
                                                             

 

 

Zápis z III – 35. jednání Výkonného výboru 
České asociace stolního tenisu 

 

Datum: 25. srpna 2021, 12.15 hodin v hotelu NH, Legionářská 1311/21, Olomouc 

Účastníci: Z. Špaček – předseda VV ČAST, 

                 N. Endal, P. Bohumský, J. Brothánek – místopředseda VV, H. Houdková – asistentka VV 

                 Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady, J. Veselka – předseda Rady krajů (od 12:45) 

           Program jednání: 

1.       Úvod, přivítání – Z. Špaček 
2.       Návrh programu zasedání VV ČAST a jeho schválení – Z. Špaček 
3.       Schválení zápisu VV ČAST č. 34 ze dne 4. 8. 2021 - Z. Špaček 
4.       Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček 
5.       Rada krajů - J. Veselka 

- Informace předsedy Rady krajů 
- Zasedání Rady krajů 

6. Dozorčí rada – informace Dozorčí rady - J. Juřena 
7.       Ekonomická agenda – J. Brothánek 

a) Čerpání rozpočtu ČAST k 20.8. 2021 
b) Dotační program NSA Movité investice 2021 
c) Dotační program NSA Movité investice 2021 parasport 
d) Smlouvy s KSST, RSST, SPS a OTM 

8.       Agenda reprezentace a talentované mládeže 
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – N. Endal 
b) Reprezentace dospělých – N.  Endal 

- Kongres ETTU 2021 – Z. Špaček 
c) Reprezentace mládeže - N. Endal 

- Hodnocení MEJ – trenérské a veřejné 
9.        Agenda soutěží pořádaných ČAST 

a) VSA 2021 - ITTF Czech Open Olomouc 2021 - N. Endal 
b) VSA – WTT Feeder Olomouc 2021 
c) Mistrovské soutěže jednorázové – N. Endal 
d) Mistrovské soutěže dlouhodobé – P. Bohumský 

10. Odborné komise 

a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, MK, KVS – členové VV 
b) Disciplinární komise 

11. Různé, diskuze, informace členů VV ČAST 
a) Brožury extraliga mužů a žen – Z. Špaček 
b) Kongres ETTU 2021 – Z. Špaček 
c) ETTU Badge of Honour – Z. Špaček 
d) Tvorba a zpracování žebříčků ČR mládeže a dospělých 

e) Další informace členů VV ČAST přijaté před zasedáním VV ČAST 
12.       Termíny dalších VV ČAST – Z. Špaček 
13.       Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 25. 8. 2021 – Z. Špaček 
14.      Závěr – Z. Špaček 
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Zápis z jednání: 
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání  

 
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV a přítomné hosty. 

 
2. Schválení programu zasedání VV ČAST 
 

VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST doplněný o některé body 
dodané po zaslání pozvánky jednotlivými členy VV. 

 
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST 
 

Z. Špaček projednal zápis VV ČAST č. 34 ze dne 4. 8. 2021. 
 

Usnesení: 
USN518/III35/Bod3/25-8-2021 
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 34 ze zasedání VV dne 4. 8. 2021 a všechna rozhodnutí učiněná 
per rollam do termínu tohoto zasedání VV ČAST. 
 

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST 
 
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST. 
Všechny úkoly byly v termínu splněny s výjimkou USN510 Publikace soutěžního řádu a pravidel. Termín 
byl stanoven na 15.9.2021. 

 
5. Rada krajů 
 

VV se seznámil s obsahem zprávy Konference Olomouckého krajského svazu stolního tenisu. 
Konference nebyla volební, kromě drobné úpravy ve Stanovách KSST, bylo přijato Usnesení kde se 
všechny mládežnické kategorie KSST přizpůsobí změně, kterou provedla ČAST, tj. zavedení nových 
mládežnických kategorií. 
 
VV vzal na vědomí na základě žádosti předsedy Rady krajů stanovisko Komise mládeže o účasti 
zahraničních hráčů v mládežnických kategoriích a do tohoto stanoviska zasahovat. 
 
