Zpráva o činnosti KHKSST pro konferenci 2022
Na loňské konferenci byl zvolen nový výkonný výbor ve složení Jan Slavík (předseda a
sekretář), Jakub Merta (KM), Pavel Provazník (STK a místopředseda), Olesia Stakhova (TMK a
KR) a Petr Šulc (hospodář). Členové výboru se sešli v průběhu sezóny na pěti schůzích a musím
ocenit 100% účast, protože není jednoduché najít termín vyhovující všem funkcionářům. Mimo
schůzí jsme se průběžně věnovali činnosti příslušných komisí a přiděleným úkolům. Komise
mládeže pracovala ve složení Merta, Stakhova, Štieber, Šplíchal a Vítek, STK ve složení Provazník,
Malík a Kačer. Výbor vybral nového správce krajského registru, kterým se stal Petr Sedláček st.
První činností svazu byla dohoda s Pardubickým krajem o zvýšením startovného na VčBTM
na 100 Kč a pokračování ředitele Michala Foltýna. Náš svaz zvýšil finanční podporu krajskému
pořadateli na 5000 Kč. Všechny soutěže mládeže již probíhaly v nových věkových kategoriích U11
až U19. Termínovou listinu svých soutěží krajský svaz určoval postupně podle termínů ČAST, která
čekala na mezinárodní termíny, protože nebylo jasné, jaká budou omezení kvůli covidu. Nejdříve
vyšla listina do konce kalendářního roku a v průběhu podzimu byly stanoveny hrací termíny
družstev do konce sezóny. Uvědomujeme si, že pro oddíly využívající hrací místnosti s jinými
sporty nebylo jednoduché zajistit v pozdější době volnou hernu, ale všichni jsme to zvládli. STK
odložila několik utkání po dohodě družstev a díky karanténě hráčů ze základu soupisky, ale
zmíněná utkání se řádně odehrála. Divizi mužů ovlivnilo odstoupení družstva Sokola Valdice před
začátkem soutěže. Těsně před koncem sportovní sezóny uspořádal region Hradec Králové
jednorázový přebor družstev mužů, díky kterému byla stanovena kvalifikace všech vítězů
regionálních přeborů o postup do krajské soutěže. Z regionu Trutnov nakonec nikdo zájem o postup
neprojevil, takže se kvalifikace nekonala.
Krajský svaz musel na začátku soutěží dodržet podle platných vládních opatření povinné
testování hráčů a hráček před každou akcí, pokud již neměli plné očkování. Po zpřísnění opatření
výbor rozhodl o bezpodmínečném maximálním počtu 20 osob na jednom utkání, protože jinak
bychom museli soutěže přerušit. Jsme rádi, že nemáme žádné informace o tom, že by na krajské
akci došlo k šíření nákazy covid-19 a děkujeme všem stolním tenistům za zodpovědný přístup.
Samozřejmě na hromadné akce a turnaje byla povinnost dodržet povinné očkování a aktuální
bezinfekčnost, což ovlivnilo především soutěže mládeže, pro KPJ dospělých svaz předem snížil
kvóty účastníků. Zde je třeba poděkovat všem pořadatelům turnajů, že v této nelehké době zvládli
řádně uspořádat všechny přebory a turnaje, které máme naplánované. V letošním roce byly poprvé
všechny přihlášky na soutěže jednotlivců prováděny prostřednictvím Registru ČAST a budeme
takto nadále pokračovat.
TMK uspořádala v prosinci v Lázních Bělohradu školení trenérů licence C. Školení bylo v
minulosti odloženo díky vládním nařízením a není jednoduché najít dva celé víkendy, kdy může
školit určený lektor nominovaný asociací. Úspěšně zvládlo celé školení a závěrečné zkoušky
celkem 13 frekventantů z KH kraje plus jeden z Moravy. V prosinci proběhlo v Hradci Králové
doškolení trenérů licence C, které absolovalo 9 účastníků, dalších 6 trenérů si prodloužilo licenci C
při doškolení v Chrudimi. TMK ve spolupráci s KM pořádala soustředění pro děti a uskutečnilo se
několik výjezdů na ukázkový trénink do jednotlivých klubů. Komise rozhodčích plánuje školení a
doškolení rozhodčích licence K na měsíc září v Jičíně, připravené školení v Hradci Králové jsme
opět museli zrušit pro malý počet zájemců.
Hospodaření probíhalo podle schváleného rozpočtu a skončilo s přebytkem 128,5 tisíc
korun, který kryje loňský schodek způsobený pozdější platbou za projekt mládeže. V rámci projektu
podpory mládeže hrazených z prostředků asociace stolního tenisu jsme provedli významné úpravy,
abychom mohli vyčerpat plnou částku. Díky covidovým opatřením jsme přesunuly finance z

