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Zpráva o činnosti KVS za rok 2014 - 2015
0d 1. 8. 2014 KVS ČAST pracuje ve složení - předseda KVS Petr Nedoma a členové –
manažér týmu mládeže a zároveň trenérka juniorek Andrea Botková, reprezentační trenéři
dospělých Pavel Krpec a Jindřich Panský, reprezentační trenéři juniorů Marek Klásek a
kadetů Kamil Koutný, předseda KM ČAST Martin Linert, trenér talentované mládeže
projektu HBO Pavel Steffek a zástupce SCM Zbyněk Bajger. KVS ČAST se v tomto období
sešla celkem čtyřikrát. 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. V rámci
nominačních návrhů jsme se scházeli i mimo sportovní akce.

Hlavní náplní činností KVS v období od 1. 8. 2014 bylo zejména:
-

řízení činnosti reprezentace dospělých a mládeže
výběr reprezentačních družstev všech složek od dospělých až po kadety
rozšíření trenérů mládežnické reprezentace-výběr asistenta u dívčí složky
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-mládež
koordinace činnosti RCM, organizace stáží v RCM
výběr rozšířeného počtu Sportovních středisek mládeže – celkem 9 SpS
sestavení finančního rozpočtu reprezentace pro r. 2015
účast trenérů reprezentace na trenérských konferencích- Praha, Olomouc

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
vytýčení sportovních cílů a jejich vyhodnocení
upevnění a zlepšení podmínek pro nejlepší reprezentanty na Ministerstvu Vnitra
realizace dlouhodobého tréninku pro vybrané reprezentanty v zahraničí-Schwechat
(AUT)
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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

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 – počet trenérů
zlepšení spolupráce se školami – propojení ve sportovní přípravě

Talentovaná mládeže
-

udržet stávající počet 9 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
realizace nové pozice koordinátora tréninku mezičlánku HBO a RCM – Pavel Steffek
od 1. 8. 2014

zpracoval: Petr Nedoma - předseda KVS

V Ostravě 14. 5. 2015
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ZPRÁVA STK pro konferenci ČAST 2015
V uplynulé sezóně pracovala STK ve složení
předseda
Václav Drozda
členové
Jiří Vlček (místopředseda), František Herot, Karel Chyba
Na řízení soutěží spolupracovala s místopředsedou VV P. Bohumským a ředitelem soutěží ČAST J.
Poledne.

Schůze STK, porady

(od konference ČAST 7.6.2014)

28.6.2014 schůze STK – termínová listina-připomínky, losování ELŽ, obsazení 1-3LM, 1-2LŽ, určení
náhradníků, dělení do skupin 2.LM a 3.LM, Dodatek Soutěžního řádu …
19.7.2014 schůze STK – rozlosování 1-3LM, 1-2LŽ, kompetence ředitele, úkoly STK, předsedy STK a
řed. soutěží, příprava II.st. Českého poháru, info od RIK – fotografie v RP …
20.9.2014 schůze STK – info ředitele (písemné) k přípravě ligy, Český pohár- rozpis, adresář,soupeři
a výsledky zasílány formou Zpráv k ČP, komisaři, připomínky k webu …
20.12.14 schůze STK – závady a připomínky k lig,soutěžím, Český pohár – průběh, závady, návrh
změny, komisaři- zprávy o kontrolách + seznam pro 2015, MČR jed. …
13.2.2015 společná schůze STK s ředitelem soutěží – lig.soutěže, probl. startu hráček KST Olomouc,
los kvalifikací, příprava Q2LŽ, komisaři-zprávy o kontrolách + seznam …
28.3.2015 schůze STK – ligové soutěže – závady a připomínky, kvalifikace o 2.LŽ, zprávy komisařů,
příprava a sběr návrhů na změny SŘ ke konferenci, návrhy pro STIS …
16.5.2015 porada ke změnám Soutěžního, Registračního a Přestupního řádu
16.5.2015 schůze STK – ligové soutěže a kvalifikace, nesehraná utkání, obsazení soutěží 2015/16,
závěry z hodnocení soutěží, stanovisko k play-off od 2015/16, změny SŘ …
Zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webu ČAST.
V mezidobí jsou záležitosti STK řešeny korespondenčně.
V uplynulé sezóně se z rozhodnutí VV nekonal „Aktiv ligových družstev“ a porada k extralize žen,
která bývala v minulých létech při Mistrovství ČR..

