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Zápis z jednání komise mládeže  

04. 05. 2022 

Místo: on-line   

Účastníci jednání:    
- Hana Valentová, Martin Protiva, Martin Linert, Jaroslav Glogar, Martin Merker - omluven, Libor Svoboda 

 
 
Průběh jednání:  
========================================================================================= 
1.  Hustopeče – poškozené dveře při turnaji BTM 

Komise obeslala odbornou veřejnost o sdělení bližších informací. Bez reakce a bez zjištění viníka.  
 
Úkol: 
Předsedkyně bude kontaktovat p. Matlacha. 
========================================================================================= 
2.  Termínová listina – Valentová 

Komise obdržela návrh termínové listiny. Předsedkyně jednala s vedoucím soutěží s tím, že termíny pro kategorii U 11 
nebudou určovány, ale budou záležet na pořadatelích. 

Úkol: 
Komise odsouhlasila obdržený návrh termínové listiny. 
Předsedkyně odešle výzvu na pořadatelství BTM  – bezodkladně. 
======================================================================================== 
3.  Žebříčkový turnaj  

Komise řešila otázku, zda pořádat/nepořádat žebříčkové turnaje z důvodu finančních a termínových. Možností je snížení 
počtu BTM a zanechání žebříčkového turnaje. 
 
Úkol: 
Komise odsouhlasila, že nebude pořádat žebříčkové turnaje pro následující sezónu při zachování počtu 6 BTM pro 
U13, U15, U17, U19. 
========================================================================================= 
4.  HBO - krácení akcí z důvodu snížení finančních prostředků dle návrhu VV 

Úkol: 
Linert upraví rozpočet bezodkladně po obdržení podkladů od VV. 
========================================================================================= 
5.  HBO - výběrové řízení na trenéry 

Předsedkyně informovala, že současní trenéři mají smlouvy do 30.6.2022. Předsedkyně obdrží návrh rozpočtu pro další 
sezónu od VV. 
 
Úkol: 
Valentová bude informovat o dalším postupu. 
========================================================================================= 
6.  MČR – hodnocení a příprava na další akce 

Komise interně probírala názory na danou problematiku ve vztahu k příští sezóně – možnost sloučení MČR více 
kategorií z finančních důvodů. 
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MČR U15 v Plzni proběhlo bez problémů.  
Příprava na MČR mládeže jednotlivců pokračuje bez problémů. 
Do budoucna je třeba vyřešit odměňování za čtyřhry, útěchy. Komise navrhuje, aby první tři ve čtyřhrách obdrželi 
poháry, medaile, diplomy a ocenění útěch bylo v režii pořadatelů. 
 
Úkol: 
Valentová, Svoboda se spojí s komisí rozhodčích ohledně možných spojování MČR. 
Komise seznámí s návrhem na ocenění. 
Svoboda vypíše informaci o výzvě na zařazení cizinců na MČR družstev. 
========================================================================================= 
7.  Vyhodnocení dotazníků oddílů a ligových družstev 

Komise obdržela odpovědi ligových družstev od p. Henžela. 
 
Úkol: 
Komise zpracuje odpovědi na vyhodnocení ligových družstev do 1 měsíce. 
========================================================================================= 
8.  BTM počty turnajů pro příští sezonu v kategoriích U13 - U19, U11 

Komise odsouhlasila zachování stejného počtu turnajů – 6 turnajů pro U13 – U19. Pro U11 odsouhlasila navýšení počtu 
turnajů na 5 turnajů za předpokladů dostatečného počtu pořadatelů. 
========================================================================================= 
9.  Systém BTM pro sezonu 2022-2023 

Komise se seznámila s dotazníky od krajů (termín ještě neskončil – do 15.5.2022), ligových družstev. V současné době 
zhruba 2/3 odpovědi jsou pro zachování nominačního systému pro divizi B. Komise dlouze vedla diskusi. Po 15.5.2022 
komise rozhodne. 
========================================================================================= 
10.  Vydat výzvu pro zájemce o pořadatelství BTM na sezonu 2022-2023 

Úkol: 
Viz. – bod 2. Předsedkyně odešle výzvu na pořadatelství BTM  – bezodkladně. Pro U11 bude minimum stolů 12, pro 
ostatní 18 stolů. 
========================================================================================= 
11.  Informace ohledně vkládání dokumentů na web ČAST – Valentová 

Předsedkyně se zúčastnila on-line schůze s vedením ČÁST. Dochází k „jinému“ vkládání dokumentů, než bylo 
domluveno. 
Pokud někdo bude zakládat turnaj a vkládat na web, vždy ve formátu PDF. 
 
Úkol: 
Před každým vložením člen komise bude kontaktovat předsedkyni. 
========================================================================================= 
12.  Neoficiální ME kategorie do 13 let" ETTU Under 13 Challenge v Podgorici v termínu 16. - 19.6.2022 

Komise odsouhlasila nominace: 
chlapci: Škalda Jan (SK Dobré), Kabelka Jakub (KST Apollo Ústí nad Labem); 
dívky: Kodetová Hanka (TJ Slavoj Praha), Kovaříčková Tereza (SK Dobré). 
trenéři: Merker Martin, Linert Martin. 
 
Zajištění bude upřesněno dle finančních možností. 
Úkol: 
Předsedkyně zjistí finanční limity bezodkladně. 
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========================================================================================= 
13.  Návrh Romana Čecha na podporu nejmladší kategorie 

Zajištění bude dále diskutováno dle finančních možností komise mládeže. 
 
Úkol: 
Předsedkyně zajistí detailní rozpočet akce. 
========================================================================================= 
14.  Oddíly SPS, OTM 

Z důvodu neobdržení finančních prostředků z NSA nebyly s podpořenými oddíly SPS a OTM pro rok 2022 zatím 
sepsány smlouvy. Pokud ČAST prostředky obdrží, budeme oddíly informovat v co nejrychlejším možném termínu tak, 
aby podporu na rok 2022 dostali co nejdříve. 
========================================================================================= 
15.  Plnění aktivní mládeže 

Komise zajistí vyhodnocení plnění aktivní mládeže.  
========================================================================================= 
 

 
Zapsal: Jaroslav Glogar 


