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Zpráva předsedy ČAST o činnosti VV za uplynulé období
Sportovní přátelé, kolegyně, kolegové, vážení hosté,
dovolte mi opět po roce přednést zprávu o dění v českém stolním tenisu, v její Asociaci a také
krátce o práci výkonného výboru ČAST. Strukturu mé zprávy ponechávám obdobnou, jako to bylo při
minulých Konferencích ČAST.
Několik čísel ze statistik na počátku mé zprávy:
Členská základna ČAST: 22 826 (k 6. 6. 2014), od loňského roku nárůst okolo 1000 členů
Počet klubů:
1 233 (k 6. 6. 2014), od loňského roku nárůst o 35 klubů
Kraje s nejpočetnější základnou: Středočeský (3 476) a Jihomoravský (2 912)
Počet členských asociací ITTF:
220 (1. až 2. místo ze všech sportů)
Sledovanost sportu na OH:
3. místo Peking, 5. místo Londýn
Oblíbenost sportu:
dle celosvětového průzkumu: 5. místo
Složení VV:
pracuje stále ve stejném, a to ve čtyřčlenném složení od volební Konference ČAST v roce 2011:
předseda Zbyněk Špaček a 3 místopředsedové: Nikolas Endal, Petr Bohumský, Jan Brothánek
Počet zasedání od Konference ČAST v roce 2013:
17
Celkový počet zasedání od počátku našeho volebního období:
50