nekonaných turnajů na podporu trenérů v klubech s aktivní mládeží. Celkem jsme rozdělili mezi
oddíly více než 200 tisíc korun oddílům, které se věnují dětem. Výkonný výbor předkládá
konferenci na rok 2022 vyrovnaný rozpočet s náklady a výdaji přes 630 tisíc korun.
Každoroční vyhlašování nejlepších hráčů a hráček z řad dětí a mládeže jsme díky
neodehrané minulé sezóně nahradili vyhlášením funkcionářů a trenérů, kteří se výrazně zasloužili o
rozvoj stolního tenisu v Královéhradeckém kraji. Oceněni byli Josef Jakubec, Ladislav Kozák,
Milan Roček a Jan Rozínek. Po zaevidování všech funkcionářů svazu ve spolkovém rejstříku jsme
mohli založit datovou schránku krajského svazu, která nám bude sloužit pro písemný styk se státní
správou. Je třeba poznamenat, že díky novému zákonu má povinnost zřídit datovou schránku od
roku 2023 každý zapsaný spolek bez ohledu na jeho činnost, tedy včetně samostatných klubů
stolního tenisu, které nejsou součástí tělovýchovných jednot. Jako sekretář kraje jsem během sezóny
vydal celkem 20 Spinů s různými informacemi pro členskou základnu plus několik jednorázových
aktuálních sdělení, novinek a pozvánek. Všechny soubory dával webmaster svazu Miloš Šlapák na
web ČAST v rubrice Královéhradeckého kraje. Bohužel nový web asociace od ledna pro nás zatím
nepřinesl očekávaná vylepšení podmínek informování členské základny, a proto probíhají jednání o
vlastních krajských webových stránkách. Závěrem musím konstatovat, že hospodář Petr Šulc se
rozhodl díky pracovním povinnostem ukončit svoji činnost ve výkonném výboru ke dni konání
krajské konference, a proto proběhne doplňovací volba nového člena.
V Třebechovicích pod Orebem 11.6.2022