Ligové soutěže 2014/15
Ligové soutěže 2014/15 řídila STK ve spolupráci s ředitelem ligy, který zajišťoval technické a
administrativní řízení soutěží + řešení vyjmenovaných závad.
Nedostatky a nejrůznější připomínky, návrhy a požadavky byly řešeny společně.
Všech 13 tříd a skupin příslušejících STK bylo řádně odehráno a výsledky zveřejněny ve STISu
(extraligu mužů řídí APK).
V průběhu sezóny bylo 9 utkání kontumováno (7x nedostavení hostujícího družstva, 1x nezajištění
podmínek podle SŘ a 1x „vzdání“ 3.finálového utkání v 1.lize mužů).
Ve čtyřech soutěžích se nehrála ani finálová utkání play-off, z důvodu odstoupení družstev, které
umožňuje rozpis soutěží
Dále bylo nutno kontumovat 13 utkání družstva žen KST Omega Olomouc, protože RIK zrušila
platnost přestupů a ředitel soutěží soupisku družstva od samého začátku ligy.

Kvalifikace
Řádně byly odehrány kvalifikace o účast v II. a III. lize mužů a II. lize žen sk.A a B. Pro nezájem a
malý počet družstev žen se nehrála kvalifikace o postup do II. ligy žen skupiny C.

Český pohár
V roce 2014 byl odehrán 24. ročník Českého poháru tříčlenný družstev mužů a žen.
II. stupeň soutěže řízený STK ČAST se hrál za účasti 55 družstev mužů a 11ti družstev žen.
Ve finálovém turnaji v Olomouci (pořadatel MSK Břeclav) zvítězila družstva mužů DTJ Hradec Králové
a žen MSK Gumotex Břeclav.

Další úkoly STK
STK plnila i další úkoly vyplývající se zajišťováním soutěží (komisaři, Soutěžní řád, připomínkování
rozpisů, termínové listiny, hodnocení soutěží a další).
Děkujeme za spolupráci činovníkům v oddílech a pořadatelům, bez jejichž pomoci a spolupráce by
nebylo možné akce zajišťovat.
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Zpráva o činnosti KM ČAST v sezóně 2014/2015
KM ČAST pracovala v sezoně 2014/2015 ve složení: Martin Linert - předseda, Jiří
Bajger. Milan Knebl, Libor Svoboda a Ondřej Jányš. V listopadu 2014 ukončil na vlastní
žádost svoji dlouholetou činnost v komisi Milan Knebl, kterému bych chtěl touto cestou
poděkovat za jeho dlouholetou činnost v KM ČAST. Na jeho místo byl kooptován Martin
Protiva. KM ČÁST též úzce spolupracuje s ústředním trenérem talentované mládeže Pavlem
Steffkem.

Organizace BTM ČR pokračovala ve stejném systému jako v předchozích sezónách a
byla opět bez větších problémů. Jedinou komplikací byla termínová kolize BTM ČR
v Jaroměři a Hostinném s ligovým kolem, což bylo způsobeno nedostatkem termínů. Podobně
jako v minulých letech 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
dorost 6.12.2014 a mladší žactvo 7.12.2014 v Havířově, starší žactvo 20.12.2014 ve Vlašimi.
Ve druhé polovině sezóny se uskutečnil Kontrolní turnaj ČR , tentokrát pouze v kategorii
mladšího žactva, za účasti 12 nominovaných hráčů a hráček, a to 12.4.2015 v Hradci Králové.

MČR družstev mládeže se konalo stejně v uplynulých letech v Ostravě a proběhlo po
pořadatelské stránce bez větších problémů. MČR družstev bylo 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.

MČR jednotlivců proběhla ve třech termínech, a to v termínu 9. – 10.5.2015 MČR
staršího žactva v Liberci, v termínu 16. – 17.5.2015 MČR dorostu v Havířově a v termínu 23.
– 24.5.2015 MČR mladšího žactva v Jaroměři. Soutěže dvouher ve všech kategoriích byly
hrány vylučovacím způsobem na jednu porážku, kdy hráči, kteří nepostoupili do osmifinále
dvouher, byli zařazeni do soutěže útěchy. Na MČR 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
opět proběhlo jako součást MČR jednotlivců mužů a žen v Hranicích v termínu 27. –
28.2.2015 za účasti 16 hráčů a hráček nominovaných podle žebříčku mužů a žen.
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KM ČAST připravila návrh pro VV ČAST na zařazení do projektu Sportovních
středisek mládeže, a to pro 9 oddílů stolního tenisu. Dalším 20 oddílům mládeže byla
nabídnuta podpora v rámci projektu Podpora oddílů talentované mládeže. Dále KM předložila
též návrh na přidělení dotace pro 6 Krajských center talentované mládeže, a to v Jihočeském,
Ústeckém, Plzeňském a Královéhradeckém kraji, na Vysočině a v Praze. KM se též
vyjadřovala k žádostem o podporu v rámci programu V. MŠMT.