Nadále proběhla široká diskuze ohledně místa a obsahu jednání Rady krajů. Závěrem se předseda Rady 
krajů s VV shodli, že konání RK proběhne v Havířově. Navržený program jednání J. Veselkou ještě bude 
konzultováno a případně doplněno předsedou VV ČAST. Přítomni se shodli na tom, že RK je dle Stanov 
ČÁST odbornou komisí, kterou jmenuje VV ČAST a činnost všech odborných komisí je popsána 
v článcích 19.1 a 19.2. Tato diskuze vznikla na základě požadavku předsedy Středočeského KSST Tomáše 
Nekoly. 

 
6. Dozorčí rada 

 
Dne 23.8. 2021 proběhla krátká schůzka užšího vedení DR společně se zástupci VV ohledně kontroly 
hospodaření dceřiné společnosti ČAST TT Marketing s.r.o., a to na základě žádost některých delegátů 
Konference ČAST konané v červnu 2021. Kontrola proběhne na začátku září a výstup z této kontroly 
bude prezentován DR. 
 
Dozorčí rada vyjádřila svou nespokojenost prostřednictvím svého předsedy s neúčastí některých 
reprezentantů na probíhajícím světovém turnaji ITTF Czech Open 2021 a následném kontrolním turnaji 
mužů a žen v Havířově. Předseda VV (členové VV) se s tímto výrokem ztotožnil.  
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7. Ekonomická agenda 
  

a) Čerpání rozpočtu ČAST k 20.8.2021 
Místopředseda pro ekonomiku J. Brothánek zaslal zprávu o čerpání rozpočtu ČAST k 20.8.2021. 
Diskuze proběhla zejména nad požadovaným čerpáním některých SCM (Havlíčkův Brod, Hradec 
Králové, Hodonín) vzhledem ke kvalitě předkládaných podkladů za 1.pololetí roku 2021. Vzhledem 
ke změně poskytovatele dotací v oblasti sportu z MŠMT na NSA a zároveň vzhledem k avizování 
kontrol ze strany nového poskytovatele dotací bude nutné důsledněji kontrolovat podmínky čerpání 
a kvalitu předkládaných podkladů k čerpání spolufinancování činnosti SCM (ale i SpS, KTM, KSST, 
RSST a dalších příjemců) i v rámci ČAST. Účastníci zasedání se shodli, že je nutné vše řešit se zástupci 
příjemců. 
VV rozhodl do vyřešení této záležitosti dočasně pozastavit čerpání spolufinancování u SCM 
Havlíčkův Brod, Hradec Králové a Hodonín za 1.pololetí 2021 a SpS Vlašim. Čerpání bude řešeno 
telefonicky, v případě nutnosti osobní schůzkou. 

 
Účastníci jednání se shodli na tom, že některé nedočerpané položky rozpočtu budou nahrazeny 
jiným čerpáním (například náborové akce na udržení členské základny mládeže) z důvodu pandemie 
covidu-19 v jarní části roku 2021 a je nutné v těchto položkách upravit strukturu rozpočtu ČAST pro 
rok 2021 s tím, že upravený návrh bude předložen k odsouhlasení Dozorčí radě. V žádném případě 
se nejedná o změnu rozpočtu pro rok 2021 co do výše rozpočtu ale o změnu struktury čerpání. 
Upravený rozpočet bude zveřejněn na stránkách Asociace. 

 
Usnesení: 
USN519/III35/Bod7a/25-8-2021 
VV pověřil J. Brothánka úpravou rozpočtu ČAST pro rok 2021 a předložením této úpravy Dozorčí 
radě společně i ostatním členům VV. 
Z: J. Brothánek 
T: 15.9.2021 

 
 

b) Dotační program NSA Movité investice 2021 
Na základě výzvy NSA č. 5/2021 – movité investice 2021, tj. program č. 16253 Materiálně technická 
základna sportu – movité věci 2020-2024, číslo jednací: NSA-0045/2021/D/6.  