Jan Slavík, předseda KHKSST

Zpráva komise mládeže
Soutěžní ročník 2021-2022
Vážení přátelé, příznivci stolního tenisu. Rok se velmi rychle sešel s rokem, a proto mi dovolte
zhodnotit uplynulou sezónu z pohledu naší mládeže. Po pandemií ovlivněné předchozí sezóně jsme
všichni doufali, že ta letošní už proběhne, alespoň co se týká turnajů, bez problémů. Především po
novém roce jsme zjistili, že to byl mylný předpoklad a pandemie nás znovu výrazně ovlivnila.
Tradičně od září se rozjely celostátní turnaj mládeže, které se poprvé hrají v pěti kategoriích od U11
až po U19. ČAST nám navíc připravila novinku pro letošní sezónu, kdy „B“ turnaje nenechala
otevřené, ale dala krajským svazům právo nominovat omezený počet hráčů na každý z nich. To
přineslo i mnohem větší vytížení celé komise mládeže.
Tento nový model věkových kategorií samozřejmě převzal i krajský svaz a ve spolupráci
s Pardubickým krajem uspořádal turnaje ve všech kategoriích (pro dorostence byly kategorie U17 a
U19 spojeny). Ve všech kategoriích se odehrálo šest turnajů pod záštitou ředitele VČBTM Michala
Foltýna. Za pozitivní trend určitě můžeme považovat účast nových oddílů mezi nejmladšími
kategoriemi, což svědčí o zlepšující se práci s mladými hráči v našem kraji. Naopak stál menší je
zájem ze strany oddílů pořádat krajské bodovací turnaje, tudíž se stále opakují stejná místa.
Z kraje roku 2022 se uskutečnily krajské přebory jednotlivců ve všech kategoriích. Děkuji tímto
pořadatelům z Jaroměře, Voděrad a Dobrého za organizaci v nelehké době, kdy nás onemocnění
covid-19 omezovalo doslova na každém kroku. V květnu a červnu pak proběhly krajské přebory
družstev mládeže, jejichž vítězové budou Královéhradecký kraj reprezentovat na MČR v Ostravě.
Právo postupu si mezi sebe rozdělila družstva SK Dobré a TJ Sokola Hradec Králové. Ti tak
potvrdili dlouhodobou úspěšnou práci obou oddílů, kterou dokazují i na poli republikových turnajů.
Komise mládeže také zorganizovala několik projektů na podporu mladých hráčů, případně jejich
trenérů. Ke konci roku odměnila nejlepší hráče v mladších kategoriích dlouhodobého pořadí BTM
potahy vlastního výběru a pro trenéry s hráči zorganizovala projekt „Hledáme budoucí ligové
hráče.“ Ten byl značně ovlivněn covidovou situací, ale i přesto proběhlo několik ukázkových
tréninků a spolupráce s jednotlivými oddíly se prohloubila. Pro příští sezónu pak KM plánuje také
projekt krajského centra mládeže, které by nabídlo nejlepším hráčům trénink nad rámec jejich běžné
přípravy. Máme za to, že jedině tak můžeme být úspěšní na republikové úrovni. I letos jsme totiž
jako kraj měli spoustu medailistů na MČR mládeže ve všech kategoriích, za což patří trenérům a
především mladým hráčům velké poděkování.
Rád bych také zmínil vyřazení stolního tenisu z Letní olympiády dětí a mládeže, která se letos koná
v Olomouckém kraji. Ta měla být znovu jakýmsi vyvrcholením, stejně jako před pár lety v Liberci,
a tečkou za uplynulou sezónou, ale bohužel pořadatel při výběru sportů dal přednost jiným.
Závěrem bych moc rád poděkoval svým kolegům z VV a především členům KM, Olesii Stakhové a
Břetislavu Štieberovi, kteří mi celou sezónu pomáhali. Stejně tak Petru Sedláčkovi, který mi zase
mnohokrát ukázal cestu v systému registru a Tomášovi Malíkovi, jehož znalosti řádů a termínovky
jsou úctyhodné. Budu velmi rád pokud se budeme moci potkávat na sportovním poli i v další
sezóně a přeji tímto všem spoustu nejenom sportovních úspěchů.
Jakub Merta
předseda komise mládeže
Zpráva komise mládeže 2021-2022