KM ČAST opět zajišťovala účast kategorie mladšího a nejmladšího žactva na
mezinárodních akcích pořádaných ETTU. Šimon Bělík a Filip Karel se zúčastnili kempu
Francouzské asociace stolního tenisu ve Fontaines. V srpnu 2014 se výprava našeho mladšího
žactva již tradičně zúčastnila neoficiálního Mistrovství Evropy mladšího žactva Euro Mini
Champs ve francouzském Štrasbourgu, kde v kategorii ročníků 2002 Tomáš Martinko obsadil
12.místo a František Onderka 13.místo. V kategorii 2003 a mladší Matěj Stach obsadil
15.místo a Linda Záděrová 18.místo, na základě čehož byl pozváni na turnaj Stiga Masters
Minimes, turnaj pro 16 hráčů a hráček kategorie mladšího žactva , který se uskutečnil
v termínu 18. – 19.října 2014 v belgickém Blegny, kde Linda Záděrová obsadila 4.místo a
Matěj Stach 11.místo. Na konci srpna se výprava ve složení Tomáš Martinko, Šimon Bělík,
Niamh Štricová a Linda Záděrová pod vedením Pavla Steffka zúčastnila tréninkového kempu
projektu ETTU Eurotalents v Luxembourgu. V termínu 16. – 21.září 2014 se 8 žáků a 4
žákyně 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 zvítězila v kategorii žákyň 2001 a mladších a František Onderka obsadil 2.místo
v kategorii žáků 2001 a mladších, v hodnocení družstev obsadilo naše A družstvo výborné
3.místo. V termínu 5. – 12.října 2014 se Zdena Blašková, Linda Záděrová a Tomáš Martinko
spolu s Pavlem Steffke zúčastnili výběrového tréninkového kempu projektu Eurotalents
v německém Saarbrückenu. Z toho kempu byla vybrána mezi 11 sledovaných hráčů i naše
Linda Záděrová. V další etapě se měla v dubnu 2015 zúčastnit kempu v Portugalsku, ze
kterého byla bohužel omluvena z důvodu rekonvalescence po zranění. Na základě účasti na
červnovém kempu ITTF Hopes 2014 slovinském Otoceci byla vybrána Niamh Štricová do
týmu ITTF Hopes a spolu s Tomášem Vrňákem se v říjnu 2014 zúčastnila tréninkového
kempu ITTF v kanadském Torontu a následně startovala na turnaji World Cadet Challenge na
Barbadosu. 26. - 28.5.2015 se uskuteční další společný tréninkový kemp s výběrem TTV
Niedersachsen, tentokrát ve Vlašimi. 25.5. – 2.6.2015 se Šimon Bělík, Linda Záděrová a
Klára Witoszová spolu s Pavlem Steffkem zúčastní tréninkového kempu Eurotalents Hopes
Camp v Luxembourgu. Linda Záděrová byla navíc nominována za Evropu na tréninkový
kemp ITTF World Hopes Week & Challenge v čínské Shanghai v termínu 28.6. – 5.7.2015.
Naši mládežníci se účastnili i dalších tradičních mezinárodních turnajů, a to v Maďarsku –
Joola Hungarian Mini Cadet Open a Memoriálu J. Molnára a na Slovensku Slovak Open
v Malackách. Na začátku dubna se uskutečnil již tradiční mezinárodní turnaj mládeže v Linci,
kterého se zúčastnila velmi početná výprava hráčů a hráček z ČR a naši zástupci opět
vybojovali několik medailových výsledků.
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KM ČAST opět zařadila v letošní sezóně mezi turnaje započítávané do žebříčku mládeže 22.
ročník Satellit Tour, seriálu turnajů pořádaných v srpnu v Hluku, v Havířově a na Slovensku
v Topolčanech a 11. ročník Velké ceny Prahy, mezinárodního turnaje mládeže, který se
uskuteční 29. – 31.5.2015 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 projekt vyhledávání a podpory
talentované mládeže „Hledáme budoucí olympioniky“. V srpnu 2014 se uskutečnil již tradiční
tréninkový kemp v Bystřici nad Pernštejnem, kterého se zúčastnilo 28 hráčů zapojených do
našeho projektu. Kemp proběhl pod vedením trenérů našeho projektu Tomáše Vrňáka,
Martina Pytlíka, Pavla Steffka a Martina Linerta, kondičních trenérů Radka Onderky a
Martiny Moudré a dalších klubových trenérů. Na konci srpna v Olomouci při turnaji World
Tour uskutečnil výběrový kemp pro hráče a hráčky ročníků 2004 – 2005, kterého se
zúčastnilo celkem 29 dětí z 20 klubů z celé ČR. Poté následovaly tři tréninkové kempy, které
proběhly opět ve Vlašimi pod vedením trenérů Tomáše Vrňáka, vedoucího trenéra projektu,
Martina Pytlíka, Pavla Steffka, Martina Linerta, Radka Košťála, Luboše Pěnkavy, Hany
Valentové, Petra Synka a Radka Onderky. V rámci projektu bylo zapojeno a sledováno
celkem 41 hráčů z 23 klubů. V termínu 12. – 14.12. 2014 se opět ve Vlašimi uskutečnil další
tréninkový kemp pro hráče ročníků 2004 a mladší, podobný kemp připravujeme na termín 12.
– 14.6.2015. Podobně jako v loňském roce připravujeme v termínu 8. – 14.srpna 2015 opět
v Bystřici nad Pernštejnem další kemp projektu Hledáme budoucí olympioniky. V průběhu
září 2014 byl zahájen další stupeň tohoto projektu Hledáme budoucí olympioniky Regionální výběry, který je zaměřen pro děti ročníků 2005 a mladší a pro jejich trenéry.
Projekt probíhal formou dvoudenních tréninkových kempů pod vedením Pavla Steffka, a to
vždy společně pro dva kraje. Cílem projektu je ukázka moderních trendů v tréninku dětí,
zlepšování herních dovedností hráčů pomocí zásobníku míčků, zkvalitnění tréninkového
procesu dětí, vytvoření jednotného tréninkového systému a vyhledávání a případná podpora
talentované mládeže. V průběhu letošní sezóny se uskutečnilo celkem 14 kempů, kterých se
zúčastnilo celkem 118 dětí v 1. polovině a 125 dětí ve 2. polovině sezóny.

