
Regionální svaz stolního tenisu Most, z.s. 

Z á p i s    z   v a l n é    h r o m a d y    RSST Most, z s.   

Termín a místo konání :  6.6.2022 , restaurace na Východě v Litvínově od 18.00 hodin 

Účast : dle schváleného klíče VV RSST Most pro kluby okresu Most 

 SKST Baník Most 4 x (Žielinský, Bořík, Basák, Fiška) 
 TTC Litvínov  3 x (Čejka, Bláha, Fencl R.) 
 SK Kopisty   2 x (Dvořák, Franz) 
 Baník Meziboří   1 x (Hejna Martin) 
 OÚ Polerady   1 x (Fiala Václav) 
 Sokol Obrnice   1 x (Bambas)    -    omluven 
 SokolH.Jiřetín   2 x (Pech, Piskáček) 
 
 Celkem pozvaných : 14 Omluveno :   1  Host:  Alena Brožová, Š.Jankovič 
 Přítomno: 13 členů – VH RSST Most je usnášeníschopná 
 
Program : 1. Zahájení 
  2. Volba pracovního předsednictva 
  3. Zpráva o činnosti RSST Most 
  4. Zpráva o hospodaření RSST Most 
  5. Vyhodnocení soutěží za sezónu 2021 / 2022 
  6. Návrh na změnu regionálních  soutěží družstev v sezóně2022 / 2023 
  7. Připomínky, diskuse 
  8. Usnesení 
  9. Závěr 
 

1. Zahájení Valné hromady RSST Most a přivítání přítomných členů VH provedl Tomáš Žielinský. 
 

2. Řízením VH RSST Most byl pověřen Vratislav Čejka, mandátovou a návrhovou komisi vedl 
Radek Bláha. 

 
3. Ve zprávě o činnosti RSST Most za rok 2021 zaznělo hodnocení soutěží družstev dospělých. 

Jedná se o regionální přebor okresu Most. Dále o organizaci mládežnických turnajů jednotlivců  
v rámci Podkrušnohorské ligy mládeže. Ve zprávě zazněla velmi kriticky především RS družstev 
dospělých. Řada utkání byla sehrána v neúplném počtu hráčů, řada odkladů jednotlivých 
zápasů ovlivnila celou soutěž. Navíc řada utkání nebyla sehrána vůbec a byla napsána tzv. po 
telefonu. V některých klubech nebyla ani snaha toto řešit. Okresní přebory jednotlivců 
dospělých pro svojí naprostou ignoraci hráčů především z vyšších soutěžích vůbec hrát byly již 
druhým rokem zrušeny.  

 
4. Všem přítomným členům VH byla v písemné podobě předána výsledovka hospodaření RSST 

Most za rok 2021. Daňové přiznání právnické osoby za RSST Most odevzdáno v řádném 
termínu na finanční úřad v Litvínově a tiskopisy zaslány na Krajský soud v UL k založení. 
Přítomní se seznámili s rozpočtem RSST Most na rok 2022. V závěru tohoto bodu byla 
přednesena zpráva kontrolní komise RSST Most prostřednictvím Radka Bláhy. 

 
5. Vyhodnocení soutěží za sezónu 2021 / 2022 bylo předneseno již ve zprávě o činnosti RSST 

Most. 
 



6. VV RSST Most přednesl členům Valné hromady návrh na zásadní změnu regionální soutěže 
družstev dospělých. Vzhledem k malému počtu klubů (oddílů) v okrese Most a stále klesající 
počet hrajících členů navrhuje od příští sezóny 2022 / 2023 snížit počet hráčů v jednotlivých 
zápasech ze 4 hráčů na 3 hráče (podobné v soutěži žen či Českého poháru). Byly předneseny 
argumenty pro a proti, následné hlasování bylo pro 9, proti 3, zdržel se 1 hlas.  
 

 
7. V následujícím jednání VH RSST Most byly projednány tyto jednotlivé body:  

 

• Návrh na jednotné startovné pro účastníky soutěže družstev RS 1 + RS 2 tř. 

• Dále byla projednána žádost klubů Polerad, Obrnic  a  Meziboří aby evidenční 
poplatky mohli uhradit až v srpnu každého roku na účet RSST Most a nikoliv 
v červnu dle SŘ st.tenisu. Důvod je, že do poslední chvíle neví zda-li budou 
vůbec hrát a jestli se vůbec sejde potřebný počet hráčů. Schváleno. Ostatní 
kluby tj. Most, Litvínov, Horní Jiřetín a Kopisty musí uhradit evidenční poplatky 
do června příslušného roku na účet KSST ÚK.  

• Nahlásit KSST ÚK, že zástupkyní RSST Most bude při Krajské komisi mládeže 
zastupovat region Most Ing. Alena Brožová. Termín nahlášení – srpen 2022 
(Ladislav Starý). Zodpovídá V.Čejka. 

• Byly předány poháry za vítězství v soutěži družstev RS Most za minulou sezónu 
2021 / 2022. Převzalo družstvo TTC Litvínov D. V soutěži jednotlivců v této 
regionální soutěži převzal pohár nejúspěšnějšího hráče Štěpán Jankovič.  

• Dále byl podán návrh na změnu Stanov RSST Most, z.s. Je platný od roku 2016. 
Volební období bylo 2016 – 2020 beze změny, následující volební období je do 
roku 2024. Přesto VV RSST Most navrhuje snížit počet členů. Důvodem je účast 
některých členů VV a kontrolního výboru pouze formální.  

• Dále byla projednána žádost pana Milana Knebla, který ukončil členství v klubu 
SKST Baník Most a zároveň jako předseda RSST Most na případné ukončení 
členství. Přestože i nadále s RSST Most spolupracuje radou i pomocí, tak by se 
rád realizoval v regionu Děčín, kde má nyní klubovou příslušnost. VV RSST 
Most souhlasí aby příští Valná hromady RSST Most byla volební s případnou 
změnou Stanov na snížení funkcionářů ve VV a kontrolní komisi RSST Most. 
Návrh Stanov připraví celý VV RSST Most do termínu listopad 2022. Zodpovídá: 
V.Čejka. 

 

8. V posledním bodu jednání bylo jednomyslně přijato „Usnesení“  valné hromady RSST Most bez 

připomínek a závěrečné rozloučením ve všemi členy valné hromady provedl Vratislav Čejka. 

 
 
Příloha  zápisu :  1 x  Info RSST Most před novou sezónou 2022 / 2023 
   1 x  Návrh rozpisu regionálních soutěží 2022 / 2023 
   1 x DPPO za rok 2021 
 

Zapsal :    Jiří  Dvořák 

 

 