 
ČAST předloží NSA investiční záměr na nákup těchto prostředků: 

- 2 460 m2 mobilního sportovního povrchu 
- 2 ks Mini RAE (analyzátor pro stanovení obsahu těkavých organických sloučenin) 
- 1 ks Kärcher bateriový čistič na sportovní povrch 
- 1 ks bateriového paletovacího vozíku 
- 1 ks mikrobusu VW 

 
ČAST má možnost zakoupit tyto movité věci z tohoto programu v celkové výši 4 000 000 Kč se 
spoluúčastí 15%. 
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Usnesení: 
USN520/III35/Bod7b/25-8-2021 
VV rozhodl o zaslání žádosti o investiční dotaci na nákup těchto základních prostředků (uvedených 
výše) z dotačního programu NSA (uvedeného výše). 
 
VV dále pověřil J. Brothánka zajištěním projektové dokumentace k tomuto dotačnímu programu a 
zajištění cenových nabídek na dodávky dle pokynů této výzvy. 
Z: J. Brothánek 
T: 31.8.2021 

 
 

c) Dotační program NSA Movité investice 2021 pro parasport 
Sekce vozíčkářů nepředložila do data jednání VV žádné písemné požadavky pro žádost na výzvu NSA 

7/2021 Movité investice 2021 parasport, program č. 162 53. I přes urgence místopředsedy pro 

ekonomiku J.Brothánka. 

 
d) Smlouvy s KSST, RSST, SPS a OTM 

Předseda Asociace informoval přítomné o stavu podepsaných smluv ze strany KSST (ze 14ti 
krajských svazů dosud nepřišly smlouvy od Jihočeského KSST a Zlínského KSST). V současné době 
nedošlo od žádného KSST vyúčtování za 1. pololetí roku 2021. Krajské svazy stolního tenisu mají 
termín k předložení těchto podkladů do 30.9.2021. 
 
Smlouvy s SPS jsou podepsány ze strany 12ti klubů (chybí SKST Vlašim). Stejně tak chybí dvě 
podepsané smlouvy OTM z celkových 21, a to Akademie Petra Korbela a KST Nový Jičín. 
J. Brothánek informoval o spolufinancování projektů činnosti dětí a mládeže RSST Plzeň-město, 
Most, Louny, Vsetín pro rok 2021. 
 
Usnesení: 
USN521/III35/Bod7d/25-8-2021 
VV schválil žádosti RSST Plzeň-město, Most, Louny a Vsetín a pověřil J. Brothánka administrací 
a kontrolou podkladů těchto podkladů. 
Z: J. Brothánek  
T: 15.9.2021 

 
8. Agenda reprezentace a talentované mládeže 
 

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF (WTT) a ETTU  
Místopředseda ČAST informoval o nejbližších akcích pořádaných v rámci světové a evropské 
asociace stolního tenisu. Reprezentace mládeže se zúčastní v nejbližším období turnajů 
v Portugalsku, Chorvatsku a Slovinsku. Jmenovitá účast na návrh trenérů byla schválena KVS. Pavel 
Širůček se zúčastní v rámci světové série WTT turnaje v Kataru, i když se tento turnaj koná 
bezprostředně před Mistrovstvím Evropy družstev v Rumunsku. VV konstatuje, že světová federace 
nerespektuje ochranou lhůtu před kontinentálními mistrovstvími i když tak zněla dohoda. Pro image 
českého stolního tenisu je důležitější úspěch na ME družstev než úspěch jednotlivých hráčů na 
světových turnajích. 

 
Stále není jasné, zda proběhne Mistrovství světa juniorů i s plánovaným startem nové kategorie 
(kadetů do 15ti let). 

 
Vedení Asociace zaslalo konečnou přihlášku na MS dospělých jednotlivců v americkém Houstonu. 
Tento dlouhý časový předstih je důsledkem velice striktní covidové ochrany v USA. 
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b) Reprezentace dospělých  

VV se seznámil s hodnocením trenérů reprezentace k účasti našich tří reprezentantů na LOH v Tokiu 
a vzal tyto zprávy (od P. Nedomy a J. Plachého) na vědomí. 

