
Zápis ze schůze TMK ČAST konané dne 3.3.2018 v Praze 

Termín a místo:                                                                                                                         

Sobota 3.3.2018  od 9,30hod. do 12,00 hod. v hale Oáza v Praze 

Přítomni:                                                                                                                                               

Šopová Hana, Pischel Jiří, Lučan Martin, Novotná Marta, Vacenovská Iveta,   

část. Bíla Jindřich, část. Špaček Zbyněk 

Omluveni:                                                                                                                                   

Steffek Pavel, Protiva Martin, Mikeska Jaroslav 

Program: 

1.Zahájení, schválení programu                                                                                        

2.Informace předsedy ČAST Zbyňka Špačka                                                                                                                                                                                                                            

3.Informace jednotlivých členů TMK z oblastí jejich působnosti                              

4.Představení Markéty Weiningerové -nové spolupracovnice TMK                                                                                              

5. Informace předsedkyně TMK o zabezpečení metodické oblasti od minulé 

schůze                                                                                                                                                                                                    

6. Náměty k aktualizaci Směrnice ČAST č.3/2017 -pro udělování a prodlužování 

trenérských licencí                                                                                                                       

7.Různé  

K bodu 1: 

-M.Novotná zahájila jednání a informovala o žádosti Martina Protivy ukončit 

své působení v rámci TMK, protože jeho oblast přebírá nový člen komise 

J.Mikeska. Ze stejného důvodu požádal o uvolnění Jindřich Bíla, jehož oblast, 

aktualizace seznamu trenérů, je řešena v rámci registru M.Henželem.                                           

Předsedkyně TMK poděkovala oběma bývalým členům komise za odvedenou 

práci. 

K bodu 2: 

-Předseda ČAST podal informaci o jednání se Slovenským svazem stolního 

tenisu o vzájemné spolupráci-naznačil možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání 

trenérů a společného využívání metodického webu.                                                                                                             

Dále seznámil členy komise o spolupráci mezi ČAST a MŠMT a problémy, které 

musí společně řešit. Náměstek ministra Karel Kovář, bývalý proděkan FTVS, 



přijal pozvání k zahájení M-ČR a k vyhlášení ankety „Nejlepší stolní tenista roku 

2017“.                                                                                                                                                                

Předseda informoval členy komise o uzavření smlouvy mezi ČAST a Markétou 

Weiningerovou, která bude zajišťovat hlavně pomoc při organizaci soutěží a 

akcí a je možné ji využít i pro aktivity v rámci TMK. 

Poděkoval členům TMK za angažovanost v uplynulém období. 

 

K bodu 3: 

-M.Lučan informoval o provedené kontrole plnění podmínky kvalifikovaných 

trenérů u ligových družstev dle SŘ. V probíhající sezóně byly uděleny pokuty 

pro 5 družstev mužů a 3 družstva žen. Dá se konstatovat, že dochází ke zlepšení 

situace a že počet potrestaných klubů i nadále klesá.                                                          

Problémy se ještě vyskytovaly při zadávání hostování v rámci registru, ale 

s postupným dolaďováním registru se situace lepší.                                                                   

Doporučil, aby ředitel soutěží při zadávání přihlášek do soutěží upozornil kluby 

na povinnost hlásit kvalifikované trenéry dle podmínek SŘ. 

-J.Pischel informoval o doškolení trenérů všech licencí, i o zvýšeném zájmu ze 

strany trenérů. V meziobdobí se uskutečnilo doškolení 26.8.2017 v Olomouci, a 

je připraveno doškolení 3.3.2018 v návaznosti na tuto schůzi. Jako doškolení 

byla uznána i účast na semináři trenérů vrcholového sportu se zahraničním 

expertem, Richardem Prausem, konaném dne 20.11.2017 v Praze. 