Martin Linert
předseda KM ČAST

V Praze dne 15. 5. 2015
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Hodnocení činnosti komise rozhodčích ČAST v sezóně 2014 - 2015
I v této sezóně jsme se zaměřili na zabezpečení regulérnosti soutěží řízených ČAST,
zvyšování úrovně rozhodování a na dobrou reprezentaci ČAST na mezinárodních
akcích.
Dobrým znamením, hlavně do budoucna, je zvyšující se zájem mladých uchazečů, jak o
licence „NU“, tak i o licence „NR“. V sezoně 2014-2015 se zúčastnilo celkem 120 rozhodčích
seminářů licencí „B“, „A“ a „NU“, 32 rozhodčích školení licence „B“ a „A“ a 180 rozhodčích
získalo licenci rozhodčích „C“ pomocí e-learningu. 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.
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 vytypovaní rozhodčí, kteří jsou delegování
na BTM a M ČR spolu se zkušenými rozhodčími, od kterých přebírají zkušeností. V letošní
sezoně získali licenci „NR“ čtyři rozhodčí, kteří byli následně zařazeni do seznamu „VR a
ZVR pro řízení soutěží, které pořádá ČAST“.
Tak jako v předešlých sezonách, tak i v této, byli nominování vrchní rozhodčí na ligová utkání.
Neutrální vrchní rozhodčí byli nominování 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 stále nemají své vlastní rozhodčí, což se projevilo na zvýšeném počtu udělených pokut oddílům,
které nesplnily „podmínky pro start v ligových soutěžích“.
Mezinárodní rozhodčí v minulém roce opět velice dobře reprezentovali Českou asociaci
stolního tenisu na mezinárodním poli. Jeden rozhodčí získal licenci „Blue badge“ a další rozhodčí se o
získání tohoto odznaku pokusí na MS v Číně. ITTF a ETTU pozvala naše rozhodčí do funkcí vrchního
nebo zástupce vrchního rozhodčího na své významné akce. 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.
Na Internetových stránkách ČAST jsou uveřejňované 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.
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.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, kteří se podíleli na řízení ligových
utkání, BTM , KT a M ČR. Také bych chtěl poděkovat všem členům komise rozhodčích ČAST
za vykonanou práci a pomoc při řízení této komise.
Jiří Olbricht v. r., předseda KR ČAST
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Zpráva TMK pro konferenci ČAST
TMK ČAST pracovala ve složení: Marta Novotná, Jiří Pischel, Martin Lučan, Karel Chyba,
Hana Šopová, Martin Protiva, Jan Poledne, v průběhu roku 2014 byl kooptován Pavel Steffek.
Od poslední konference zajišťovala následující úkoly:
V oblasti školení a doškolování trenérů:
- A licence -ve školním roce 2014/15 pokračovali ve studiu 2. ročníku 4 trenéři – Josef
Plachý, Hana Valentová, Hana Bartošová, Michal Lebeda ml. Všichni úspěšně zvládli
zkoušky ze specializace za 1. ročník.
Z posledního cyklu dokončili studium A licence Kateřina Pěnkavová – v listopadu 2014 a
dále Hana Šopová, Alena Vachovcová a Tomáš Demek v březnu 2015. Všem těmto trenérům
byla ze strany ČAST poskytnuta 50% náhrada studijních nákladů /cca 10000Kč/.
- B licence- nový běh je plánován v roce 2015, kdy by měla proběhnout specializace ve dvou
týdenních cyklech – na jaře a podzim. Zájemcům bylo doporučeno v průběhu roku 2014
absolvovat na FTVS UK Praha, nebo FSpS MU Brno obecnou část. První část specializace se
uskuteční v termínu
27.-31.5.2015 ve Vlašimi, zájem projevilo 17 posluchačů.
- Doškolení pro trenéry A,B a C licencí- v meziobdobí se uskutečnily 2 doškolovací semináře
– 30.8.2014 v Olomouci a 28.2.2015 v Hranicích.
-Dne 18.11.2014 se uskutečnil v Havířově seminář pro trenéry, rodiče a hráče s tematikou
zdravé výživy ve vrcholovém sportu a kondiční přípravy-referentem byl Pavel Bugaj.
-TMK navrhla VV ke schválení jednotný metodický pokyn pro školení trenérů D a C licencí.
Tyto materiály byly po připomínkách schváleny a zveřejněny na webu ČAST.
Oblast metodické a publikační činnosti:
- V průběhu roku 2014 a 2015 bylo zveřejňování metodických materiálů na metodickém
webu,který je součástí stránek ČAST z důvodů časové zaneprázdněnosti Martina Protivy
přerušeno, a byly hledány nové způsoby aktivace tohoto webu. Byla schválena spolupráce
s Pavlem Steffkem a Ivanem Urbanem, kteří by měli do budoucna metodický web doplňovat
o nové materiály.
- Nová metodická příručky pro trenéry ST je v závěrečné fázi dokončování a měla by vyjít do
konce sezóny 2014/15.

