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ZPRÁVA PŘEDSEDY ČAST O ČINNOSTI VV ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Vážení sportovní přátelé, delegáti této Konference, milí hosté, kolegyně, kolegové,
dovoluji si před vás předstoupit opět po necelém roce. Uběhlo pouhých 10 měsíců od té
poslední, volební Konference ČAST. Dovolte mně přednést zprávu Výkonného výboru ČAST
o stavu naší Asociace, práci VV a zhodnocení našich priorit.
Stolní tenis se stal již v loňském roce nejrozšířenějším sportem na světě, nejen co se týká
členské základny (zejména díky Číně), ale i díky počtu Asociací organizovaných ve světové
federaci ITTF. Počet těchto organizací se ustálil na neuvěřitelném čísle 222.

Složení VV ČAST:
Výkonný výbor byl zvolen na Konferenci ČAST dne 7. 6. 2015 a pracoval od svého
opětovného zvolení ve stejném složení již druhé volební období.
Předseda Zbyněk Špaček, první místopředseda Nikolas Endal a dva místopředsedové Petr
Bohumský a Jan Brothánek.
VV je kolektivním statutárním orgánem ČAST, volený Konferencí ČAST dle Stanov.
Mezi jednotlivými Konferencemi je orgánem s kompetencemi pro řízení činnosti ČAST
v plném rozsahu se Stanovami ČAST.
Počet zasedání od Konference ČAST v roce 2015 dne 7. 6. 2015 = 13

Sportovní prostředí a postavení stolního tenisu v jeho rámci
Budu se asi opakovat, ale je to pořád stejné. Stálá výměna ministrů na MŠMT, nedodržení
slibů toho minulého, protože byl odvolán. Stále není na světě „Zákon o sportu “. Do
sportovního prostředí jde bohužel stále stejně peněz. Sport je podfinancován, ale to bych se
stále opakoval. Naučili jsme se s tím prostě žít. A chystá se navíc odejmutí peněz z loterií.
Což asi bude další rána. Ministr financí sice veřejně slíbil, že do sportu přidá peníze, což
potvrdila i ministryně školství. Ale doufejme, že to není jen předvolební slib. Pozitivem je
příslib paní ministryně školství na pravidelných schůzkách s největšími zástupci sportovních
svazů, jedna již proběhla a já osobně jsem z ní měl dobrý dojem.

Práce VV, Asociace
Výkonný výbor se schází stále v pravidelných intervalech, vychází to zhruba 1x za tři
týdny. Snažili jsme se opět s novým volebním obdobím zvolit či prodloužit mandát i
odborným komisím. Postupně jsme si pozvali stávající předsedy, vyslechli jejich program a
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nový návrh personálního složení jednotlivých komisí. Vše jsme prodiskutovali a následně i
schválili. Vše bylo postupně zveřejněno na webových stránkách Asociace. Jak se jim daří
plnit, co jsme si společně odsouhlasili, je součástí i jejich zpráv, které jste všichni dostali
v ucelené formě před konáním této Konference a je zveřejněný i na stránkách svazu. Do
obsahu jejich zpráv jsme nezasahovali, protože neobsahovaly nic, co by poškodilo naší
Asociaci. Každý z členů VV má na starosti určité činnosti a je odpovědný vždy i za činnost
,,svých“ odborných komisí, úzce spolupracuje s jejich předsedy a přináší vždy podněty,
zprávy či podklady k rozhodnutí na VV. Počet pracovníků svazu se za poslední rok nezměnil.
Ale při současné stále se zvětšující administrativní zátěži, budeme tento problém muset řešit.
Důvodem je fakt, že všechny peníze posílané ze svazu na jednotlivé kluby či krajské svazy se
musí zaúčtovat a dokladovat. Nárůst rozpočtu Asociace se neustále zvyšuje.
VV začal intenzivněji spolupracovat i s dozorčí radou Asociace. Změna zákonů, zpřísnění
kontrol nás přinutilo provést společně kontrolu všech dostupných dokumentů, včetně smluv
evidovaných na Asociaci. Velký dík patři zejména předsedkyni dozorčí rady.
Byla provedena i velká revize našich stanov. Provedena byla za spolupráce zejména
s dozorčí radou, předsedy krajských organizací a velký díky i patří předsedovi Rady krajů
Jiřímu Veselkovi, který se velkou měrou zasloužil o konečnou podobu těchto stanov. Tu
budete za chvíli schvalovat.
Problémem zůstává nevyhovující sídlo Asociace. Intenzivně pracujeme na změně,
protože slíbené nové sídlo na Strahově zůstává stále v nedohlednu.