 
Usnesení: 
USN522/III35/Bod8ba/25-8-2021 
VV rozhodnutím per rollam rozhodl o zveřejnění tiskové zprávy k problematickému letu 
olympioniků vládním speciálem na LOH a následně silným restrikcím ze strany pořadatelů. Tato 
zpráva měla v médích silnou odezvu. VV bude dále pokračovat v diskuzi s vedením ČOV. 

 
VV se dále seznámil s nabídkou společnosti ČEZ pro finanční podporu Pavla Širůčka za znemožnění 
jeho startu na těchto hrách. VV zprostředkoval tuto možnost podpory našeho reprezentanta a 
doporučil ČEZu aby smluvně uzavřela dohodu přímo s naším hráčem. 
 
Usnesení: 
USN523/III35/Bod8bb/25-8-2021 
VV rozhodnutím per rollam ke dni 30.8.2021 jednomyslně schválil nominace na ME družstev 
v rumunské Kluži ve složení: 
 
Muži – Širůček, Jančařík, Polanský, Martinko 
Ženy – Matelová, Tomanovská, Blašková, Záděrová 
Maséři – Říkovský, Machala 

 
c) Reprezentace mládeže 

VV se podrobně seznámil s hodnocením účasti jednotlivých reprezentačních kádrů juniorské a 
kadetské reprezentace prostřednictvím reprezentačních trenérů mládeže (J. Mikesky, M. Kláska, B. 
Vožického, T. Vrňáka). Jejich zprávy vzal na vědomí. 

 
V rámci mezinárodního turnaje Czech Open 2021 proběhlo dne 24.8.2021 tradiční veřejné 
hodnocení Mistrovství Evropy juniorů a kadetů (červenec) a to za účasti reprezentačních trenérů, 
rodičů a dalších členů Asociace. 

 
9.     Agenda soutěží pořádaných ČAST  
 

a) VSA 2021 -  ITTF Czech Open Olomouc 2021 
N. Endal informoval o průběhu tohoto turnaje, konstatoval, že ze strany WTT (ITTF) je podpora a 
organizace přinejmenším nedokonalá, což vrhá i negativní stín zejména na pořadatele. Pořadatel 
(ČÁST) se stoprocentně musí řídit veškerými pokyny ze strany WTT, některé pokyny jsou nepřesné, 
zavádějící, v některých případech doslova amatérské. Přesto turnaj proběhl bez jakýchkoliv 
problémů, i když účast nebyla tak hodnotná jako v minulých letech, a to zejména z důvodu 
pandemie COVIDu-19, termínu těsně po LOH v Japonsku a zahájením některých evropských ligových 
soutěží zejména v Německu. Po dvou letech se uskutečnil v rámci ITTF i turnaj v kategorii do 21 let, 
což přilákalo řadu mladších hráčů a hráček. Účast v této kategorii byla kvalitní a všichni si toto 
rozhodnutí pochvalovali.  
 
VV konstatoval, že pořadatelé v rámci možností odvedli výbornou práci, a proto zaslouží nejen od 
VV, velkou pochvalu. 
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b) VSA – WTT Feeder Olomouc 2022-2024 
VV očekává v nejbližších dnech vyjádření WTT ohledně získání pořadatelství pro tuto sérii turnajů 
uvedenou v záhlaví tohoto odstavce. Přislíbený termín k rozhodnutí ze strany WTT je konec srpna 
2021. Konání tohoto turnaje by bylo opět ve sportovní hale Omega v Olomouci. 

 
VV se seznámil s výzvou WTT na pořádání světové série turnajů mládeže s názvem WTT Youth 
Contender 2022-2024. 

 
Usnesení: 
USN524/III35/Bod9b/25-8-2021 
VV pověřil N.Endala podáním přihlášky na WTT Youth Contender 2022-2024 dle podmínek 
vypsaných touto organizací a zasláním na Asociaci 23.8.2021. 
Z: N. Endal 
T: 15.9.2021 

 
c) Mistrovské soutěže ČAST jednorázové 

Komise mládeže informovala VV ČAST o změně pořadatele pro MČR dorostu (kategorie U19) a to po  
zvážení všech rizik spojených s pořadatelstvím v pražské hale v Řepích (původní pořadatel) a to 
zejména kvůli možné časové kolizi večerního televizního utkání extraligy florbalu v této hale. Komise 
mládeže se rozhodla přesunout toto MČR do sportovní haly v  Mostě.  
 
