úkol č. 13/2021 – splněn

2) Činnost KMTM, hodnocení 1. pol. sezóny 2021/2022, tréninkové kempy
Předsedkyně KMTM H. Valentová informovala o činnosti za 1. pol. sezóny 2021/2022.
Na podzim proběhly 4 kempy, hodnotí velmi úspěšně. V roce 2022 KMTM plánuje uspořádat
6 tréninkových kempů mládeže.
Výběrových kempů HBO se v roce 2022 zúčastní Maršíčková L. (SKST, Vlašim, 2011),
Budilová E. (SKST Vlašim, 2012), Horák J. (TSM Kladno, 2013).
H. Valentová dále informovala o předání míčků regionům. Všechny okresy si po výzvě
míčky převzaly, vyjma regionu Praha-Západ, míčky byly rozděleny do ostatních okresů.
VV odsouhlasil nominace na republikové bodovací turnaje – pošle K. Sláčalová.
J. Glogar a H. Valentová konstatovali, že využití Podpory regionů Středočeským
svazem je stále na slabé úrovni. Využily zatím jen regiony: Praha východ, Nymburk, Mělník
– KMTM vyzývá i ostatní regiony k aktivnímu využití této podpory (viz web). T. Nekola pošle
ještě informaci přímo předsedům a organizačním pracovníkům mládeže všech regionů
Středočeského kraje, úkol č.2/2022, T. Nekola.

Předseda VV STSST T. Nekola dále svolá setkání zástupců všech regionů – práce
s mládeží, úkol č.3/2022, T. Nekola do 30. 4. 2022.
Školení trenérů licence C se bude konat v termínu 1. - 3. 4.2022 - teorie H. Šopová,
16. - 17. 4. 2022, lektor A. Sviták, místo bude upřesněno min. měsíc před konáním akce, úkol
č.4/2022, H. Valentová.

3) Návrh a schválení termínů KPj U11, U13 a KPdr
VV STSST schválil konání a pořadatele Krajských přeborů družstev mládeže:
5. 3. 2022, TTC Kladno.
VV STSST schválil konání a pořadatele Krajských přeborů mládeže U11 a U13:
12. - 13. 3. 2022 , O. Voda.
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Středočeským krajem) za 2021
Sekretář VV STSST T. Pachman konstatoval, že bylo odevzdáno vyúčtování v plné
výše dotace za rok 2021. V současné době probíhá uzávěrka loňského roku, T. Pachman
dokončí v součinnosti s regionálními svazy.

5) Schválení rozpočtu na rok 2022
VV diskutoval podrobně nad všemi kapitoly návrhu rozpočtu na rok 2022. Rozpočet
bude schválen s pověření Konference STSST jako vyrovnaný. Jednotlivé návrhy na úpravy
rozpočtu budou ještě VV zaslány ještě k dodatečnému schválení do 31. 1. 2022 a poté bude
rozpočet vyvěšen na stránkách Středočeského svazu, Úkol č.5/2022, T. Nekola, L. Kouřil.

6) Zařazení hráčů na KPjD
Pro účely krajských přeborů dospělých byly zařazen na krajský žebříček hráč:


Voříšek Tomáš (ASV Sembach) – 3.N

7) Ostatní
Předseda STST obdržel žádost o finanční příspěvek na pořádání Mistrovství republiky
dospělých v Kutné Hoře od oddílu TJ Sokol Malín ve výši 8000,-Kč. VV souhlasí
s poskytnutím částky až do výše 8000,-Kč jako finanční příspěvek na pořádání Mistrovství
republiky dospělých v Kutné Hoře, za podmínky propagace Středočeského svazu před a
během konání akce. Detaily propagace domluví T. Nekola a L. Kouřil ve spolupráci s oddílem
TJ Sokol Malín, úkol č.6/2022, T. Nekola, L. Kouřil.
H. Valentová upozornila VV na konzultaci a školení k novým webovým stránkám ČAST,
M. Kučera, VV pověřuje L. Kouřila, aby p. Kučeru kontaktoval a zajistil propojení webu ČAST
s webem STSST + případnou další spolupráci - úkol č.7/2022, L. Kouřil.

VV připomíná, že Konference STSST 2022 bude volební a tímto vyzývá zájemce o
funkce ve výkonném výboru, aby projevili svůj zájem, nejpozději v den konání Konference
STSST. Z tohoto důvodu bude Konference svolána nejpozději do konce května 2022, aby
bylo dostatek času pro nový VV připravit novou sezónu.
Zapsal: T. Nekola