Sport a Česká republika
Situace se od minulé Konference mírně zlepšila. Nový ministr školství a mládeže je ještě více
nakloněn ke sportu. Bohužel, o budoucnosti sportu v České republice se vedení našeho státu moc
nezajímá. Pro vládu je důležité se líbit nejlépe hned teď, a co nastane za pár let, to ať si řeší někdo jiný.
A tak sport je stále jen okrajovým tématem.
Co se událo za poslední rok. Činnosti ČOV a ČUSu se skutečně rozdělila. Ten první se stal
sportovní autoritou, ten druhý servisním centrem sportovců a správcem zbylého majetku. A protože
oba dva subjekty pravidelně vydávají zprávy, které i my zveřejňujeme, informací o dění z této oblasti
máte dost. Jen bych se zmínil, že do ČOV byly změnou stanov přijaty i neolympijské sporty, takže
skutečně zastřešuje celou sportovní společnost.
Co se zlepšilo? Určitě informovanost, i když i k tomu mám (včetně mých kolegů) velké
výhrady. Pořádá se hodně seminářů pořádaných MŠMT, ČOV a ČUSu na různá důležitá témata. I
finanční stránka se zdá být lepší. Ministr z vlastní rozpočtové rezervy přislíbil navíc pro letošní rok 300
mil. CZK. To jsou peníze, které by měly proti loňskému roku dostat sportovní svazy (pro stolní tenis to
znamená asi o 3 mil. CZK navíc). Doufejme, že slib dodrží. A je tady ještě jedna dobrá zpráva.
Změnou loterijního zákona by letošním rokem měly začít „proudit“ další finance na podporu mládeže.
Podmínky jsou nastaveny skutečně velkoryse. Vždy po obdržení peněz by náš svaz měl ještě další 2
roky na rozumné utracení, dá se tedy i dlouhodobě plánovat.
Bohužel sportovní prostředí stále nemá samostatnou rozpočtovou kapitolu v rámci státního
rozpočtu. A tak se neustále doslova žebrá o finance ze státního rozpočtu. Stejně tak se pro ten letošní
rok bojovalo o finanční příspěvek na provoz sportovní svazů. Nakonec to dobře dopadlo.
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Legislativa, nový občanský zákoník
Na počátku jedna zpráva, určitě dobrá. Na podzim snad konečně uvidí „světlo boží“ Zákon o
sportu. Ten určitě sportovnímu prostředí pomůže. Druhá zpráva, řekl bych, je zatím méně pozitivní.
Nový občanský zákoník přináší do sportovního prostředí nový pojem, a to spolek, místo původního
názvu „občanské sdružení“, ale také celou řadu změn, které z něho vyplývají. Budeme všichni muset
změnit zásadně své stanovy, od Asociace přes krajské svazy až po jednotlivé sportovní kluby. Zatím
řada věcí je nejasná. Pozitivum v této záležitosti je, že na změnu názvu máme ještě 1 a půl roku a na
změnu stanov ještě o rok více. Hodně změn je také v daňových zákonech. Zvedá se více možností
příspěvku jako sponzorský dar od právnických společností z 5 na 10% a od těch fyzických z původních
10 na současných 15%. A samozřejmě i řada dalších daňových změn.
Asociace, komunikace v rámci svazu, práce VV
Počet pracovníků svazu se od loňského roku zvýšil o jednoho, a to mediálního pracovníka na
plný úvazek. O jeho činnosti se zmiňuji v samostatném odstavci. Jsem si jist, že to bylo velice
potřebné. Takže celkový počet pracovníků je 4. Čím dál více jsem přesvědčen, že na úkoly, které jsme
si vytyčili, je to málo. Když zopakuji, že pí. Navrátilová, účetní, pracuje s nesmírným nárůstem
účetních operací, paní Kaplanová by se měla starat výhradně o reprezentaci a Jan Poledne se stará o
registr, přestupy a desítky dalších věcí spojených s fungováním svazu, navíc přebírá od příští sezóny
agendu ligových soutěží. Potom musí VV řešit část agendy jako výkonný orgán, což je neúnosné.
VV se schází, jak bylo na počátku prezentováno, průměrně jednou za tři týdny. Agenda je vždy
obrovská, rozhodování v některých případech je velice složité. Často se také stává, že musí VV řešit i
různý pohled na stejnou věc z hlediska jednotlivých odborných komisí. Takže jakékoliv rozhodnutí
přináší nevoli jedné či druhé strany. Čím dál je i evidentní, že naše „zákony“, jako je disciplinární řád,
soutěžní řád a některé směrnice jsou příliš nabubřelé a složité. Minimálně se soutěžním řádem by se
mělo něco udělat. VV řeší i značný příliv stížností, podnětů a osobních dopisů. Někdy i s velice
citlivou tématikou. A tak si někdy říkám, že určitá funkce vyžaduje znalosti snad ze všech oborů lidské
činnosti. Proto se těším i na znovu zavedení činnosti „Rady krajů“, o které se zmiňuji v jednom
z dalších odstavců.
Další, v podstatě dobrovolnou a také velmi časově náročnou prací, je vyúčtování jednotlivých
dotací směřujících na krajské svazy, jednotlivé kluby a také na provoz a údržbu sportovních zařízení.
Je to práce hodně náročná, podklady pro vyúčtování chodí na svaz v různém stavu, někdy i v absolutně
nepřijatelném. Navíc máme neustálou kontrolu z MŠMT a v letošním roce i z NKÚ. Ti speciálně naší
činnosti nerozumí a doslova od práce zdržují.
Já osobně, či některý z členů VV jsme se zúčastnili během uplynulého období (od minulé
Konference ČAST), většiny krajských Konferencí, rozhodujících utkání o mistra ČR v družstev mužů
a žen, starších žáků a dorostu, jednotlivá MČR jednotlivců dospělých a mládeže, řady bodovacích
turnajů mládeže, všech kongresů ITTF a ETTU, čtvrtletních zasedaní Superligy, většinu schůzí
odborných komisí, řady seminářů pořádaných ČOV, MŠMT a ČUSu, Pléna ČOV a Konference ČUSu
a další mnoho schůzek s vedením ETTU, ITTF, ČOV, MŠMT a ČUSu, Para Czech Open a dalších akcí
v rámci působnosti ČAST.
Co mě osobně trápí snad nejvíc, jsou některé výroky a komentáře na některých soukromých
webových stránkách a na některých sociálních sítích. Kritiku podporuji, nebráním se jí. Máme přece
demokracii, konstruktivní kritika je vynikající věc. Ale když někdo někoho uráží výroky o krádeží
společných peněz nebo uvádí naprosto lživé informace či překroutí pravdu, je to na mě už moc. Někteří
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lidé se vyžívají v bulváru, typické vlastnosti části české veřejnosti. A ti slušní to jen potají odsoudí,
jenže obraz stolní tenisu potom vypadá ještě hůř. A tak jsem si vzpomněl na poslední projev
odcházející předsedy ITTF A. Sharary. Shrnutí – skutečná „one man show“, byl jsem tady 15 let a
všechno co jsem udělal, bylo to nejlepší. A žádné negativum.
Příští rok končí volební období tohoto VV, pokud dostane důvěru na konci této Konference. Já
osobně jsem se ještě nerozhodl, zda bych chtěl pokračovat se svým týmem. Budeme o tom diskutovat
na konci těchto prázdnin. A konkurence na post předsedy a jeho týmu určitě vznikne. Finanční kondice
svazu je dobrá a tím pádem i zájem bude větší, samozřejmě i z pozice jiných názorových proudů. Práce
ve VV je velice časově náročná a někdy silně nevděčná. A jen zopakuji. Jsou dvě možnosti. Chod
Asociace nechat plynout v jakémsi udržovacím procesu nebo posunout stolní tenis v České republice
dál. My jsme se rozhodli jít tou druhou cestou, ta hodně bolí a je to velmi dlouhý a náročný proces.
Členská základna
Čísla, která jsem uvedl hned na počátku své prezentace, o něčem svědčí. Členů nám rapidně
neubývá, ale také jejich počet také neroste. Zdá se nebo lépe jsem přesvědčen, že pro zvýšení členské
základny by bylo potřeba udělat něco radikálního. Proč zvyšovat? Jsou dvě hlediska. Se zvyšováním
členské základny mládeže získáme větší pravděpodobnost, že budeme mít daleko větší hráčský
potenciál při výběru pro budoucí reprezentaci. A při zvyšování členské základny dospělých, získáme
větší podíl z rozpočtu MŠMT. Jedna cesta je snazší. To je prodloužení doby registrace, jako to je u
jiných sportů. A zároveň přilákáním tzv. ostatních členů, těch, kteří hrají amatérsky a ne pravidelně.
Tato skupina tvoří nemalé číslo a určitě by nám to v evidenci počtu členů výrazně pomohlo. Další delší
a trnitá cesta je s mládeží, především s tou školní. Na konci prázdnin bude podepsána smlouva
s Asociací školních sportovních klubů. Na rámcových bodech jsem se osobně domluvil tento týden
s jejím předsedou. Tady je skutečně „pole neorané“. Je to však běh na dlouhou trasu. Uvidíme. To co
již děláme, je podpora klubů, kteří pracují s mládeží. Každý rok vyčleňujeme významný podíl
finančních prostředků a v letošním roce to bude ještě více, zejména z projektu Českého olympijského
hnutí. Stále však je tady dost důležitý problém. Dětí sportuje obecně málo, snad jen 21%, to je
celospolečenský trend. A taky hrozba pro nejbližší budoucnost. Stát si jen málo uvědomuje důležitost
sportování, zejména mládeže. Ostatně to všichni víme. Snad bude, alespoň v našem sportu, lépe.
Doufejme, že se nám to s vaší pomocí podaří.
Novinky z evropského a světového stolního tenisu, plastové míčky
Ve vedení evropského stolního tenisu nastala velká změna. Předseda ETTU S. Bosi neustál
dlouhý spor s předsedou ITTF, a nakonec sám odstoupil. Novým předsedou se tak stal Ronald Kramer,
Holanďan, který obměnil i celkově vedení evropské asociace. Stalo se tak na podzimním ME
v rakouském Schwechatu. Jedna z mála osob, která obhájila svůj post viceprezidenta ETTU, byl
Nikolas Endal. Ve vedení ostatních komisí se neudálo nic podstatného, a tak stále máme zastoupení
v komisi rozhodčích (P. Bohumský), v technické komisi (J. Brothánek) a komisi mládeže (M.
Novotná). Velká změna nastala i uvnitř světové asociace – ITTF. Na letošním Kongresu v Tokiu
odstoupil, dost překvapivě, současný předseda A. Sharara. Prý má vyšší cíle. Nahradil jej současný
viceprezident T. Weikert, současný předseda německého svazu. Co ale odstupující předseda potvrdil,
to je změna materiálu u míčků. Od nové sezóny se definitivně na mezinárodní scéně bude hrát povinně
s plastem. Důvod je hořlavost těch původních míčků z celuloidu. Všechno by bylo v pořádku, kdyby
tyto nové míčky byly v současné době k dispozici. Věděli bychom jejich cenu a znali jejich kvalitu.
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Pokud jsem mluvil s některými kolegy z ostatních zemí, mohu jen potvrdit, že všichni jsou zaskočeni a
rozhodnutí, jak hrát v nové sezóně své soutěže, většinou odkládají nebo nechávají na výběr klubům.
Nebo se rozhodli jenom pro plast či celuloid.
A ještě bych se chtěl zmínit o nových soutěžích. Tak v těch světových se jedná pouze o světové
hry mládeže (letos v srpnu), kde bude startovat náš junior D. Reitšpies. Jinak se struktura soutěží
nemění. Evropa zatím tápe, dosud není jasné, jakým způsobem se od příštího roku bude hrát evropský
šampionát dospělých. Novými soutěžemi jsou evropské hry (tj. kontinentální hry) v Baku, kde je
zařazen též stolní tenis, a to již v roce 2015. Změnila se též struktura vypočítávání světového žebříčku
všech kategorií.
Mezinárodní akce pořádané v České republice
Český stolní tenis potvrdil, že je jedním z nejúspěšnějších pořadatelů mezinárodních akcí
v Evropě. Ve finančních podmínkách, které máme k dispozici, je to skutečný unikát. V loňském roce
jsme uspořádali tři velké mezinárodní akce. MEJ v Ostravě, WT v Olomouci a společně s SKST
Hodonín i WJC. Přičemž MŠMT nám na evropský šampionát nepřispěl ani jednou korunou, a to přes
osobní příslib náměstka ministra financí. Přesto toto MEJ bylo velice úspěšné, nejen po sportovní
stránce. Na konci toho mistrovství se zde konalo zasedání vedení ETTU, a navíc zde pobývalo mnoho
nejvyšších představitelů jednotlivých asociací. Finančně jsme šampionát nakonec zvládli s kladným
hospodářským výsledkem. WT v Olomouci byl co do obsazenosti čtvrtým největším světovým
turnajem, sám předseda ITTF nám k tomuto úspěchu gratuloval. Letošní turnaj World Junior Circuit
byl opět jedinečně obsazen a vedení jihomoravského kraje jej ocenilo jako sportovní událost loňského
roku. Proto bych chtěl tímto poděkovat všem pomocníkům, většinou členům naší asociace, bez nich