Místo konání MČR mladšího (U13) a staršího žactva (U15) zůstává nezměněno. Oproti původnímu 
plánu, na žádost KR, se bude hrát kategorie staršího žactva v sobotu 25.9.2021 a mladší žactvo v 
neděli 26.9.2021. 
 

d) Mistrovské soutěže ČAST dlouhodobé 
VV schválil per-rolam 17.8.2021 žádost klubu SKST Liberec o podmínečné zastavení činnosti klubu 
TTC Ostrava 2016, kvůli neuhrazené částce za převod soutěže 1.ligy mužů. Nejzazší termín úhrady 
byl stanoven na 31.8.2021, poté bude činnost klubu zastavena.   
 
Usnesení: 
USN525/III35/Bod9da/25-8-2021 – upravit číslo rozhodnutí 
VV pověřil ředitele soutěží M.Henžela oznámení tohoto rozhodnutí APK, SKST Liberec a TTC Ostrava 
2016 a následně provést potřebné kroky dle rozpisu a soutěžního řádu. 
Z: M. Henžel 
T: 31.8.2021 
     
Usnesení: 
USN526/III35/Bod9db/25-8-2021 
VV schválil pravidla pro konání soutěží ve stolním tenise v následující sezóně. VV pověřil ředitele 
soutěží M. Henžela zasláním těchto pravidel v Infu ředitele a zavěšením na webové stránky 
Asociace. VV doporučuje tato pravidla přijmout i pro konání soutěží v KSST, případně i RSST. 
Z: M. Henžel (předá P.Bohumský) 
T: 29.8.2021 
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10.    Odborné komise 
 

a) Zprávy z odborných komisí 
 

Komise mládeže 
Předseda VV informoval o průběhu jednání s předsedkyní TMK M. Novotnou, předsedkyní Komise 
mládeže H. Valentovou a člena KM Martina Linerta, částečně i s místopředsedou ČAST N. Endalem o 
budoucnosti projektu HBO, zejména v oblasti celkové koncepce tohoto projektu, trenérského 
obsazení včetně výběrových řízení, věkových kategorií, počtu jednotlivých celorepublikových 
kempů, účastí trenérů vybraných hráčů a hráček a dalších oblastí. Názory byly velice rozdílné. 
Předseda ČAST si dal za úkol sjednotit názory mezi TMK a KM a následně společně vytvořit koncepci, 
která bude akceptovaná jak vedením KM, tak i TMK. 
 
Trenérsko-metodická komise 
Předsedkyně TMK M. Novotná písemně zaslala informace VV o jednání s M. Ježdíkem z ČOV 
ohledně nové směrnice ke vzdělávání tělovýchovných kádrů, který doporučuje na základě této 
směrnice postupně zvyšovat hodinové dotace na trenérských školeních. Jednání se týkalo také 
podmínek pro udělení akreditace pro vzdělávání trenérů ČAST, TMK bude pracovat na tom, aby tuto 
akreditaci do dvou let získala. 
 
Dále informovala o návrhu Newsletteru – „Metodické listy pro trenéry“, který by mohl být 
zpracováván a odesílán na trenéry ČAST v elektronické podobě a o uzavření licenční smlouvy mezi 
nakladatelstvím MF a ČAST na knihu Stolní tenis (autorka M. Novotná). 
 
Předseda VV informoval o schůzce týkající se využívání trenérského deníku Yarmill, která proběhla 
společně s novým předsedou KVS P. Krpcem a následně s trenéry vrcholového stolního tenisu. 
Licenci si budou moci zájemci z řad klubů a KSST či RSST pro své členy prostřednictvím ČAST 
zakoupit také. 

 
 

Mediální komise 
VV projednal na návrh N. Endala prodloužení smlouvy o zajištění výroby TV přenosů a záznamů se 
společností Flexcast pro sezónu 2021/2022. 
 