Několik základních čísel:
Členská základna k 31. 3. 2016:
Počet členů:

25 515,

počet členů k 6.6.2015

22 826

Počet klubů:

1 257,

počet klubů k 6.6.2015

1 233

Krajské svazy s největším počtem členské základny k 31. 3. 2016:
Středočeský:

3 782

Jihomoravský:

3 132

Z těchto čísel je vidět, že členská základna opět narostla. Je to pozitivní trend. Samozřejmě, že
se budeme snažit v tomto trendu pokračovat a opět platí, že vyšší členská základna odráží
přísun peněz ze státního rozpočtu. Největší důraz bude vždy na počtu hrající členské základny
mládeže. Čím větší základna, tak doufejme i větší výběr a následně úspěch i pro reprezentaci
České republiky.
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Evropský a světový stolní tenis
Velkým problém řešíme už necelé dva roky, plastové míčky. Situace se však obrací. Míčky
začínají být kvalitnější a musíme si zvykat, že celuloid bude v nejbližší době vytlačen z trhu.
Evropa zavádí ME hráčů do 21 let, již příští rok se bude hrát toto mistrovství, zatím pouze
ve dvouhrách. Je dobrá volba. Postjuniorský věk je stále ten nejkritičtější. Začíná kvalifikace i
na ME družstev dospělých. Myslím, že dobrá změna. Opět můžeme shlédnout naší
reprezentaci na domácích stolech, nejen v soutěžích jednotlivců.
Změna ve světových soutěžích je pouze ta, že na MS družstev byl omezen počet družstev,
řekl bych ale pouze symbolicky.
V orgánech ETTU máme ve výkonném výboru stále viceprezidenta Nikolase Endala a
také Petra Korbela, který zastupuje evropské hráče. V komisi mládeže zastupuje Českou
republiku Marta Novotná.