Vážení sportovní přátelé,
do funkce předsedy sportovně technické komise Královéhradeckého svazu stolního tenisu jsem
vstupoval se záměrem vybudovat nový perspektivní tým, který bude řídit soutěže spravedlivě podle
platných regulí – tedy dle Soutěžního řádu stolního tenisu a Rozpisu soutěží, tým, který bude ve
svých rozhodnutích maximálně podporovat mládež, nebude lobbovat pro „své“ oddíly a různá
zájmová uskupení.
Oslovil jsem tedy Tomáše Malíka a Radka Kačera, kteří nabídku pracovat ve sportovně technické
komisi přijali. Pracovali jsme zejména prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace.
Uplynulá sezóna 2021-22 byla jistě pro každého velmi náročná, jak pro hráče, pro funkcionáře
klubů, tak pro řízení soutěží. Setkaly se zde negativní vlivy z minulého i současného období.
Soutěže po třinácti respektive po jedenácti účastnících, takřka nemožnost nalosovat soutěže tak, aby
se nekryly hrací termíny s ligou a turnaji mládeže, do toho Covid-19 a tudíž neodehrané zápasy. To
vše negativně ovlivnilo minulou sezónu. STK nepotrestala žádné družstvo kvůli nesehrání utkání,
protože všechna tato utkání se nehrála z důvodu přímé souvislosti s Covidem.
Ke konkrétním bodům činnosti STK v sezóně 2021-2022:
1. Přihlášky 2021-2022
1.1. Velmi hodně energie nám v této oblasti spotřebovala některá mužstva, která nebyla
schopna akceptovat dané termíny pro přihlášení do soutěže, stejně tak zadání požadavku
svých mužstev k losování. Bohužel až arogantní tón některých činovníků donutil STK
k jasným postupům pro přípravu sezóny 2022-2023, viz bod 5.2. Je na každém oddíle,
jakým způsobem k dané záležitosti přistoupí. Každý chodí do práce, každý den má 24
hodin. Argumenty typu „Láďa Kozák věděl a vy nevíte“, pro nás bohužel nejsou faktory,
které by ospravedlňovaly pozdní zaslání neúplné přihlášky, které ve svém důsledku
změnilo již naplánované dvojice v jednotlivých soutěžích. Bylo by vhodné, kdyby toto dané
osoby začaly akceptovat.

2. Termínová listina 2021-2022
2.1. Byla průběžně aktualizována dle aktualizací termínové listiny ČAST a akcí mládeže ať již na
úrovni ČAST nebo VČBTM

3. Žebříček dospělých po sezóně 2021-2022
3.1. STK nesouhlasí se současnou metodikou tvorby žebříčku dospělých, která doznala změn
k 14.9.2020. Bohužel tato metodika není umístěna na webových stránkách. O změnách
tvorby žebříčku lze hovořit jako o nesystematických, neboť nepřistupuje ke všem hráčům
umístěných na žebříčku rovnoměrně.
3.2. Návrh STK, který byl předložen VV KHKSST po loňské konferenci s cílem zabránit jakýmkoliv
spekulacím, doplňkům a dodatkům, kterým by přechod k metodě ELO, nově STR zabránil,
nebyl VV přijat. STK si proto dovoluje tento návrh předložit delegátům konference KHKSST
dnes, a to v totožné podobě, v jaké byl předložen členům VV. Tento návrh je součástí této
zprávy.

4. Přenos informací z RSST HK
4.1. Chybí informace z dění v RSST HK, kde se odehrál jednorázový regionální přebor dospělých
o postup do KP2. Bohužel toto rozhodnutí opět způsobilo výměnu názoru o tom, jakým

způsobem naplnit soutěže KP2 na sezónu, neboť s jednorázovým přeborem nikdo
nepočítal a zároveň by v případě využití postupu ze všech RP bylo na následující sezónu
celkem 25 mužstev. O tom, že se měla hrát dodatečná kvalifikace, která v březnu ještě
„nepřipadala v úvahu“ vědělo jen několik málo. Proč? Z tohoto důvodu byl do rozpisu
dlouhodobých soutěží KHKSST na sezónu 2022-2023 zaneseno znění, které podobným
„hurá akcím“ zabrání.