bychom tyto turnaje nebyly schopni uspořádat. Mohu hrdě prohlásit, že všechny byly pro asociaci
ziskové, což je při těchto podmínkách doslova zázrak. Získali jsme i určitou prestiž na stolně-tenisové
mezinárodní scéně.
Finanční situace
Opět mohu konstatovat, že finanční situace v ČAST je stabilní. Díky rezervě, kterou jsme si
v průběhu posledních dvou let vytvořili, nemáme problémy profinancovat počátek roku, vlastně
prvních pět měsíců. To je výborné, zejména když čekáme na peníze od MŠMT. Z vlastních zdrojů tedy
financujeme celou první polovinu roku. A to z peněz, které nemusíme vyúčtovat do konce roku, tzv.
dotační peníze. Hodně peněz stále věnujeme projektům s mládeží. Podrobně bude o financích hovořit
můj kolega J. Brothánek, tak bych tuto kapitolu uzavřel.
Podpora činnosti mládeže
Opět se musím zmínit o tomto bodu. Veliká část finančních prostředků z prostředků Asociace
jde především na podporu práce s mládeží. A to jsou peníze, které nemůžeme použít z fondu pro
reprezentaci a talentovanou mládež. A přesto je nám, některými členy ČAST, vyčítáno, že snad mládež
nepodporujeme dostatečně. Opět zopakuji, co je všechno financováno. Jsou to zejména projekt pro
kluby a TJ, letos ve vylepšené verzi. Sportovní střediska, krajská střediska mládeže, dále podpora
projektu „Hledáme budoucí olympioniky“, včetně regionálních kempů, finanční podpora celostátních
bodovacích turnajů mládeže, Mistrovství republiky mládeže (v letošním roce jsme zvýšili jejich počet
na 4), příspěvek pro kluby za umístění jejich závodníků na žebříčku ČR (pro ty, kteří nejsou v žádném
SCM nebo RCM), větší podpora krajských svazů na základě členské základny mládeže, programy
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HOPES pro nejmenší naše naděje apod. O všech výdajích na tyto projekty bude mluvit můj kolega Jan
Brothánek. Máme však ještě jednu příjemnou zprávu. ČOV prosadil do zákona o loteriích možnost
odvádět část povinných plateb právě na něj. Je to projekt pouze na podporu činnosti mládeže. První
peníze ČAST již obdržela. Dle předběžných analýz by naše asociace mohla získat až o 3 mil. CZK
každý rok navíc.
Reprezentace, vrcholový sport
Mohu říci, že od minulé Konference dosáhla naše reprezentace mnoho významných úspěchů.
Řekl bych, že poslední rok byl jeden z nejúspěšnějších za poslední desetiletí. O všech výsledcích byla
celá stolně-tenisová veřejnost dobře informována, a tak jen připomenu. Renáta Štrbíková a Antonín
Gavlas získali na posledním samostatném mistrovství Evropy v mixu zlaté medaile, stali se mistry
Evropy. Na stejném mistrovství získal medaili i další náš pár. Bronzové medaile získala Hana
Matelová společně s Michalem Obešlem. Snad největším úspěchem minulého období je asi bronzová
medaile našich děvčat na podzimním mistrovství Evropy dospělých v rakouském Schwechatu. Naopak
muži na tomto mistrovství propadli, skončili bez vítězství na posledních dvou příčkách. Jedině
rozšířením 1. divize z 12 na 16 týmů se pro příští mistrovství Evropy družstev zachránili v elitní
skupině. A dalším velkým úspěchem se stal juniorský šampionát v létě loňského roku v Ostravě.
Hrdinou se stal Tomáš Polanský, který získal tři zlaté medaile a jednu stříbrnou. Tu přidal i náš mix
Karolína Mynářová a Jakub Seibert. Cenné jsou i další čtvrtfinálové účasti. Doufejme v další dobré
výsledky na nadcházejícím šampionátu v Itálii. Nesmíme však zapomenout na další úspěchy kadeta T.
Polanského a juniora D. Reitšpiese. V loňském roce první zmiňovaný vyhrál TOP10 kadetů a ten
druhý na témže turnaji, ale v kategorii juniorské získal pomyslnou stříbrnou medaili. Na počátku
letošního roku se náš junior D. Reitšpies stal evropskou jedničkou.
V současné době pracujeme s mládeží ve dvou RCM, v Praze a Havířově, ve třech SCM, ve
Vlašimi, Ostravě a Hodoníně a v 17 Sportovních střediscích, z toho 4 vedená jako Krajská centra
talentované mládeže. Podporujeme i další talenty v projektu „Hledáme budoucí olympioniky“. Ten je
rozšířen ještě o regionální kempy. Podpora je v současnosti na maximální možné úrovni.
Stále funguje sportovní rezortní centrum Ministerstva vnitra, kde je umístěno 5 našich
reprezentantů, smlouva je podepsána do roku 2020. O případných změnách, včetně personálních,
budeme jednat těsné po ME v Portugalsku. V loňském roce jsme překročili sportovně-výkonnostní
plán nastavený tímto ministerstvem o mnoho procent. Dobře se to poslouchalo. Doufejme, že tento
trend udržíme.
Medializace stolního tenisu
Původně jsem nechtěl vůbec toto téma otevírat. Zpráva měla být součástí zpráv odborných
komisí. Ale přesto. Nový mediální pracovník František Zálewský udělal velký kus práce. Pravidelně,
řekl bych denně, píše na naše asociační webové stránky podrobné informace z dění našeho sportu.
Posílá tiskové zprávy do všech „rozumných“ deníků, zvláště na ČTK. Stáváme se součástí webového
rozcestníku nového webového portálu deníku Sport, pod názvem iSport. Navázal spolupráci i s českým
rozhlasem, její sportovní částí. Spolupracujeme s Českou televizí, i když tady je to práce přetěžká.
Tady jsme stále na počátku cesty. Velká práce v současnosti probíhá na nových webových stránkách a
jejím obsahu tak, aby vyhovoval současným trendům. Zejména napojením na sociální sítě. Těmi by se
dění okolo našeho sportu daleko rychleji dostávalo i do prostředí mimo stolní tenisty, protože jen malá
část naší české populace ví něco o dění ve stolním tenisu. Od minulé konference nastala tedy
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personální změna. V. Macková, bývalá mediální pracovnice, přišla přeci jenom z jiného prostředí, sice
sportovního, ale stolní tenis ji byl často hodně vzdálen. Navíc pracovala pouze na částečný úvazek, ten
druhý měla v ČT. Toto jsem já osobně považoval za výhodu, nakonec se potvrdilo, že do této funkce
potřebujeme někoho zkušeného a spíše novináře, stolního tenistu. Veronika Macková nám však velice
pomáhá ve spolupráci s ČT, jako její externí pracovnice a za rok činnosti pro naši asociaci získala řadu
informací, které může teď použít v náš prospěch.
Ankety
V loňském roce jsme navázali na tradiční anketu o nejlepšího stolního tenistu roku, spojenou i s
vyhlášením nejlepšího trenéra roku, mládežníka a družstva za rok 2013. A protože anketa nebyla
vyhlašovaná přesně 10 let, tak byla nakonec i vyhlášena kategorie o nejlepšího stolního tenistu
desetiletí. Ocenění bylo předáváno při letošním MČR dospělých v Plzni. Zavedena byla i Síň slávy. Do
této síně bylo postupně uvedeno osm současně žijících legend a čtyři členové In memoriam.
Informační servis, STIS
Oba systémy jsou plně funkční, jak výsledkový servis STIS, tak i registr. Fungují
bezproblémově, všichni si na něj zvykli. Potřebné je ještě doplnit, např. o trenéry, rozhodčí či rozšíření
statistik. Doufám, že se nám to v nejbližším období podaří. Plně je funkční metodický web, i tady nás
čeká ještě hodně práce.
Práce jednotlivých odborných komisí
Stručné shrnutí činnosti jednotlivých komisí vám bylo zasláno e-mailem, opět pohromadě a v
ucelené formě. Zpracovávali ho předsedové a VV do jejich obsahu nezasahoval. Práce komisí je
většinou dobrovolná nebo za symbolickou odměnu.
Rada krajů
V této oblasti svítá na lepší časy. Chtěl bych dát v další části programu této Konference slovo J.
Veselkovi, který Vám v krátkosti představí svůj plán na obnovení činnosti této Rady. Chtěl by se toho
osobně ujmout a stal by se tak přímým partnerem pro VV. Shromažďoval by informace, žádosti,
náměty a další od vás předsedů jednotlivých krajů a tyto výstupy bychom rádi společně aplikovali do
života naší Asociace. Samozřejmě to nevylučuje se občas sejít na společné schůzce s vedením
jednotlivých krajů.
Změna ve vedení řízení ligových soutěží
Po delším čase bychom chtěli zjednodušit činnost ředitele soutěží. Tuto činnost od nové sezóny
přenášíme do Prahy, na sekretariát. Já plně doufám, že změny pochopíte a budou jen ku prospěchu.
Co český stolní tenis čeká v nejbližším období
Stolní tenis v České republice příští rok čeká oslava 90. výročí svého založení. Chtěli bychom
uspořádat velký galavečer za přítomnosti televizní kamer. Vše je přislíbeno. Jako každoročně budeme
pořádat Global Junior Circuit v Hodoníně na počátku příštího roku, a také letos koncem srpna WT
v Olomouci. Mládežnickou reprezentaci potom letos v červenci čeká MEJ v Itálii, v srpnu potom D.
Reitšpiese Olympijské hry mládeže v Číně. V této zemi se uskuteční též na konci roku MSJ.
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Nejdůležitější událostí bude asi ME družstev dospělých v portugalském Lisabonu koncem letošního
září.
Poděkování
Na závěr mého vystoupení bych chtěl poděkovat svým kolegům ve výkonném výboru, členům
sekretariátu ČAST, členům DR, členům jednotlivých odborných komisí, všem trenérům a rozhodčím a
všem ostatním dalším členům naší Asociace, kteří pomáhají s rozvojem stolního tenisu u nás. Jsem rád,
že i v této hektické době, se najde řada milovníků stolní tenisu, kteří jsou schopni ve svém volném čase
se stolnímu tenisu v České republice pomáhat.
V Praze dne 7. 6. 2014
Zbyněk Špaček
předseda ČAST
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Zpráva Dozorčí rady ČAST od minulé Konference 2013
Vážené delegátky, vážení delegáti.
Dozorčí rada byla zvolena na konferenci 2. dubna 2011 a stále pracuje ve složení:
Zdeněk Jirásek – předseda
Vít Ratajský – místopředseda
Linda Ivanová, Alice Roubalová, Karel Karlovský – členové.
Od minulé konference se sešla celkem třikrát. Vždy za účasti předsedy asociace, či jeho
zástupce a člena VV, zodpovědného za hospodaření. Zápisy z těchto jednání jsou k dispozici na
webových stránkách asociace.
Základními body její činnosti byly prověrky hospodaření s finančními prostředky. Prováděla i
namátkový dohled nad dodržováním Stanov ČAST. Byla požádána řešit i odvolání proti rozhodnutí
KSST Vysočina ohledně termínu konání krajské konference. V nedávných dnech i dohledem nad
odvoláním k VV ČAST ohledně nominace mládežnického družstva kadetů pro MEJ mládeže.
VV ČAST dozorčí radu informoval, že v současné době probíhá na sekretariátu ČAST kontrola z
Nejvyššího kontrolního úřadu k čerpání dotačních finančních prostředků.
Stanovisko DR k čerpání rozpočtu v roce 2013
dle čl. 18.2 písm. a) Stanov ČAST
Vážení delegáti,
čerpání rozpočtu 2013 jste dostali k dispozici ve velmi podrobné formě. Celý obsah této zprávy jsme
podrobně diskutovali na společném jednání VV se zástupci dozorčí rady dne 28. 5. 2014. DR v čerpání
rozpočtu neshledala žádné závady. Hodnotí velmi pozitivně, že VV předkládá konferenci i podrobné
rozčleněnou výsledovku největších akcí v ČR, MEJ v Ostravě a World Tour v Olomouci. Dále i
informaci k hospodaření dceřiné společnosti TT Marketing s.r.o.
Proto dozorčí rada navrhuje Konferenci k čerpání rozpočtu přijmout následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2013.
Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014
dle čl. 18.2 písm. b) Stanov ČAST
Návrh rozpočtu 2014 byl předložen DR na společném jednání dne 28. 5. 2014. Obdrželi jste ho v
materiálech pro konferenci.
Příjmy
Celkové dotační příjmy jsou očekávány poněkud vyšší než v roce 2013. Naopak nelze očekávat příjem
z prodeje sportovního materiálu, ani výše příjmů z organizace akcí.
Výdaje
Při podrobné diskuzi bylo dohodnuto, že bude na základě skutečného čerpání navýšen rozpočet na MR
jednotlivců mládeže. Máte k dispozici i podrobný plán čerpání rozpočtu na reprezentaci.
Celkově je rozpočet sestaven dle skutečností roku 2013 a potřeb roku 2014.
Stránka 10