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
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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.

Zhodnocení 4 letého funkčního období a návrhy pro další rozvoj v metodické oblasti.
Cílem TMK bylo zkvalitnění vzdělávání trenérů. K tomu měly přispět nové učební osnovy
pro všechny stupně školení, které zohledňovaly nejnovější poznatky ve vývoji našeho sportu.
Dalším motivačním aspektem pro získání potřebné trenérské kvalifikace byla důsledná
kontrola dodržování podmínek SŘ, které určují kvalifikaci trenéra u ligových družstev.
Tyto snahy vedly k tomu, že zájem o školení i doškolení vzrostl a dá se konstatovat, že trenéři
získali dostatek informací pro zkvalitnění své práce na všech úrovních.
Domnívám se, že další snahou ČAST by mělo být zkvalitnění práce trenérů ve vlastním
tréninkovém procesu, tj. přenos získaných poznatků do praxe. Postupně by měl být zpracován
manuál jednotného tréninkového systému pro všechny úrovně, který by vznikl na základě
pracovních seminářů trenérů-tzv. workshopů, a který by zohledňoval a sjednocoval názory
všech zkušených odborníků. Plnění těchto dohodnutých norem by pak mělo být následně v
praxi kontrolováno a dále aktualizováno.

Ve Zlíně 13. 5. 2015
Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST
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Zpráva DK ČAST pro Konferenci 2015
Složení Disciplinární komise ČAST
Komise pracovala v uplynulém období ve složení Alice Roubalová (předseda), Zuzana
Kaplanová a Martin Bajtler.
Činnost Disciplinární komise ČAST
Komise projednává disciplinární provinění členů ČAST, jednotlivců i kolektivů (oddílů),
která se udála v soutěžích, které řídí ČAST. Komise zahajuje disciplinární řízení, jestliže jsou
k tomu oprávněné důvody a to jak z vlastního nebo jiného podnětu.
Disciplinární řízení v sezóně 2014/2015
V uplynulé sezóně řešila Disciplinární komise ČAST pouze jedno disciplinární provinění a to
na základě podnětu Komise rozhodčích ČAST z důvodu udělení 13 žlutých, resp. červených
karet hráči Kristiánu Kobesovi za nesportovní chování. Po pečlivém zvážení všech okolností
komise nakonec upustila od dalšího potrestání hráče Kristiána Kobese, neboť dospěla
k názoru, že jí to 26. článek Rozpisu Extraligy družstev mužů neumožňuje. Doporučila však
další projednání ustanovenou Disciplinární komisí APK.
Doporučení předsedy Disciplinární komise ČAST
Vzhledem k výše uvedenému disciplinárnímu řízení si dovoluji doporučit APK, dříve než
odsouhlasí Rozpis Extraligy družstev mužů na novou sezónu, upravit článek o trestech za
napomínání rozhodčími tak, aby byl v souladu se směrnicí ČAST č. 2/2012. Rozpis Extraligy
mužů se na tuto směrnici odvolává, ale možnosti potrestání hráčů, kteří jsou v základu
družstva hrajícího Extraligu mužů, jsou s tímto dokumentem ČAST v rozporu. Rozumím
snaze APK, aby naše nejvyšší soutěž mužů byla organizována a řízena co nejkvalitněji, ale
nemělo by to být za cenu protichůdnosti jednotlivých dokumentů.
Poděkování
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala svým kolegům Zuzce a Martinovi za velmi
zodpovědný přístup, snahu o maximální objektivnost a spravedlivé posouzení jednotlivých
případů, se kterými k práci pro Disciplinární komisi ČAST přistupují.