Ke konkrétním bodům činnosti STK v sezóně 2022-2023:
5. Sezóna 2022-2023
5.1. Byl aktualizován Rozpis soutěží pro sezónu 2022-23, který byl systematizován do podoby
odpovídající roku 2022
5.2. Termínová listina
5.2.1.Je již konzultována s předsedou KM KHKSST a ředitelem VčBTM, a to zejména
z důvodů, kdy je prakticky 100% jisté, že v případě kolizí dlouhodobých soutěží ČAST a
KHKSST budou muset být utkání předkládána o týden dopředu, což se obrací ne vůči
danému mužstvu, ale bohužel opět proti STK
5.3. Přihlášky do soutěží
5.3.1.Uzávěrka do 25.6.2022
5.3.2.Nedodržení tohoto termínu bude pokutováno dle článku 704.02 písmene h, kde lze
udělit pokutu až 5000,- Kč
5.3.3.Nebudou potvrzovány úplné přihlášky! Zejména s neúplným označením typu míčků
dle seznamu schválených míčků ITTF, viz rozpis soutěží. Dále také přihlášky, kde
nebude uveden hrací den mužstva.
5.3.4.Na pozdější úpravy přihlášek nebude brát STK zřetel, jde zejména o požadavky
shodných losů či proti losů mužstev stejného oddílu. Viz. 1.1.

Doufám, že sezóna 2022-23 bude po všech stránkách lepší než ta minulá.
Přeji Vám hodně sportovních úspěchů, a hlavně ať jste zdraví.
předseda STK KHKSST
Pavel Provazník

NÁVRH STK KHKSST KE KONFERENCI KHKSST
1. Metodika krajského žebříčku dospělých od sezóny 2022-2023 NÁVRH
1.1. Krajský žebříček vytvořit podle hodnoty „STR STABIL“
1.1.1.konečný vždy k 15. 6. daného roku
1.1.2.nominační (na MČR) nasazovací (na KPJ) žebříček vytvořit podle téže hodnoty
k termínu uvedeném v rozpise dané soutěže
1.1.3.hodnota STRstabil je doplňkový ukazatel, který byl zaveden pro sestavování

více vypovídajících finálních a nasazovacích žebříčků. Ukazatel vychází
z vývoje hráče zejména za poslední období, ale zároveň nepodléhá tak
velkým výkyvům jako STR, proto například několik proher v
posledních zápasech sezóny nebude mít velký vliv na výslednou
hodnotu ukazatele; více o » STRstabil

1.2. Muži budou zařazeny do hodnoty 260, a to v následujících rozmezích
1.2.1.Pozice 1 až 50 sestupně
1.2.2.Pozice 51-100 po skupinách o 10 hráčích
1.2.3.Pozice 101-140 po skupinách o 20 hráčích
1.2.4.Pozice 141-260 po skupinách o 30 hráčích
1.2.5.Ženy v krajském žebříčku jsou uvedeny jako N
1.3. Ženy budou zařazeny všechny, a to sestupně od pozice 1 na žebříčku
1.4. Podmínky pro zařazení na žebříček
1.4.1.Hráč(-ka) je zařazen (-a) do žebříčku probíhající sezóny, pokud má
odehráno od roku 2011 nejméně 10 zápasů a alespoň jeden zápas v
aktuální sezóně.
1.4.2.Hráč(-ka) je zařazen (-a) do žebříčku ukončené sezóny, pokud má odehráno
od roku 2011 do konce dané sezóny nejméně 10 zápasů a alespoň 5
zápasů v dané sezóně.
1.5. Doplnění do konečného žebříčku na základě žádosti oddílu v případě nesplnění
podmínky uvedené v bodě 4.2
1.5.1. nehrál-li hráč (-ka) 1 sezónu: bude zařazen (-a) s umístěním +20 míst oproti
KŽ z minulé sezóny (ve shodě s rozložením pořadí jednotlivých skupin
= 101-120, 141-170, …)
1.5.2.nehrál-li hráč (-ka) 2 sezóny: bude zařazen (-a) s umístěním +40 míst oproti
KŽ z předminulé sezóny (ve shodě s rozložením pořadí jednotlivých
skupin = 101-120, 141-170, …)
1.5.3.nehrál-li hráč (-ka) 3 a více sezón: nebude zařazen (-a) do KŽ a na soupiskách
musí být uveden jako NEKLASIFIKOVANÝ
SHRNUTÍ:
+
 zásadní zjednodušení procesu a zásadní úspora času
 více vypovídající hodnoty o postavení hráčů
 automatická změna oddílu hráče po přestupu
 v případě krajských přeborů nasazování podle aktuálního žebříčku, nikoliv žebříčku,
který je obvykle 6-7 měsíců starý, tím bude více zohledněn růst mládeže
k aktuálnímu datu pro soutěže dospělých (= nasazení)
 nebude žádné administrativní doplnění hráčů do žebříčku
 ubude žádostí o doplnění hráčů, kteří na žebříčku nejsou podle staré metodiky
uvedeni
 administrativní úpravy v rámci rozpisů soutěží (krajské přebory)
 nechuť zvyknout si na nový systém výpočtu žebříčku, zejména u starších ročníků