Vzhledem k tomu, že se stalo pravidlem, že na každém doškolení jsou přímo na 

místě trenérům vystavovány nové certifikáty, které operativně připravuje 

Markéta Weiningerová, doporučuje, aby došlo k úpravě směrnice. Namísto 

volby každého trenéra, jestli chce vystavit certifikát nebo ne, aby byly 

certifikáty za příslušný poplatek trenérům automaticky vystavovány. Tím se 

mohou postupně odstraňovat i nedostatky při vedení platnosti licence jak 

v seznamech trenérů, tak v průkazech trenéra.                                                                                                       

-H.Šopová podala informaci o uskutečněném školení trenérů B licencí v roce 
2017. Z původně přihlášených 20 trenérů po prvním cyklu, který proběhl ve 
dnech 9.-13.6.2017 ve Vlašimi odstoupil ze školení Luboš Pěnkava ml. V závěru 
2.cyklu, který proběhl ve dnech 3.-8.10.2017 opět ve Vlašimi splnilo 17 trenérů 



podmínku pro složení závěrečné zkoušky, a všichni ji také úspěšně složili. Jedná 
se o trenéry:  

Iveta Vacenovská, Roman Čech, Dana Čechová, Stanislav Kučera, Pavel Papírník, 
Jaroslav Mikeska, Libor Jemelka, Martin Merker,  Milan Fuček, Antonín Srna, 
Jitka Bartoňová, František Brůček, Pavel Mleziva, Tomáš Kršiak.                                        
Trenéři Aneta Kučerová, Vojtěch Plachý a Pavel Lavický, musí ještě absolvovat 
obecnou část studia.                                                                                                                      
Trenéři Luděk Laboutka a Milan Tesař budou žádat o dodatečný termín 
závěrečné zkoušky. 

Z běhu školení B licence v roce 2015 zatím nedokončili studium trenéři Gavlas 
Ant.ml., Palkovský, Plaček a Zaspal. 

-J.Bíla informoval o spolupráci s KSST a RSST při pořádání školení trenérů C a D 

licencí. Většina svazů plní podmínky dané směrnicí. V souvislosti s jeho žádostí 

o uvolnění z funkce člena TMK, by tuto oblast dále sledoval J.Pischel. Pro 

zlepšení komunikace s kraji doporučuje, aby se po krajských konferencích 

vypracoval seznam předsedů TMK jednotlivých krajů. 

K bodu 4: 

M.Novotná představila členům komise Markétu Weiningerovou, která bude i 

do budoucna nápomocná při zajišťování úkolů v rámci TMK. Kromě vydávání 

certifikátů trenérů při školeních a doškoleních, které už dosud prováděla, to 

bude i zapojení do vedení evidence trenérů v interních seznamech TMK. Cílem 

by mělo být, aby interní seznamy vedené TMK byly identické se seznamy, které 

jsou vedeny v registru ČAST.                                               

K bodu 5: 

M.Novotná  informovala o aktivitách od minulé schůze: 

-Uskutečnění semináře pro trenéry vrcholového sportu na téma „Podání a 

příjem podání“, lektorem byl šéftrenér Německé reprezentace Richard Prause. 

Seminář se uskutečnil 20.11.2017 v Praze a by zároveň zařazen jako doškolovací 

seminář pro trenéry A a B licencí. Zúčastnilo se ho 65 trenérů a měl velmi 

pozitivní ohlas. Velmi úspěšně proběhlo tlumočení z němčiny, které zajišťovala 

Iveta Vacenovská 

 



-V září 2017 účast na pracovní schůzce na FTVS se zástupci sportovních svazů 

k nové koncepci ve vzdělávání trenérů A licencí. Byl zpracován dotazník a na 

základě připomínek svazů bude vytvořena koncepce zajišťující zkvalitnění a 

zefektivnění vzdělávání                                                                                                                                               

-Na základě zpracovaného požadavku na výzvu ETTU k podpoře národních 

asociací při vzdělávání trenérů v roce 2018, byla ČAST vybrána do tohoto 

projektu. ETTU by měla ČAST zajistit odborníka na tématiku „Obranná hra a hra 

s různými hracími materiály“. Seminář by se měl uskutečnit v srpnu 2018, 

pravděpodobně v Olomouci a měl by být součástí VT talentovaných hráčů.                                                                                                                                                                                                                