Zpráva o činnosti ČAST pro Konferenci 2014
Rozpočet je plánován jako přebytkový ve výši 850 tis. Kč.
Dozorčí rada navrhuje Konferenci k návrhu rozpočtu přijmout následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2014.
V Kutné Hoře dne 6. června 2014
Zdeněk Jirásek
předseda DR ČAST
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Zpráva Arbitrážní komise 2013/2014
pro jednání konference ČAST, Praha 7. 6. 2014
Na konferenci ČAST 2013 doznala arbitrážní komise jedné změny – po odstoupení pana ing.
Ivana Fürbachera se stal členem komise pan Karel Chyba. Na této konferenci v roce 2013 jsem jako
předseda mohl konstatovat, že vztahy mezi členy ČAST a chod v rámci subjektů ČAST jsou jistě na
velmi dobré úrovni, proto jsme jako komise nemuseli řešit žádný případ dovolání se jednání a
rozhodnutí v rámci naší komise.
Arbitrážní komise ve složení p. Zbyněk Bajger, p. Richard Brhel, p. Karel Chyba, p. Pavel
Pěnkava, p. Karel Štarman neměla ani v sezóně 2013/2014, do dnešního dne – úterý 3. 6. 2014 –
nutnost zasedat a jednat. Žádné návrhy ani podněty ke komisi nepřišly. Tento stav nás znovu utvrzuje v
přesvědčení, že situace není tak problematická jako v některých minulých letech a spory či problémy
jsou členové ČAST schopni řešit jinými, diplomatickými způsoby či prostřednictvím jiných stolně
tenisových orgánů! Dvouleté období tak má pro naši komisi pozitivní hodnocení, a věřme, že podobně
tomu bude i v sezónách a letech následujících!
Všechny delegáty konference ČAST 2014 zdravím, a zároveň omlouvám svou nepřítomnost při
jednání, neboť jsem na služební cestě.
Karel Štarman
předseda arbitrážní komise
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Zpráva o činnosti KVS ČAST v sezóně 2013/2014
0d 1. 8. 2013 KVS ČAST pracuje ve složení - předseda KVS Petr Nedoma a členové – manažér
týmu mládeže Andrea Botková, reprezentační trenéři dospělých: Miroslav Cecava a Tomáš Demek,
reprezentační trenéři juniorů: Pavel Špaček a Kamil Koutný, předseda KM ČAST Martin Linert a
zástupce SCM Zbyněk Bajger. Od 1. 1. 2014 došlo ke změně, místo T. Demka a M. Cecavy byli
navrženi a zařazeni do KVS: Pavel Krpec – nový reprezentační trenér žen a Josef Plachý – nový
reprezentační trenér mužů. Oba předtím zastávali funkci asistentů u svých reprezentačních družstev.
KVS ČAST se v tomto období sešla celkem třikrát. Ostatní operativně projednávané záležitosti
byly řešeny v okruhu realizačních týmů mládeže a dospělých, kteří se scházeli při akcích dospělých a
mládeže. Ostatní společná rozhodnutí KVS byla učiněna prostřednictvím telefonu a e-mailu.
Hlavní náplní činností KVS v období od 1. 8. 2013 bylo zejména:
- řízení činnosti reprezentace dospělých a mládeže,
- jmenování asistenta u družstva žen,
- jmenování nových trenérů mužů a žen od 1. 1. 2014,
- výběr reprezentačních družstev všech složek od dospělých až po kadety,
- rozšíření trenérů mládežnické reprezentace - výběr asistentů,
- nominace na jednotlivé akce reprezentace všech složek, včetně přípravy organizace,
- důraz na tréninkovou činnost, efektivní tréninkové metody,
- úzká spolupráce s KM ČAST,
- práce na zlepšení komunikace s trenéry a kluby v České republice,
- zveřejňování na stránkách ČÁST nabídky pro samoplátce na vybrané mezinárodní turnaje,
- koordinace činnosti RCM, organizace stáží v RCM,
- výběr rozšířeného počtu Sportovních středisek mládeže – celkem 10 SpS,
- sestavení finančního rozpočtu reprezentace pro rok 2014,
- účast trenérů reprezentace na trenérských konferencích – Praha,
- výběrové řízení na kouče pro reprezentační družstvo mužů,
Plány v základních oblastech činnosti KVS na následující období:
Reprezentace dospělých:
- zajistit bezproblémový chod reprezentačních center v Praze a Havířově,
- zvýšení preference vybraných hráčů v rámci reprezentace dospělých,
- zlepšení koordinace práce trenérů, tréninkové plány a jejich vyhodnocení,
- zlepšit podmínky pro přípravu vybraných reprezentantů včetně zahraničních startů
- využití nejnovějších tréninkových trendů a jejich aplikace v přípravě,
- vytyčení sportovních cílů a jejich vyhodnocení,
- upevnění a zlepšení podmínek pro nejlepší reprezentanty na Ministerstvu Vnitra,
- doporučení dlouhodobého tréninku pro vybrané reprezentanty v zahraničí,
Reprezentace mládeže:
- zajistit optimální podmínky pro přípravu reprezentace mládeže v RCM Praha a Havířov,
- propojení talentů mládeže v tréninku s dospělými,
- stanovení kádrů reprezentace – do MEJ a po MEJ,
- lepší koordinační činnosti v oblasti přípravy a zahraničních startů,
- zvýšení tréninkových objemů a zlepšení kondiční přípravy mládeže,
- zlepšení vzájemné komunikace trenérů a vyhledávat potenciální trenéry pro reprezentaci,
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Sportovní centra mládeže:
- pokračovat v rozdělování podpory mládeže do tří stupňů RCM – SCM – SpS,
- dále zlepšovat podmínky v RCM Praha a Havířov,
- koncentrovat co největší počet vybraných reprezentantů v RCM,
- rozšíření trenérského zabezpečení,
- zlepšení spolupráce se školami – propojení ve sportovní přípravě,
Talentovaná mládeže:
- udržet stávající počet 10 SpS
- rozšířit spolupráci v nově zřízených Sportovních střediscích a Krajských centrech mládeže, tak
aby se talentovaní hráči z krajů připravovali na vstup do SCM a RCM,
- podpora nových projektů talentované mládeže, účasti trenérů reprezentace,
- vytvoření nové pozice koordinátora tréninku mezičlánku HBO a RCM,
V Ostravě dne 12. 5. 2014
Petr Nedoma
předseda KVS ČAST
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Zpráva STK ČAST pro Konferenci 2014
V posledním funkčním období pracuje STK ve složení:
předseda:
členové:

Václav Drozda (ředitel soutěží ČAST)
Jiří Vlček (místopředseda), František Herot, Karel Chyba

V tomto složení pracovala STK i v předchozích sezónách a řídila převážně ligové soutěže družstev
mužů a žen (mimo extraligu mužů řízenou APK) a Český pohár.
Schůze STK, aktiv družstev, porady (od konference ČAST 8. 5. 2013)
18. 5. 2013 schůze STK – výsledky ligy, play-off, kvalifikace, hodnocení, příprava rozpisů, návrh
termínů…
29. 6. 2013 schůze STK – přihlášky, změny, herny, rozdělení družstev, QŽ1L, aktiv družstev, los ELŽ
….
20. 7. 2013 aktiv ligových družstev a losování 1. - 3. ligy mužů 1. - 2. ligy žen
20. 7. 2013 schůze STK – příprava ligových soutěží, návrh rozpisu ČP, termíny ligy a poháru, STIS,…
21. 7. 2013 porada zástupců družstev ELŽ při MEJ v Ostravě
3. 9. 2013 schůze STK – rozpis utkání, začátky, změny, herny, ČP přihlášky, systém, termíny …
14. 12. 2013 schůze STK – průběh ligových soutěží, odklady, komisaři, změny pro 2. pol., ČP průběh
+ finále…
28. 2. 2014 porada zástupců družstev EL žen při MČR v Plzni
2. 3. 2014 schůze STK – příprava play-off, příprava a los kvalifikací, příprava hodnocení, kontroly
RIK…
26. 4. 2014 schůze STK – ligové soutěže + úprava výsledku, závěry z hodnocení, komisaři, změny SŘ
…
1. 5. 2014 porada ke změnám Soutěžního, Registračního a Přestupního řádu
16. 5. 2014 schůze STK – průběh ligy, kvalifikace, zpráva STK pro konferenci.
Zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webu ČAST. V mezidobí jsou záležitosti STK řešeny
korespondenčně.
Ligové soutěže 2013/14
STK v součinnosti s ředitelem soutěží řídila 13 tříd a skupin se 156 družstvy (extraligu mužů řídila
APK). Řízení soutěží bylo prováděno prostřednictvím „Zpráv ČAST“, výsledky a tabulky byly
rozesílány v „Infu“ a zveřejňovány v infosystému STIS. Zveřejňování výsledků na teletextu bylo
v průběhu sezóny zrušeno, VV ČAST vypověděl smlouvu na vysílání v TV Nova.
Extraliga žen – základní část i play-off se hrálo systémem osvědčeným v minulých sezónách, závěr
soutěže bude sehrán po Mistrovství světa.
Pro základní část byla družstva rozdělena podle územních vzdáleností do dvojic (3x), jedné trojice a
jedno družstvo hrálo samostatně. Před zahájením toto některá družstva kritizovala, avšak při poradě EL
družstev při MČR byl tento způsob rozlosování hodnocen kladně, protože došlo k úsporám času,
cestování i financí.
I. liga mužů – Po změnách v podmínkách účasti v extralize a předpisech pro účast v I. lize
schválených na konferenci ČAST r. 2013, startovala vedle 12ti účastníků (podle původních předpisů),
ještě 2 družstva z extraligy, tj. celkem 14 družstev. Jak postupovat, aby se počet účastníků vrátil na
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původní stav, nebo alespoň nezvyšoval, navrhuje STK mezi návrhy na změny SŘ na červnové
konferenci ČAST.
II. a III. liga mužů – Do soutěže doplněna náhradní družstva, hráno ve 12ti členných skupinách – 2x
II. liga, 5x III. liga. Do II. ligy „vyšlo“ rozdělení do skupiny A a B podle dělení v Soutěžním řádu,
takže nemuselo dojít k přesunu do opačné skupiny jako v minulých letech.
I. liga žen – nepřihlásila se družstva Sokol Plzeň (zařazen náhradník) a Union Plzeň (přihlášeny do 2.
ligy). Protože žádné z družstev 2. ligy sk. A nemělo zájem o postup, bylo volné místo obsazeno
vítězem kvalifikace druhých družstev sk. B a C.
II. liga žen skupina A – k 12ti družstvům, která měla právo startu, přibyl Union Plzeň, přihlášený z I.
ligy, čímž se zvýšil počet účastníků na 13. Z toho důvodu byl po rozlosování změněn rozpis a o 1
družstvo zvýšen sestup.
Před losováním byla zúčastněná družstva obeslána dotazem na systém soutěžení – většina chtěla hrát
pěti dvojicích + jedna trojička, utkání v jednom dni. Po soutěži některá družstva trojutkání kritizovala.
Skupina B – po doplnění náhradního družstva na uvolněné místo byla soutěž odehrána v plném počtu
podle Soutěžního řádu, tj. 12ti družstev, hlavně díky velké členské základně dívek v SK Dobré a SKST
Vlašim, ze kterých hrálo II. ligu celkem 5 družstev.
Skupina C – družstvo KST Blansko získalo převodem místo v I. lize, do které navíc postoupila
z kvalifikace i SK Jihlava. Z náhradníků se přihlásil jen SK Přerov B (i když volné místo bylo
nabízeno všem příslušným krajům), soutěž byla sehrána s 11ti družstvy, sestoupilo pouze jedno.
Systém I. - III. ligy mužů a I. - II. ligy žen
Základní část soutěže byla hrána obvyklým dvoukolovým systémem, po kterém pro první dvě družstva
následovala nadstavba play-off (finále).
STK dodatečnou změnu play-off určenou VV nehodnotí kladně, zejména proto, že
- družstva středu tabulky ztrácí motivaci k lepšímu umístění, které by je posouvalo do play-off nebo
nutilo vyhnout se play-out;
- při poslední dotazníkové akci mezi ligovými družstvy nebylo dvoučlenné play-off doporučováno;
- VV schválil rozpis se 4čl. play-off, podle kterého se družstva přihlašovala, rozpis byl v průběhu
přihlášek
změněn.
Termínová listina, rozlosování
Termíny ligových utkání navrhla STK v dostatečném předstihu a v osvědčeném rozložení (po 2
týdnech od začátku října). Návrh ale nebyl VV schválen, určeny byly termíny jiné, takže muži hráli
v závěru r. 2013 ještě 21. - 22. 12. 2013. Problémy byly i se schválením termínů 2. poloviny soutěže
(hlavně z důvodu neznámého termínu MM ČR juniorů?), kvůli čemuž bylo losování ligy odloženo na
20. 7. 2013.
Sestavení losu bylo nejnáročnější z období paměti členů STK. Ve stejných hernách se střídá na svá
utkání řada družstev, které je nutno rozdělit na možnosti hraní „doma-venku“, nebo naopak shodně
„doma“. Ale to nejsložitější byl rozdílný počet družstev v jednotlivých ligových soutěžích a hlavně
rozdílné termíny extraligy mužů, extraligy žen, I. ligy mužů, I. + II. ligy žen a II. + III. ligy mužů.
Play-off – bylo vypsáno podle modelu soutěže změněného VV. Rozepsáno bylo ihned po odehrání
základní části ve Zprávách č. 37. Z play-off odstoupila družstva žen: Slovan Bohnice (I. liga), Sokol
Stodůlky a SK Dobré B (II. liga).
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Aktiv ligových družstev, porada zástupců EL družstev žen
Aktiv ligových družstev je pořádán pravidelně před začátkem sezóny a je spojen s losováním I. - III.
LM a I. - II. LŽ. V minulých létech byl pořádán v Praze, v roce 2013 v Ostravě, čímž jsme se chtěli
přiblížit i moravským družstvům a využít i možnosti účasti na MEJ. Snaha STK se ale nesetkala
s očekáváním, účast byla minimální.
Porady k extralize žen - Vedoucí extraligových družstev žen se pravidelně setkávají na poradách k
ELŽ. V sezóně 2013/14 se uskutečnily 21. 7. 2013 v Ostravě a 28. 2. 2014 v Plzni. Losování ELŽ bylo
stejně jako v minulých sezónách provedeno v předstihu.
Řízení soutěží a související úkoly
Soupisky – Soupisky ligových družstev jsou zadávány a potvrzovány v Registru. Zobrazováním
fotografie hráčů bylo možno upustit od kontroly průkazů. V průběhu sezóny provedla RIK kontrolu a
opatření k nevyhovujícím fotografiím. Dořešit je potřeba termín a možnost zásahu do soupisek před
utkáním.
Hrací místnosti – Zajištění regulérních hracích místností pro ligová utkání je pro některá družstva
nejnáročnějším problémem. Některým se podařilo zajistit hernu s předepsanými podmínkami až před
zahájením sezóny, v případě SK Slatina povolila STK výjimku – pokud soupeř písemně potvrdil
souhlas s odehráním utkání v herně, jejíž rozměry neodpovídají předpisům, bylo možno v ní utkání
odehrát.
Odklady utkání – STK schválila odklady utkání: z důvodu startu družstva žen SKST Mart Hodonín
v P-ETTU odklad ELŽ a z důvodu reprezentace ČR na MM mládeže družstvu KST Ostrava C. VV
určil odklad utkání v I. a III. lize z důvodu obsazení herny v Hodoníně pořádáním mezinárodní akce.
Delegace komisařů – je dána omezenými možnostmi, hlavně malým počtem komisařů a je finančně
nákladná. Komisaři si zaslouží uznání a poděkování za spolupráci na tomto, pro regulérnost důležitém,
úseku činnosti.
Zveřejňování výsledků, informovanost, zápisy
V sezóně 2013/14 bylo zasílání zápisů o utkání, zadávání zápisů do STISu a hlášení výsledků
organizováno stejně jako v předchozí sezóně. Úkoly oddílů, které s tímto souvisely, byly stanoveny
podle požadavku (odpovědí většiny) v hodnocení v roce 2013. Při nedodržení v úvodu sezóny bylo
vydáno upozornění a napomenutí, v další části pak byly za nesplnění udělovány pořádkové pokuty (v
minimální výši).
Kontumace, námitky, odvolání
Kontumace - V průběhu sezóny 2013/14 došlo k osmi kontumacím – 6x pro nedostavení hostujících
družstev (omluvy předem) a 2x pro odřeknutí utkání pořádajícím oddílem (nemoc a zranění).
Velkou závadou v posledním kole III. ligy mužů bylo nesehrání utkání TJ Rožnov – Slezan Opava, ze
kterého byl pořízen zápis. STK určila oboustrannou kontumaci, upravila tabulky a udělila pokutu podle
SŘ čl. 704.02 (nesplnění povinností účastníků). Dále předala tento případ k disciplinárnímu projednání
VV ČAST.
Námitky – v roce 2013/14 řešila STK námitky (SŘ čl.113) proti startu v utkání a výsledku v I. LM
Choceň - Ostrava B (námitka zamítnuta) a III. LM Choceň B – Kolín (námitce částečně vyhověno).
Námitky se týkaly možnosti střídání při souběžně hraných utkáních. Aby nebyla možnost dvojího
výkladu, navrhla STK a VV schválil výklad čl. 331.04 SŘ – zveřejněno jako příloha ke Zprávám
ČAST č.18/2013-14.
Připomínky – závažné připomínky došly k utkání II. ligy žen SKST Vlašim C – Jiskra Jaroměř, kdy
nebyly splněny předepsané podmínky a úkoly ze strany pořadatele a vrchního rozhodčího. Utkání bylo
nakonec odehráno díky obětavému zásahu komisaře p. Kůse, pořádající oddíl byl potrestán pokutou.
STK projednala i závady u družstva MSK Břeclav při utkání semifinále ELŽ s Frýdlantem. Nedostatky
byly vyhodnoceny jako administrativní pochybení.
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Odvolání – Proti výsledku utkání II. ligy žen Vlašim C - Jaroměř, který STK schválila, podala Jiskra
Jaroměř odvolání k VV ČAST. VV potvrdil rozhodnutí STK:
Další soutěže
Český pohár – v 2. pololetí 2013 proběhl II. stupeň 23. ročníku. Hrálo se systémem osvědčeným
v minulých sezónách, v II. st. startovalo 48 družstev mužů a 11 družstev žen.
Finálový turnaj uspořádal MSK Břeclav a vítězi se stala družstva SF SKK El Niňo Praha a SKST Mart
Hodonín.
Mistrovství ČR jednotlivců všech kategorií a MČR družstev mládeže zajišťují další komise a VV
ČAST. STK a ředitel soutěží spolupracují po administrativní stránce.
Turnaje kategorie A – o pořádání těchto turnajů je zájem mezi organizátory soutěží mládeže. STK
přísluší schvalování turnajů dospělých, kterých ale pro náročnost s přípravou v posledních létech
ubylo.
STK schválila tuto zprávu na schůzi 16. 5. 2014. Úkoly, které měla stanoveny a uloženy, byly splněny.
Václav Drozda
předseda STK ČAST
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Zpráva o činnosti KM ČAST v sezóně 2013/2014
KM ČAST pracovala v sezoně 2013/2014 ve složení: Martin Linert - předseda, Jiří Bajger,
Milan Knebl, Libor Svoboda a Ondřej Jányš.
Organizace BTM ČR pokračovala ve stejném systému jako v předchozích sezónách a byla opět
bez větších problémů. Pouze v průběhu sezóny došlo ke změně termínu závěrečných turnajů ve
Vlašimi a v Neratovicích z důvodu termínové kolize MČR družstev s reprezentační akcí. Podobně jako
v loňské sezóně někteří organizátoři pořádali paralelně s BTM ČR turnaje kategorie juniorů a juniorek
do 21 let. Výsledky turnajů byly pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ČAST a rozesílány
dle adresáře KM ČAST. Po každém turnaji byly vydávány aktuální Nasazovací žebříčky mládeže dle
metodiky KM ČAST.
Žebříčkové turnaje proběhly v obvyklých termínech a organizačně bez problémů, a to starší
žactvo 30. 11. 2013 v Havířově, mladší žactvo 14. 12. 2013 a dorost 15. 12. 2013 ve Vlašimi. Ve druhé
polovině sezóny byly uspořádány tzv. Kontrolní turnaje ČR za účasti 12 nominovaných hráčů a hráček,
které se uskutečnily v průběhu dubna, a to starší žactvo 6. 4. 2014 v Havířově, mladší žactvo 12. 4.
2014 v Hradci Králové a dorost 27. 4. 2014 v Praze.
MČR družstev mládeže se konalo opět v Ostravě a proběhlo po pořadatelské stránce bez větších
problémů. Stejně jako v uplynulých sezónách, bylo MČR družstev sehráno ve dvou hracích dnech.
MČR se účastnilo ve všech kategoriích vždy 16 družstev podle obvyklého klíče a bylo hráno tzv.
progresivním k.o. systémem, tj. vylučovacím systémem s dohráváním o konečné pořadí.
K dalším změnám došlo v nominačních kritériích a v hracím systému MČR jednotlivců, a to ve
všech mládežnických kategoriích. MČR jednotlivců se konají ve třech termínech, a to v termínu 10. –
11. 5. 2014 MČR staršího žactva v Hluku, v termínu 17. – 18. 5. 2014 MČR dorostu v Mostě a
v termínu 24. – 25. 5. 2014 MČR mladšího žactva ve Vlašimi. Soutěže dvouher budou ve všech
kategoriích hrány vylučovacím způsobem na jednu porážku, kdy hráči, kteří nepostoupí do osmifinále
dvouher, budou zařazeni do soutěže útěchy. Nominační kritéria byla přizpůsobena potřebám krajských
svazů a ve všech kategoriích bylo nominováno 24 hráčů a hráček podle žebříčku ČR a 2 hráči a 1
hráčka byli nominováni KSST. MČR juniorů a juniorek do 21 let proběhlo jako součást MČR
jednotlivců mužů a žen v Plzni v termínu 28. 2. – 1. 3. 2014 za účasti 16 hráčů a hráček nominovaných
podle žebříčku mužů a žen.
KM ČAST připravila na základě přijatých žádostí návrh pro VV ČAST na zařazení do projektu
Sportovních středisek mládeže, a to pro 13 oddílů stolního tenisu. Dále KM předložila na základě
žádostí též návrh na přidělení dotace pro 4 Krajská centra talentované mládeže, a to v Jihočeském,
Karlovarském, Olomouckém a Plzeňském kraji.
KM ČAST opět zajišťovala účast kategorie mladšího a nejmladšího žactva na mezinárodních
akcích pořádaných ETTU. Jan Valenta a Niamh Štricová se zúčastnili v termínu 9. – 16. června 2013
v rakouském Schwechatu tréninkového kempu v rámci projektu ITTF Hopes 2013. Linda Záděrová a
Šimon Bělík byli pozváni na náklady ETTU k účasti na kempu Francouzské asociace stolního tenisu ve
Fontaines. Kempu se nakonec zúčastnila pouze Linda Záděrová, a to z důvodu zranění Šimona Bělíka.
V srpnu 2013 se výprava našeho mladšího žactva již tradičně zúčastnila neoficiálního Mistrovství
Evropy mladšího žactva Euro Mini Champs ve francouzském Štrasburku, kde Zdena Blašková
obsadila vynikající 5. místo, Tomáš Martinko obsadil 22. místo, na základě čehož byl pozván na turnaj
Stiga Masters Minimes, turnaj pro 16 hráčů a hráček kategorie mladšího žactva, který se uskutečnil
v termínu 19. – 20. října 2013 v belgickém Blegny, kde obsadil pěkné 9. místo. V termínu 17. – 22.
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září 2013 se Tomáš Koldas, David Průša, Jan Valenta, Matěj Siwiec, Zdena Blašková a Gabriela
Štěpánová zúčastnili pod vedením trenérů projektu HBO tréninkového kempu v centru TTV
Niedersachsen v Hannoveru a následného turnaje Grand Prix TTVN v Rintelnu, kde Zdena Blašková
obsadila v kategorii starších žákyň 3. místo. Matěj Siwiec a Zdena Blašková se v lednu 2014 zúčastnili
tréninkového kempu Eurokids v Lucemburku. Dále opět připravujeme přihlášku jednoho hráče a jedné
hráčky do projektu ITTF Hopes 2014, který se uskuteční v termínu 8. – 15. června 2014 ve slovinském
Otoceci. Naši mládežníci se účastnili tradičních turnajů v Maďarsku – Joola Hungarian Mini Cadet
Open a Memoriálu J. Molnára. V polovině dubna se uskutečnil již tradiční mezinárodní turnaj mládeže
v Linci, kterého se zúčastnila též početná výprava hráčů a hráček z ČR a naši zástupci opět vybojovali
několik medailových výsledků.
KM ČAST opět zařadila v letošní sezóně mezi turnaje započítávané do žebříčku mládeže 21. ročník
Satellit Tour, seriálu turnajů pořádaných v srpnu v Hluku, v Havířově a na Slovensku v Topolčanech a
10. ročník Velké ceny Prahy, mezinárodního turnaje mládeže, který se uskuteční 30. 5. – 1. 6. 2014
v Praze. Na Satellit KM vyslala jak družstvo chlapců, tak družstvo dívek, na turnaji v Praze bychom
rádi zajistili účast našich nejlepších hráčů a hráček v kategoriích nejmladšího a mladšího žactva.
KM ČAST též ve spolupráci s TMK ČAST pokračovala v projektu vyhledávání a podpory talentované
mládeže „Hledáme budoucí olympioniky“. V srpnu 2013 se nám podařilo uspořádat ve spolupráci
s ETTU tzv. Regionální tréninkový kemp v Bystřici nad Pernštejnem, kterého se zúčastnilo 21 hráčů
zapojených do našeho projektu spolu s hráči z Ukrajiny, Litvy a Německa. Kemp proběhl pod vedením
trenérky ETTU Zorana Djokiče, za podpory trenérů našeho projektu Martina Pytlíka a Martina Linerta
a dalších klubových trenérů. Na začátku září se ve Vlašimi uskutečnil výběrový kemp pro hráče a
hráčky ročníků 2003 – 2004, kterého se zúčastnilo celkem 28 dětí z 16 klubů z celé ČR. Poté
následovaly tři tréninkové kempy, které proběhly opět ve Vlašimi pod vedením trenérů Tomáše
Vrňáka, vedoucího trenéra projektu, Martina Pytlíka, Martina Linerta, Hany Valentové a Petra Synka.
Našich kempů se aktivně zúčastnili též Marek Klásek, asistent reprezentačního trenéra kadetů a Andrea
Botková, reprezentační trenérka kadetek. V rámci projektu bylo zapojeno a sledováno celkem 32 hráčů
z 20 klubů. Podobně jako v loňském roce připravujeme v termínu 9. – 15. srpna 2014 opět v Bystřici
nad Pernštejnem další kemp projektu Hledáme budoucí olympioniky.