V Praze 13. 5. 2015
Alice Roubalová
předseda Disciplinární komise ČAST
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Zpráva Mediální komise ČAST pro Konferenci 2015
Mediální komise České asociace stolního tenisu byl v podstatě, stejně jako v roce předchozím
především jeden člověk - František Zálewský. Mezi jeho hlavní úkoly patří zásobovat
aktuálními informacemi jak „nové“ webové stránky ČAST, tak facebook ČAST, kde se
podařilo za necelý rok jeho existence překročit magickou hranici 1.500 uživatelů.
Stalo se již obvyklým standardem, že mediální pracovník je v rámci své zpravodajské činnosti
v osobním kontaktu s jednotlivými extraligovými kluby, či pořadateli M-ČR, BTM a
kontrolních turnajů. Z těchto akcí zajišťuje původní reportáže, včetně fotogalerií a v případě
Extraligy a M-ČR dospělých i aktuální výstupy pro média.
Mediální komise je rovněž spolupořadatelem a garantem obnovené ankety Stolní tenista roku,
která se tradičně vyhlašuje v pěti různých kategoriích. Kromě toho připravuje podklady pro
zařazení nových členů a osobností do Síně slávy českého stolního tenisu.
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. Dalším úkolem mediálního
pracovníka je informovat veřejnost o reprezentačních akcích mládeže v zahraničí, které
zajišťuje v součinnosti s jednotlivými trenéry, manažerkou reprezentace mládeže Andreou
Botkovou či předsedou Komise mládeže Martinem Linertem.
Mezi prioritní záležitosti patří propagace stolního tenisu v médiích. 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, které novináři dostávají před každou
významnou akcí v České republice i v zahraničí, pokud tam startují naši reprezentanti.
Problémem celostátních tištěných médií je nedostatek místa. I proto došlo v poslední době
k částečnému přesunu materiálů o stolním tenisu na regionální deníky či redakce, jako
v případě MF Dnes či Deníku, kde stolní tenis dostává více prostoru a především se v těchto
regionech přímo hraje (např. Ostravsko, Ústecko, Liberecko, Hradec Králové, Havlíčkův
Brod a další).
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 stolně-tenisovým soutěžím, především finále play-off extraligy mužů i žen.
Před turnajem Czech Open podařilo tuto akci v České televizi zpropagovat v diskusním
pořadu – Téma pro hosty.
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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. Novinkou na „mediálním trhu“ je internetový server deníku Sport – iSport.
V něm má stolní tenis svoji samostatnou sekci, kam proudí prakticky veškeré aktuální
informace z webových stránek ČAST. Kromě toho má ČAST v rámci spolupráce s deníkem
Sport možnost uvádět v jeho tištěné čtvrteční příloze informace o nejvýznamnějších
událostech ve stolním tenisu.
Mimořádnou činností mediálního pracovníka byla příprava a aktualizace panelové výstavy 90.
let stolního tenisu v Čechách a na Moravě pro Galaden českého stolního tenisu v Hodoníně.
Naopak 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 turnaje Czech Open 2014 v Olomouci, kde František Zálewský zároveň působil,
stejně jako při Czech Junior a Cadet Open 2015 v Hodoníně, jako oficiální fotograf turnaje
pro ITTF.
Novinkou v propagační činnosti je tvorba svazového zpravodaje, který pod názvem FLIP
vychází každých čtrnáct dnů a mapuje dění v českém i zahraničním stolním tenisu. FLIP je
v elektronické podobě rozesílám oddílům, klubů ale i novinářům.
V rámci propagace stolního tenisu mezi mládeží a především na školách rozjela ČAST ve
spolupráci s firmou Leemon.cz kampaň: Jeden za všechny – všichni za stůl. Akce má u
veřejnosti velký ohlas, mediálně je velice dobře zpracovaná a mohla by u mládeže opět zvýšit
ochabující zájem o stolní tenis.
I v mediální činnosti je pochopitelně stále co zlepšovat, stejně jako v každé činnosti. K dalším
medializaci stolního tenisu by pochopitelně nejvíce přispěly častější medailové úspěchy
českých reprezentantů na mezinárodních akcích. Medaile či pódiová umístění se dají dobře
prodat, o čemž nás v poslední době přesvědčuje například biatlon.
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 a českému stolnímu tenisu přeji dalších
skvělých devadesát let.