-Na DST A licence na FTVS dne 22.11.2017 složili závěrečné zkoušky Hana 

Valentová a Josef Plachý z běhu 2013-15.                                                                                                             

Ve dnech 25.-28.11.2017 proběhl v Praze kurz specializace za 4.semestr běhu 

2015-17, na závěr všech 9 trenérů složilo úspěšně zkoušku za 2.ročník 

specializace. Pro jarní termín závěrečných zkoušek, který je vypsán na 

12.3.2018 splnili 3 trenéři všechny podmínky a mohou tak ukončit studium. 

Jsou to Josef Braun, Marek Klásek a Petr Macela.                                                                           

-Přes web ČAST byli trenéři pravidelně informováni o pořádání mezinárodních 

konferencí Mosty a interaktivních seminářů Dialogy ze strany ČOV. O účast 

našich trenérů vrcholového sportu na těchto akcích je velký zájem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Dne 24.1.2018 byla na schůzi VV projednávána problematika zabezpečení 

metodické oblasti v ČAST za účasti M.Novotné. Byly projednány a schváleny 

aktivity Ivety Vacenovské v rámci TMK, se kterou bude uzavřena smlouva na 

tuto činnost od 1.3.2018 do 30.6.2019.                                                                                               

-Dne 24.1.2018 byl na slavnostním večeru k vyhlášení ocenění Trenér roku 

v Lucerně uveden do síně slávy Unie profesionálních trenérů ČOV in memoriam 

Vlado Miko. Tuto cenu za něj převzaly vnučky. Na této akci byl také proveden 

křest knihy „Pan trenér podruhé“, kterého se zúčastnila M.Novotná.                                                                                                          

-Uskutečnilo se několik jednání k zavedení elektronické evidence trenérských 

licencí v rámci Registru ČAST s Miroslavem Henželem.                                               

-Uskutečnilo se několik jednáních ke zlepšení vydávání materiálů na 

metodickém webu.                                                                                                                                          

 

 

 



K bodu 6: 

TMK doporučuje následující úpravy stávající směrnice: 

Kapitola 2: 

-v bodě 3.3.5 upravit….specializace probíhá v několika cyklech. Na závěr 

prvního cyklu obdrží trenéři témata závěrečných prací, které odevzdají při 

zahájení závěrečného cyklu školení. Na závěr závěrečného cyklu školení složí 

posluchači závěrečnou zkoušku, která se skládá ze 3 částí: …. 

Kapitola 3: 

-bod 12: 

Záznam o licenci trenéra je veden v elektronické podobě v rámci registru ČAST. 

Trenérovi je vystaven pořadatelským svazem školení nebo doškolení „Certifikát 

trenéra stolního tenisu“ příslušné licence. Za vystavení certifikátu náleží 

příslušnému svazu administrativní poplatek ve výši 100,-Kč za každý jeden 

certifikát. 

 

K bodu 7: 

-Josef Zábranský požádal TMK o udělení vyjímky v možnosti prodloužení své 

trenérské licence B. Její platnost vypršela před více než 5 lety. TMK doporučuje  

žádosti vyhovět a po absolvování doškolení mu platnost licence prodloužit. 

-Předseda TMK Karlovarského KSST Martin Tonhauser požádal o udělení titulu 

Zasloužilý trenér pro pana Pavla Halušku /roč.1940/ ze Slavoje Kynšperk n.Ohří. 

Protože jde o první požadavek tohoto druhu, je třeba dořešit formu udělení 

tohoto titulu. 

M.Novotná ukončila jednání a poděkovala všem členům za aktivní přístup. 

 

 

Zapsala:                                                                                                                             

Marta Novotná                                                                   Ve Zlíně 20.3.2018 