Usnesení: 
USN527/III35/Bod10aa/25-8-2021 
VV schvaluje smlouvu s firmou Flexcast a pověřuje N. Endala zajištěním podpisu této smlouvy. 
Z : N. Endal 
T : 10.9.2021 

 
Komise vrcholového sportu 
N. Endal informoval přítomné o schůzce KVS, která proběhla dne 24.8.2021 v Olomouci. 
  
P. Krpec navrhuje novou členku této komise I. Vacenovskou. 
 
Usnesení: 
USN528/III35/Bod10ab/25-8-2021 
VV schvaluje návrh předsedy KVS P. Krpce na zařazení nové členky Komise vrcholového sportu Ivety 
Vacenovské. 
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b) Disciplinární komise 
 Na základě změny Stanov ČAST VV týkající se Disciplinární komise navrhl předseda Asociace její            
             členy.  
 

Usnesení: 
USN529/III35/Bod10b/25-8-2021 
VV pověřil svého předsedu, aby s jednotlivými navrženými členy nové nestálé disciplinární komise 
projednal jejich souhlas s jmenováním do této komise a následně její členy nechal zveřejnit v zápise 
z VV a na webových stránkách ČAST. 
Z: Z. Špaček 
T: 15.9.2021 

 
11.    Různé, diskuze, informace členů VV ČAST  
 

 

a) Brožury extraliga mužů a žen 2021 

Předseda VV Z. Špaček informoval přítomné o stavu příprav a distribuce brožur pro extraligu 

mužů a žen na následující sezónu 2021/2022. Jejich distribuce proběhne na počátku 35. týdne 

tak, aby byl k dispozici před začátkem extraligy mužů. VV diskutoval také o možnosti poskytnutí 

brožur členům APK a extraligy žen v elektronické podobě a její poskytnutí schválil. Podmínkou je 

závazek extraligových klubů, že je nebudou poskytovat třetím osobám či dalším právnickým 

subjektům, ale zůstanou pouze pro potřebu těchto klubů a jejich členů. 

 

b) Kongres ETTU 2021 

VV se seznámil s návrhy změn v řádech ETTU a doporučil předsedovi jejich schválení na 

Kongresu ETTU v sobotu dne 2.10.2021, který se koná v rámci ME družstev dospělých 

v rumunské Kluži. 

 

c) ETTU Badge of Honour 

Na Kongresu ETTU při ME dospělých v rumunské Kluži (2.října 2021) bude uděleno vyznamenání 

dvěma našim členům Asociace za celoživotní přínos a práci pro evropskou asociaci (ETTU). 

Oceněni budou Marta Novotná a Nikolas Endal. VV oběma gratuluje a považuje toto ocenění 

pro ČAST za významné. 

 

d) Tvorba a zpracování žebříčků ČR mládeže a dospělých 

VV schválil návrh smlouvy na zpracování žebříčků ČR mládeže a dospělých s Michalem Božkem 

na následující sezónu 2021/2022.  

 

e) Další body do zasedání VV nebyly členy VV předloženy. 
 

 

12.     Termín dalšího VV ČAST 

VV nestanovil termín příštího zasedání VV, bude v co nejbližším možném termínu. 
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13.    Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 25. 8. 2021  

VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.  

     Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání: 

USN 475     Dotační program Movité věci                          Členové VV                          15. 9. 2021 

 

    Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání: 

USN 519 Úprava rozpočtu ČAST  J. Brothánek  15.9.2021 

USN 520 Movité investice NSA  J. Brothánek  31.8.2021 

USN 521 Podklady pro RSST  J. Brothánek  15.9.2021 

USN 524 Přihláška na WTT Youth Contender  N. Endal   15.9.2021 

USN 525 TTC Ostrava 2016  M. Henžel   31.8.2021 

USN 526 Pravidla pro konání soutěží ve ST  M. Henžel   29.8.2021 

USN 527 Smlouva TV přenosy  N. Endal   10.9.2021 

USN 529 Disciplinární komise  Z. Špaček   15.9.2021 

   

  Závěr  

           Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil. 

           Jednání bylo ukončeno v 14.15 hodin. 

 

     Zapsala: H. Houdková 

     Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček 