V Praze dne 15. 5. 2014
Martin Linert
předseda KM ČAST
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Hodnocení činnosti komise rozhodčích ČAST v sezóně 2013/2014
I v této sezóně jsme se zaměřili na zabezpečení regulérnosti soutěží řízených ČAST, zvyšování
úrovně rozhodování a na dobrou reprezentaci ČAST na mezinárodních akcích.
Po roce platnosti „Směrnice o udělování licencí rozhodčího“, navrhla KR ČAST aktualizaci této
směrnice, která hlavně spočívala v přidání nového typu licence rozhodčích. Tento typ licencí je plně
v kompetenci KSST a nemají žádnou návaznost na ostatní licence vydávané ČAST. KR ČAST
pokračuje ve způsobu hodnocení rozhodčích při práci u stolu a to jak při školení tak i při seminářích.
Samozřejmě, že se stále nacházejí odpůrci tohoto systému hodnocení. Asi jim není vhod, že musí
prokazovat své kvality při prodloužení své licence.
E-learningového školení nebo semináře využilo v roce 2013 162 zájemců a na začátku roku
2014 již 50 zájemců. Zájem o školení nebo seminář tohoto typu, po počátečních potížích, stále stoupá.
V tomto programu, mají také možnost samostudia i rozhodčí s platnou licencí.
Pokračujeme v přísnějším posuzování znalostí při absolvování zkoušek na jednotlivé typy
licencí. Je vytvořena skupina vrchních rozhodčích a zástupců vrchních rozhodčích, kteří jsou určeni
k řízení BTM, KT, ŽT a M ČR. Tyto skupiny se průběžně hodnotí a jsou doplňovány novými
rozhodčími nebo jsou rozhodčí z těchto skupin vyřazování. Je vytvořena skupina „stážistů“. Do této
skupiny jsou zařazeni vytipovaní rozhodčí, kteří jsou delegování na BTM a M ČR spolu se zkušenými
rozhodčími, od kterých přebírají zkušeností. Po ukončení stáže, se zúčastní školení a závěrečných
zkoušek.
I letošní nominace vrchních rozhodčích na ligová utkání významným způsobem zvýšila
regulérnost těchto soutěží delegováním neutrálních rozhodčích. Neutrální vrchní rozhodčí byli
nominováni na utkání Extraligy mužů a žen a 1. ligy. Na ostatní utkání byli převážně nominování
rozhodčí domácí nebo rozhodčí z blízkého okolí. Bohužel jsou ještě oddíly, které raději zaplatí pokutu,
že nemají své vlastní rozhodčí, než aby na školení poslaly někoho ze svých členů.
Mezinárodní rozhodčí v minulém roce opět velice dobře reprezentovali Českou asociaci stolního
tenisu na mezinárodním poli. ITTF a ETTU pozvala naše rozhodčí do funkcí vrchního nebo zástupce
vrchního rozhodčího. Také další rozhodčí jsou pozývání zahraničními asociacemi stolního tenisu do
funkcí vrchního nebo zástupce vrchního rozhodčího na mezinárodní turnaje, a na mezinárodní turnaje
tělesně postižených hráčů a mladí rozhodčí projevili zájem o vzdělávání v oblasti získání modrého
odznaku (Blue badge).
Na Internetových stránkách ČAST jsou uveřejňovány veškeré získané nebo převzaté informace
z oblasti Pravidel ST a důležité informace pro rozhodčí. Tyto informace jsou také přímo předávané
všem rozhodčím vlastnící emailovou adresu. Na těchto stránkách je také uveřejněn a průběžně
aktualizován Seznam rozhodčích všech licencí. KR ČAST spolupracuje s Registrační komisí na
možnosti zakomponování seznamu rozhodčích do programu „Registr ČAST“.
Výpočetní technika výrazně napomáhá při přípravě a řízení všech turnajů, ale i v bleskové
informovanosti o jejich výsledcích. Komise rozhodčích proto vítá, že již všechny turnaje kategorie A*
a další akce řízené ČAST, jsou řízeny za pomoci výpočetní techniky.
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Závěrem bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, kteří se podíleli na řízení ligových utkání,
BTM, KT a MČR. Také bych chtěl poděkovat všem členům komise rozhodčích ČAST za
vykonanou práci a pomoc při řízení této komise.
Jiří Olbricht
předseda KR ČAST