14. května 2015
František ZÁLEWSKÝ
mediální komise ČAST
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Hodnotící zpráva Rady krajů
Na loňské konferenci byly podniknuty kroky k oživení fungování Rady krajů (dále RK).
Smyslem předloženého návrhu bylo činnost formalizovat, zavést pravidelné schůzky a
vytvořit prostor pro kontinuální diskuzi a komunikaci zástupců krajů mezi sebou a s VV
ČAST.
Jak se podařilo realizovat návrh činnosti RK?
VV ČAST schválil statut RK, jako oficiální dokument tohoto orgánu
Proběhly dle plánu dvě schůzky RK, 30.8.14 v Olomouci (účast 15 zástupců z 12 krajů, hosté
3 členové VV) a v 9.5.14 v Liberci (účast 8 zástupců ze 7 krajů a hosté 2 členové VV)
V roce 2014, nebyla vinou osobní situace předsedy naplňována plánovaná činnost, v roce
2015 začalo fungování dle plánu: předseda RK byl účasten jednání VV (části týkající se
problematiky krajů), kde prezentoval názory a požadavky z krajů (zatím minimální). Předseda
udržoval omezenou komunikaci s členy prostřednictvím mailů, případně telefonů.
Byly zřízeny provizorní webové stránky https://radakraju.wordpress.com/, kde jsou
dokumenty RK, informace a prostor pro diskuzi na navržená aktuální témata (zatím 4 stanovy krajských svazů, členská základna - ostatní členové, dotace, příprava konference).
Tyto budou časem přeneseny na stránky ČAST
Jak se podařilo naplnit cíle ze schváleného statutu (1 až 5)?
1) Hlavním cílem RK je zabývat se problémy široké členské základny ST, zejména v oblasti
výkonnostního sportu
- zde byl cíl realizovat opatření na podchycení „ostatních členů“, nárůst byl cca 1200 členů,
podařilo se v některých krajích (MSS, JM, LBC, STČ, na www snaha o předání dobré
zkušenosti)
2) RK řeší specifické problémy v krajích a regionech s cílem zajistit výměnu zkušeností mezi
kraji a vytvářet podporu činnosti krajských svazů v jednotlivých oblastech jejich působení
(např. rozvoj členské základny, propagace stolního tenisu v krajích, financování, rozvojové
projekty, apod..)
- řešeny dvě aktuální oblasti - z hlediska legislativy změna stanov u svazů s právní
subjektivitou, doporučený postup na www a snaha o maximální informovanost v problematice
dotací na jednání a něco na www
3) RK spolupracuje s dalšími odbornými komisemi zřízenými svazem k zabezpečení
organizace jeho činnosti
- komunikace a spolupráce zatím vázne, je malá informovanost komisí o možnostech
komunikace s RK, je třeba zlepšit, jen RIK (účast na jednání Liberec)
4) RK slouží a napomáhá aktuálnímu přenosu a sdílení důležitých informací, zejména mezi
VV ČAST a kraji
- byly vytvořeny zmíněné www stránky, zatím asi ne ideální forma, nutno dořešit
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5) RK vytváří prostor pro širší diskuze na aktuální témata stolního tenisu
zde byla snaha o jednotný výstup za RK na konferenci, RK nenašla společné a jednotné
téma, diskuze na www zatím není prakticky využívána.
Shrnutí: fungování na cca 30 % původních představ
Jak dál?
1) Nové cíle a představy by měly vyplynout i z jednání konference ČAST, případně
setkání předsedů krajů v rámci konference. Další také mohou vyplynout z volebního
programu nového VV. – toto bude definováno po konferenci
2) Osobně doporučuji pokračovat v činnosti a ke zlepšení a rozvoji stávající činnosti:
- navázat lepší spolupráci s předsedy odborných komisí (na jednání RK, …)
- www – zvyknout využívat, převod na stránky ČAST,
- zvolit místopředsedu
- způsob komunikace a informace z VV – vydiskutovat (www, maily?) a začít
používat
- v rámci schůzí RK prezentace činnosti krajů
- zvážit, zda na jednání RK nepřipravit obsáhlejší nosné téma (přednáška, materiály,
odborníci, diskuze) – jednání by byla delší