ZPRÁVA TRENÉRSKO-METODICKÉ KOMISE A KOMISE ROZHODČÍCH ZA SOUTĚŽNÍ SEZONU
2021-2022.

Vážení sportovní přátelé a příznivci stolního tenisu,
po dlouhé covidové přestávce trenérsko-metodická komise a komise rozhodčích
Královéhradeckého kraje mohla znovu pokračovat v aktivní činnosti, jejíž hlavní náplní je
vzdělávání trenérů a rozhodčích v Královéhradeckém kraji. Na úvod připomenu, že vzhledem ke
covidovým omezením TMK nebylo umožněno pořádat školení nebo doškolení po dobu jejich
trvání. Následkem toho jsme v kraji měli značný počet trenérů čekajících na školení či doškolení, a
to hlavně u trenérské licence C.
Plánované doškolení trenérů licence C proběhlo koncem roku 2021 v Hradci Králové pod vedením
Olesii Stakhové. Zúčastnilo se ho 10 trenérů z celé republiky. Výsledkem doškolení bylo
prodloužení trenérské licence C pro všechny účastníky, a to na dobu pěti dalších soutěžních sezon,
a zajištění pokračování licencované trenérské práce v našem kraji.
Hned po doškolení trenérů licence C nás očekávalo dlouhodobě plánované školení trenérů licence
C. Především hledání volného vyhovujícího termínu pro pořádání školení se zdálo být mírně
problematické, a to hlavně kvůli nabité termínové listině. Nakonec se termín podařilo najit ještě
v prosinci 2021 a školení v rozsahu 32 hodin mohlo během 2 víkendů pod vedením Olesii Stakhové
a školitele od ČAST Aleše Svitáka proběhnout v Lázních Bělohradě.
Školení se zúčastnilo 17 účastníků, ale ne všichni dosáhli splněného cíle. Třem účastníkům
trenérská licence C udělena nebyla z důvodu nesplnění zkoušky z praktické části.
Musím s potěšením dodat, že školení vzbudilo mnoho pozitivních ohlasů a komentářů jak ústních,
tak v podobě děkovných e-mailů směrovaných na školitele i na předsedkyní TMK ČAST.
Následující plán TMK počítá s uspořádáním školení trenérů licence D, které by mělo proběhnout ve
druhé polovině roku 2022. Jeho termín bude sdělen s předstihem.
Další akcí TMK ve spolupráci s KM bylo pořádání tréninků pro zájemce v rámci krajského projektu
„Hledáme ligové hráče“. I zde plynulou činnost nám znemožnila covidová omezení. Ale i přesto se
nám několik tréninků v rámci projektu podařilo uskutečnit. Jak již avizoval ve své zprávě předseda
KM Jakub Merta, v příští soutěžní sezoně TMK ve spolupráci s KM plánuje další projekty na
podporu talentované mládeže v krají.
V komisi rozhodčích se na první školení a doškolení teprve čeká. Plánované doškolení rozhodčích
licence K se mělo uskutečnit koncem jara roku 2022. Po vzájemné dohodě s většinou účastníků
doškolení a školení termín bude přeložen na září 2022 v Jičíně. O přesném datu konání všichni
zájemci budou informováni s předstihem.
I přes všechna omezení a často přicházející změny uplynulou sezonu hodnotím velmi kladně.
Věřím, že se nám podařilo udělat mnoho kvalitní práce a vytvořit podmínky pro další plynule
pokračování v následující sezoně.
Závěrem bych ráda poděkovala všem členům VV KHKSST a ostatním funkcionářům
v Královéhradeckém kraji za spolupráci, ochotu, vstřícnost a profesionální jednání. Jako nováček
v této funkci jsem se vždy setkala s podporou, přátelským jednáním a velkou ochotou ke spolupráci.
Velmi si toho vážím a ujišťuji, že i v budoucnu udělám to nejlepší pro splnění všech úkolů, které mi
moje funkce ukládají.
Všem sportovcům a příznivcům stolního tenisu bych ráda popřála hodně úspěchů, zdraví a zdaru
v následující soutěžní sezoně.
S úctou a přátelským pozdravem
Předsedkyně komise rozhodčích a trenérsko-metodické komise Královéhradeckého kraje,
Mgr. Olesia Stakhova