Stránka 22

Zpráva o činnosti ČAST pro Konferenci 2014

Zpráva TMK ČAST pro Konferenci 2014
TMK ČAST pracovala ve složení: Marta Novotná, Jiří Pischel, Martin Lučan, Karel Chyba, Hana
Šopová a Martin Protiva. V závěru roku 2013 byl za nového člena TMK kooptován Jan Poledne.
Od poslední konference zajišťovala následující úkoly:
V oblasti školení a doškolování trenérů:
A licence
Ve školním roce 2013/14 byl ve spolupráci s FTVS UK v Praze zahájen další běh studia –
přihlásilo se 5 posluchačů /Josef Plachý, Hana Valentová, Hana Bartošová, Michal Lebeda ml., Zdeněk
Chovančík/. Posledně jmenovaný pak v závěru roku 2013 ze studia odstoupil.
Z posledního cyklu zbývá ještě všem 5 posluchačům /Cecava, Demek, Šopová, Vachovcová,
Pěnkavová/odevzdat diplomovou práci a složit závěrečnou zkoušku, která se uskuteční na podzim
2014.
B licence
Do ročníku 2012/13, bylo přihlášeno 15 trenérů, kteří již všichni úspěšně složili závěrečné
zkoušky a převážná většina z nich odevzdala i závěrečnou práci a byla jim udělena licence.
Další běh je plánován v roce 2015, ve dvou týdenních cyklech – na jaře a podzim. Zájemcům je
doporučeno v průběhu roku 2014 absolvovat na FTVS UK Praha, nebo FSpS MU Brno obecnou část.
Doškolení pro trenéry A, B a C licencí
V meziobdobí se uskutečnily 2 doškolovací semináře – 24. 8. 2013 v Olomouci /13 účastníků/,
a 1. 3. 2014 v Plzni /22 účastníků/.
Po zavedení novelizované směrnice pro udělování a prodlužování trenérských licencí do praxe
se ukázalo, že je třeba provést další změny. Tak v dubnu letošního roku VV na návrh TMK schválil
směrnici novou, vedenou pod číslem 3/2014.
Oblast metodické a publikační činnosti:
V průběhu března 2013 byl spuštěn samostatný metodický web jako součást stránek ČAST.
Byly zpracovány náměty na obsah, který je postupně doplňován. Byly zveřejněny metodické materiály
k nácviku základních úderů, včetně demonstrace, soubory cvičení kondiční přípravy, ukázky herních
kombinací, videozáznamy z některých vybraných zápasů z vrcholných soutěží, atd.
Pro vydání nové příručky pro trenéry ST je postupně zpracovávána obrazová část ukázek
jednotlivých úderů, ve spolupráci s profesionální firmou. Vzhledem k časové náročnosti na zpracování
se musel termín dokončení posunout.
Ostatní oblasti činnosti TMK:
Na základě podkladů STK z přihlášek do ligových soutěží byla opět provedena kontrola plnění
podmínek daných SŘ, týkající se trenérských licencí. Prostřednictvím zpráv ČAST byl zveřejněn
seznam družstev, které podmínky nesplňují s tím, že mají možnost do konce sezóny nedostatky
napravit, což většina družstev využila. U 4 družstev byly uplatněny sankce dle disciplinárního řádu.
Průběžně byla prováděna aktualizace seznamu trenérů A a B licencí po každém doškolení, nebo
ukončení běhu školení A a B licence. Byla sjednocena metodika zveřejňování seznamů na webu
ČAST. Podařilo se zkompletovat seznamy trenérů C a D licencí, za které zodpovídají KSST.
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Ve spolupráci s KM je nadále realizován projekt výběru a přípravy talentované mládeže pro
stolní tenis v rámci ČR „Hledáme budoucí olympioniky“.
Trenérské konference ETTU, která se uskutečnila ve dnech 13. - 15. 12. 2013 ve Walesu, se
zúčastnil Martin Linert.
Ve Zlíně dne 15. 5. 2014
Marta Novotná
předsedkyně TMK ČAST
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Zpráva RIK ČAST pro Konferenci 2014
Komise stále pracuje ve 4 členném složení. (Dolejší, Herout, Henžel, Poledne). Hlavní náplní
komise bylo obsloužit naší členskou základnu ohledně registrací a přestupů. V neposlední řadě rovněž
zajistit navržení další úpravy v oblasti členství a přestupních činností. V celkovém pohledu se práce
komise stala rutinnější a řeší především každodenní agendu.
Přesto jsme opět nalezli několik potřebných změn v Registračním a Přestupním řádu, které jsme
předložili. Celkově stabilnější situace a v tomto úseku nám nyní umožní opět intenzivněji pracovat na
vylepšování servisních funkcích Registru ČAST. Zde se nám bohužel v uplynulém roce nedařilo, jak
jsme si předsevzali. Další nově plánované funkce systému se nedaří přidávat podle původních
představ. Pozitivním krokem v této oblasti bylo rozhodnutí VV ČAST o „povinném“ využívání
Registru a STISu všemi svazy v ČAST, což umožní jeho daleko lepší kontrolní a statistické funkce.
Stále nedořešenou starostí pro naši komisi je práce se Směrnicí o hráčích v zahraničí.
Navrhujeme pro VV její úpravy tak, aby zjednodušila postup pro hráče a zároveň našla prostor pro
jejich činnost v mateřských oddílech po dobu jejich zahraničního působení. Celá tato problematika by
stála za širší diskusi o případné změně postoje k hráčům v zahraničí. Díky zastoupení v ETTU bychom
mohli získat lepší informace v celkovém pohledu.
Na závěr opět děkuji všem členům komise za dobrou spolupráci kdykoliv bylo potřeba. A i
všem ostatním aktivním správcům Registru, kteří svými připomínkami a dotazy přispěli k práci RIK
ČAST.
V Kolíně dne 11. 5. 2014
Standa Dolejší
předseda RIK ČAST
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Zpráva Mediální komise ČAST pro Konferenci 2014
Mediální komise České asociace stolního tenisu, to je v podstatě od jeho nástupu 1. července
2013, hlavně jeden člověk - František Zálewský. Mezi nejdůležitější úkoly nového mediálního
pracovníka svazu patří zvýšení úrovně a aktuálnosti informací na webových stránkách ČAST,
prohloubení spolupráce se zástupci médií a “založení“ sociální sítě v rámci ČAST (facebook).
Webové stránky ČAST se postupně mění, připravuje se i jejich nová grafická podoba. Na první
pohled je zřejmé, že za poslední období přibylo mnoho novinek. Kromě aktuálního zpravodajství ze
všech akcí z domova i ze zahraničí, původních reportáží, rozhovorů a zajímavostí ze světa stolního
tenisu, zde najdete i zcela nové sekce jako například Swaythling Club a Síň slávy českého stolního
tenisu. Ve spolupráci s výsledkovým servisem STIS jsou v sekci Extraliga aktuální informace o všech
zápasech české nejvyšší soutěže, včetně původních komentářů a fotoreportáží z vybraných utkání.
Významným pozitivem je zlepšení spolupráce s jednotlivými extraligovými kluby, osobní kontakt
mediálního pracovníka v rámci původních reportáží s hráči, trenéry a funkcionáři zkrátka přináší své
ovoce…
Důležitá je i úzká spolupráce s Komisí mládeže ČAST při zveřejňování veškerých informací a
výsledků z oblasti mládežnického stolního tenisu, včetně reportáží a fotografií z vybraných KT, ŽT a
mistrovství České republiky mládeže ve stolním tenisu. Rovněž se výrazně zlepšila informovanost o
reprezentačních akcích mládeže v zahraničí, které mediální pracovník svazu zajišťuje v součinnosti
s jednotlivými trenéry, manažerkou reprezentace mládeže Andreou Botkovou či předsedou Komise
mládeže Martinem Linertem.
Velká pozornost je věnována prohloubení spolupráce se zástupci médií. V této oblasti, bohužel,
začínáme prakticky od začátku. I proto byl vytvořen nový seznam novinářů a pracovníků médií, které
pravidelně informujeme o akcích ve stolním tenisu doma i v zahraničí. V rámci Extraligy mužů
dostávají píšící novináři i ostatní redakce a zpravodajské servery kompletní servis před každým kolem,
včetně přesného programu zápasů. Výsledkový servis pak zajišťujeme s Českou tiskovou kanceláří
(ČTK), která výsledky Extraligy přebírá z našich webových stránek a výsledkového servisu STIS.
Nedílnou součástí spolupráce s médii je vydávání tiskových zpráv, což se v předchozím období (20062012) nedělalo. Tiskové zprávy dostávají média před každou významnou akcí v České republice i
v zahraničí, pokud tam startují naši reprezentanti. Před nejvýznamnějším podnikem loňského roku, ME
2013 ve Schwechatu, se v Praze uskutečnila tisková konference za účasti vedené ČAST,
reprezentačních trenérů (Tomáše Demka, Miroslava Cecavy) a našich nejlepších reprezentantů
Dmitrije Prokopcova a Ivety Vacenovské.
Samostatnou kapitolou v mediální činnosti je spolupráce s Českou televizí. Zde je velkým
přínosem, že na obrazovkách ČT se pravidelně objevuje Extraliga mužů ve stolním tenise. Kromě toho
Česká televize v loňském roce odvysílala přímé přenosy z naší velké mezinárodní akce – turnaje
seriálu World Tour – Czech Open v Olomouci. Vedle toho se ČT zpravodajsky věnuje i dalším stolnětenisovým soutěžím. Jako obvykle byl vyroben krátký dokument z mistrovství České republiky mužů a
žen v Plzni, jakož i reportáž z utkání semifinále Poháru ETTU žen Hodonín – Lille. V regionálním
zpravodajství (např. Sport v regionech) se objevily reportáže z finále Českého poháru družstev ve
Valticích či turnaje Czech Junior & Cadet Open v Hodoníně. Zcela mimořádnou věcí, byla “návštěva“
předsedy ČAST Zbyňka Špačka a aktuálního českého šampióna ve dvouhře ve Sportovních zprávách
ČT krátce po M-ČR v Plzni. V závěrečném stadiu příprav je prezentace stolního tenisu v diskusním
pořadu České televize – Téma pro hosty.
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Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Českým rozhlasem. Redaktor Radiožurnálu dělal vloni na
podzim původní zpravodajství z ME ve Schwechatu, kde přímo v dějišti šampionátu sledoval cestu
našich stolních tenistek za bronzovou medailí v soutěži družstev. Radiožurnál věnoval krátký prostor
ve svém vysílání i před letošním MS družstev v japonském Tokiu.
Ze zpravodajských serverů se stolnímu tenisu nejčastěji věnují iDnes.cz, Sport.cz a
Sportovnínoviny.cz. Kompletní zpravodajství ze stolního tenisu centrálně přináší Česká tisková
kancelář.
Zajímavě se rozjíždí pod patronací České unie sportu spolupráce s deníkem Sport a jeho
portálem iSport.cz. Tento nově vytvořený sportovní server má od 1. dubna sekci Rozcestník českého
sportu, kde mají nebo budou mít (to je případ stolního tenisu) prostor všechny svazy sdružené v ČUS.
Česká asociace stolního tenisu zatím z technických důvodů (přechod na novou grafickou podobu
webových stránek) zatím využívá pouze prostor v tištěném deníku Sport, kde vycházejí informace o
stolním tenisu ve čtvrteční přílohové stránce Co se děje v českém sportu.
Významným mezníkem bylo založení Síně slávy Českého stolního tenisu, která má v současné
době deset členů. Postupně do ní uvedeme další legendární hráče a hráčky, kterých má český stolní
tenis za téměř devadesát let své historie bezpočet.
Další významnou “propagační“ akcí bylo obnovení dříve populární ankety o nejlepšího stolního tenistu
České republiky a to hned v několika kategoriích za kalendářní rok 2013. Úspěšnou akci, která
proběhla při mistrovství České republiky v Plzni, doplnila výjimečná anketa Stolní tenista desetiletí.
Ale to je jen jakási předehra toho, co nás čeká v příštím roce, kdy český stolní tenisu oslaví 90. let od
svého vzniku. U této příležitosti proběhnou ankety, soutěže ale především slavností Galavečer stolního
tenisu, kterým oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholí.
Do „běžné“ náplně práce mediálního pracovníka ČAST patří „starost“ o tiskové středisko na
nejvýznamnějších akcích na území České republiky. V uplynulém období se to týkalo hlavně MEJ
2013 v Ostravě a turnaje Czech Open 2013 v Olomouci. Zároveň František Zálewský na těchto
podnicích působil jako oficiální fotograf turnaje pro ETTU respektive ITTF.
I v mediální činnosti je pochopitelně stále co zlepšovat. Je to jako běh na dlouhou trať. Od nové
sezóny budeme ve spolupráci se sekretariátem ČAST vydávat jakýsi informační magazín (občasník,
Stolní tenis NEWS?). Ten bude ve formátu pdf, aby se mohl e-mailovou poštou rozesílat všem
oddílům, klubům a pochopitelně hlavně médiím. To bude jedna z novinek, na kterou se můžete od
nové soutěžní sezóny těšit.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem lidem, kteří se mnou na propagací stolního tenisu úzce
spolupracují. Nerad bych na někoho zapomněl. Jsou to nejen pracovníci České asociace stolního
tenisu, reprezentanti, trenéři, ale i představitelé, funkcionáři a trenéři klubů a oddílů z celé republiky.
Bez jejich pomoci by se jen těžko dala tak časově i tematicky obsáhla činnost zvládnout. Ještě jednou
všem moc děkuji.
V Ústí n. Labem dne 14. května 2014
František Zálewský
mediální komise ČAST
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Mistři ČR 2014
Soutěže družstev
Muži