Zpracoval: Jiří Veselka
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Zpráva registrační a informační komise pro konferenci ČAST
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. Práce komise byla v posledním roce omezena dlouhodobou absencí v zajištění
smlouvy k rozvoji Registru ČAST, což se podařilo až v závěru období.
Komise předložila několik potřebných změn v Registračním a Přestupním řádu, které
vyplynuly z praxe. V posledním období před touto konferencí ČAST je realizován projekt
tzv. bezpapírové soutěže, který dále rozvine funkce systému Registr – STIS. Konečným cílem
tohoto projektu je přesunout veškerou „soutěžní“ agendu do prostředí Registru ČAST.
Následně bychom rádi navrhli další postup podle přání členů ČAST. Více propojit výstupy
dalších komisí do Registru ČAST (KR, TMK, KM).
Podařilo se v letošním roce navrhnout úpravu Směrnice o hráčích v zahraničí, tak aby se více
přiblížila ostatním běžným přestupům. Rovněž se podařilo zapracovat i přes formální obtíže
všechny změny schválené konferencí v roce 2014.
Celá řada úkolů zůstala kvůli již zmíněným problémům stále před námi. Především se jedná o
pilotní zavedení jednotného žebříčku pro STIS, nedořešená úprava vzhledu STISu. Jako
nedořešenou kapitolu bych označil systém archivace a zabezpečení přístupu k osobním datům
třetími osobami.
Jak je vidět s předešlého zůstává mnoho úkolů, některé lze označit i za velmi závažné. Pokud
bude i nadále tato komise pracovat pod novým VV ČAST, doufáme ve výrazné zlepšení
komunikace mezi komisí a VV.
Na závěr 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 30. 5. 2015

Stanislav Dolejší
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Zpráva dozorčí rady ČAST od konference konané v roce 2014
Vážené delegátky, vážení delegáti.
Dozorčí rada byla zvolena na konferenci 2. dubna 2011 a po celé volební období pracovala 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.
Stanovisko DR k čerpání rozpočtu v roce 2014
dle čl. 18.2 písm. a) Stanov ČAST
Celkové příjmy

28 377,8 tis. Kč

Celkové výdaje

26 409,0 tis. Kč

Přebytek

1 968,8 tis. Kč

Vážení delegáti.
Čerpání rozpočtu 2014 jste dostali k dispozici ve velmi podrobné formě. Konečné výsledky čerpání
rozpočtu jsme podrobně diskutovali na společném jednání VV se zástupci dozorčí rady dne 1. 6.
2015. DR v čerpání rozpočtu neshledala žádné závady. Konstatuje zároveň, že některé z položek
v příjmové i výdajové části jsou ve skutečnosti v jiné výši, než schválila konference 2014. Je to dané
tím, že některé příjmy i výdaje byly známy až po konání konference 2014. Z organizačních důvodů
tedy nezbývá nic jiného, než že změnu odsouhlasí VV ČAST a důvody jsou pak částečně konzultovány
s DR ČAST.

Proto dozorčí rada navrhuje Konferenci k čerpání rozpočtu přijmout následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2014.
Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015
dle čl. 18.2 písm. b) Stanov ČAST
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Vážení delegáti.
Návrh rozpočtu 2015 byl diskutován na společném jednání dne 1. 6. 2015. Obdrželi jste ho
v materiálech pro konferenci.
Plánované příjmy 28 429,5 tis. Kč
Celkové příjmy jsou očekávány na úrovni roku 2014. Nejsou zde započítány příjmy z loterií od ČOV,
které jsou očekávány ve výši 8 124 tis. Kč. Pro tyto finance platí jiná pravidla pro čerpání než u financí
od MŠMT.
Plánované výdaje 28 191,5 tis. Kč
Celkové výdaje jsou plánovány o cca 1,8 mil. Kč vyšší než v roce 2014. Očekává se zároveň čerpání
z položky loterie – ČOV ve výši 3 200 tis. Kč.
Rozpočet je tedy plánován jako přebytkový ve výši 238 tis. Kč

Celkově je rozpočet sestaven dle skutečností roku 2014 a potřeb roku 2015.
Dozorčí rada navrhuje Konferenci k návrhu rozpočtu 2015 přijmout následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2015.
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