Hospodaření 2021

Návrh rozpočtu 2022
Příjmová část
Položka
I - evidenční poplatky
II - nové registrace, obnova
III - přestupy
VII - vklady do soutěží
IX - převod soutěží
XI - školení
XII - pokuty mládež
XIII - pokuty dospělí
XIV - pokuty soutěže
XXXX - úroky, NA, nahodilé příjmy
XXVI/2 Dotace ČÁST - mládež
XXIX Dotace KHK
Příjmy celkem

Skutečnost k
Návrh
31.5.2022
Poznámky
250 000
2950
20 000
4400
7 000
1700
120 000
0 2500 x 48 družstev
3000
0
9 000
500 školení trenérů
8 000
2500 odd. s neaktivní mládeží
8 000
3000 odd. bez potř. funkcionářů
4 000
1000
5 000
1,73
170 000
0
30 000
23000 cca 25-33000
634 000
39051,73

Výdajová část
Položka
I konference
II/1 přebory dospělých
II/2 přebory mládeže
III VčBTM
IV Český pohár
V mzdy výkonn. výboru a ostatním
VI odměny lektorům + náklady na školení
VII provozní náklady svazu
VIII náklady na jednání VV
IX Vyhlášení nej. sportovců - mládež
X "hledáme ligové hráče"
XI reprezentace mládež
XII podpora za účast na VčBTM
XIII podpora mládeže a oddílů
XIV podpora účasti a umístění v KPJ
dospělí
XV výdaje mimo rozpočtovaných
Výdaje celkem
Hospodařáský výsledek

Petr Šulc, hospodář

Skutečnost k
31.5.2022

Návrh
8 000
15 000
85 000
60 000
5 000
220 000
20 000
30 000
6 000
10 000
20 000
0
0
110 000
40 000
5 000
634 000
0

0
15701
108669
31426
0
63090
9410
1250,33
0
0
0
0

Poznámky
nájem, poháry, medaile
5xKPJ + 3x družstva
včetně finálového turnaje
předpokládané mzdové náklady
Plánováno školení trenérů
Náklady na provoz + účetní ČUS
cestovné

Výdaje sloučeny s položkou XIII
Výdaje sloučeny s položkou XIII
5973 Sloučeno s pol. XI,XII, dot. ČAST

20000 vč. účasti na MČR dosp.
200
255719,33
-216667,6

-216 668