STEN marketing HB Ostrov
Širůček Pavel, Korbel Petr, Šimončík Josef, Hrnčiřík Jan

Ženy

SKST Mart Hodonín
Pěnkavová Kateřina, Harabaszová Lenka, Mikulcová Kristýna, Kmeťová Veronika,
Kapounová Barbora, Vachovcová Alena

Dorostenci SK DDM Kotlářka

Reitšpies David, Málek Tomáš, Kučera Stanislav

Dorostenky Baník Havířov

Mynářová Karolína, Petrovová Nikita, Čechová Kateřina, Sikorová
Kamila

Starší žáci

Martinko Jiří, Plachta Jakub, Martinko Tomáš, Bělík Šimon

TJ Ostrava KST

Starší žákyně Baník Havířov

Petrovová Nikita, Čechová Kateřina, Witoszová Klára

Soutěže jednotlivců
Muži, ženy
Dvouhra mužů
Dvouhra žen
Čtyřhra mužů
Čtyřhra žen
Smíšená čtyřhra
Junioři 21
Dvouhra juniorů
Dvouhra juniorek
Dorost
Dvouhra dorostenců
Dvouhra dorostenek
Čtyřhra dorostenců
Čtyřhra dorostenek
Smíšená čtyřhra
Froschberg
Starší žactvo
Dvouhra st.žáků
Dvouhra st.žákyň
Čtyřhra st.žáků
Čtyřhra st.žákyň
Smíšená čtyřhra

Konečný Tomáš
TTS Carbo Koks Polonia
Vacenovská Iveta
AG Linz Froschberg
Konečný Tomáš Carbo Koks Polonia
Tregler Tomáš SF SKK El Niňo Praha
Pěnkavová Kateřina SKST Hodonín
Kučerová Aneta MSK Břeclav
Jančařík Lubomír Zugbrücke Grenzau
Vacenovská Iveta AG Linz Froschberg
Reitšpies David
Blašková Dagmar

SK DDM Kotlářka
SK Frýdlant n. O.

Reitšpies David
SK DDM Kotlářka
Štefcová Kristýna
AG Linz Froschberg
Reitšpies David SK DDM Kotlářka
Málek Tomáš SK DDM Kotlářka
Štefcová Kristýna Linz Froschberg
Mynářová Karolína Baník Havířov
Reitšpies David SK DDM Kotlářka
Štefcová Kristýna AG Linz

Buben Vlastimil
Sokol Hradec Králové 2
Čechová Kateřina
Baník Havířov
Buben Vlastimil Sokol Hr. Králové 2
Vévoda Ondřej BSK Malenovice
Slezáková Stanislava KST Zlín
Kozáková Tereza Sokol Hr. Králové 2
Martinko Jiří TJ Ostrava KST
Čechová Kateřina Baník Havířov
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Ml. žactvo
Dvouhra ml. žáků
Dvouhra ml. žákyň
Čtyřhra ml. žáků
Čtyřhra ml. žákyň
Smíšená čtyřhra

Valenta Jan
TSM Kladno
Blašková Zdena
Libín 1096 Prachatice
Hromek Filip SKST Hodonín
Olejník Petr TTC Mohelnice
Blašková Zdena Libín Prachatice
Šedová Eliška TTC Ústí n. O.
Siwiec Matěj Baník Havířov
Blašková Zdena Libín Prachatice
ČESKÝ POHÁR – 23. ročník

Muži

SF SKK El Niňo Praha
Tregler Tomáš, Obešlo Michal, Gavlas Antonín, Reitšpies David

Ženy

SKST Mart Hodonín
Pěnkavová Kateřina, Harabaszová Lenka, Mikulcová Kristýna, Kmeťová Veronika,
Kapounová Barbora
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