Ohlédnutí nad našimi prioritami:
Na loňské konferenci jsme si vytyčili mnoho priorit, a tak bych se po roce od voleb k nim
chtěl vyjádřit a zhodnotit jejich nastartování a průběh jejich plnění.
1. Zvýšení finančních prostředků do rozpočtu ČAST v závislosti na změně koncepce
státní podpory sportu, zejména mládežnického
Stále se snažíme všemi dostupnými prostředky zvýšit příjem finančních prostředků do
rozpočtu Asociace a zároveň udržet náklady v rozumné míře. Bohužel stále bojujeme s velice
nepřehledným systémem financování Asociace ze strany státu.
2. Zlepšení komunikace mezi jednotlivými články v Asociaci, zejména vedení ČAST
Dva body bych vyzdvihl z této priority. Je jím spolupráce v oblasti „Rady krajů“ a výrazné
využití našich webových stránek, a to nejen v oblasti prezentace „novinek“, ale i prezentaci
dotačních programů, vyhlašovaných MŠMT či ČAST. A dále významných posun v oblasti
využití současného fenoménu, tedy sociálních sítí.
3. Udržení stávající dobré ekonomické situace v rámci ČAST
V tomto bodě se toho podařilo asi nejvíce. ČAST pracovala v loňském roce s příjmy
bezmála ve výši 40 mil. CZK, jsou to čísla, která překonala i největší očekávání. A nejsou to
příjmy jen z dotačních programů MŠMT a ČOV. Asociace tak získala dostatečnou rezervu
pro případné slabší roky, a zejména pro začátky každého nového kalendářního roku, kdy
chybí peníze od státu. I když bylo již několikrát přislíbeno zlepšení. Vždy se snažíme
připravit vyrovnaný rozpočet, zatím každý rok se nám podařilo mít přebytkový, v loňském
roce potom výrazně. Ale vše o hospodaření za loňský rok je podrobně popsáno od mého
kolegy z VV Jana Brothánka v jeho zprávě.
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4. Rozšíření projektů vedených ke zvýšení členské základny mládeže a taktéž ke
zvýšení popularity stolního tenisu mezi mládeží
I v této prioritě jsme navázali na loňský rok, kdy jsme uspěli s projektem, podpořeným
ČOV na základě výběru finančním prostředků z loterijního zákona, „Všichni za stůl I“. Další
projekt jsme nazvali stejně, a to s názvem „Všichni za stůl II“, který by měl podpořit vznik
kroužků stolního tenisu na základních školách s podporou místního stolně-tenisového klubu.
Jde nám především o to, abychom rozšířili povědomí o stolním tenise mezi mládeží na
základních školách, tedy na prvním článku pomyslného řetězce. Zúčastníme se i projektu
„Olympijský park“, a to na Lipně a v Ostravě, zaměřený na prezentaci stolního tenisu, je
připravena řada atraktivních lákadel pro širokou sportovní veřejnost, zejména pro tu mladou.
Vždyť OH jsou za dveřmi a doufejme i s naší účastí.
5. Podpora trenérů mládeže – nový projekt na vzdělávání trenérů a zlepšení podmínek
I v této oblasti jsme začali konat. V úzké spolupráci mezi vedením KVS a vedením TMK
jsme rozjeli projekt „Trenér ČAST“. Cílem tohoto projektu je vybrat a poté soustavně
vzdělávat trenéry talentované mládeže za účelem zvýšení sportovního růstu a výkonnosti
talentovaných hráčů stolního tenisu prostřednictvím smluvních trenérů ČAST. Proběhlo i
několik workshopů s vybranými trenéry, zejména s cílem koordinace teorie s praxí. Od 1. 9.
2015 byla také jmenována metodička svazu, její úkoly a cíle byly již popsány ve zprávě
předsedkyně TMK. Mám však ohromnou radost z toho, kolik lidí si zvyšuje svou trenérskou
licenci, vlastně své trenérské vzdělání. Zejména tím myslím nejvyšší licenci A, či licenci B.
6. Silná podpora talentované mládeže
Tady komise mládeže společně s komisí vrcholového sportu dělá skutečně mnoho. Je
vytvořen systém podpory jednotlivých klubů s talentovanou mládeží. Od RCM, přes SCM,
SPS, oddílů talentované mládeže a v loňském roce jsme podpořili i další kluby, které se zatím
do tohoto systému nevešly. Pokračoval projekt HBO. Účast proběhla i v Eurotalents, Olympic
Hopes Tournaments a Euro Mini Champs pro nejmenší talentované české stolní tenisty. Ve
vyšších kategoriích (kadetských a juniorských) finančně Asociace podporuje i řadu výjezdů
na kadetské a juniorské světové WT. Veškerá činnost je popsána podrobně ve zprávě KM a
KVS.
7. Zlepšení podmínek pro talentované hráče v postjuniorském věku
Reprezentační trenéři dostali jasný pokyn se „postarat“ i o vycházející juniorskou
kategorii, tam ztrácíme asi největší motivaci těchto hráčů. Dilema, preference školy či
stolního tenisu, popřípadě první finanční odměny. Přesto první krůčky se již udělaly. Nově
vzniklé reprezentační týmy do 21 let se pravidelně scházejí při účasti v kvalitní soutěži
„Superliga“. Motivací by mělo být i nové ME hráčů do 21 let, a to již v příštím roce.
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8. Rozšíření mezinárodní spolupráce, podpora vybraných hráčů v zahraničí za účelem
zlepšení tréninkových podmínek a získání mezinárodních úspěchů
I tady je vidět, že poctivý trénink a chtění něčeho dosáhnout, vede k postupným úspěchům.
Za finanční přispění Asociace, se připravuje několik hráčů ve světových tréninkových
centrech a výsledek je znát. Jmenujme tedy alespoň H. Matelovou, L. Jančaříka či T.
Konečného. Od příští sezóny se k nim přidává i asi v současnosti největší talent T. Polanský.

9. Rozšíření spolupráce s médii, zřízení mediální komise a tím i vylepšení mediálního
obrazu českého stolního tenisu
Dalším krokem, který jsme nastartovali, je vylepšení mediálního obrazu českého stolního
tenisu. Je to běh na dlouhou, ale velice dlouhou trať. Značně jsme posílili mediální komisi,
řízení převzala profesionální agentura s bohatými a úspěšnými projekty v této oblasti. Ale
pořád si myslíme, že budeme do této oblasti ještě mnoho investovat, času i finančních
prostředků. Některé sportovní svazy pořád ještě dávají o stovky procent navíc. Zejména
v oblasti novinářské i televizní.
10. Získání mezinárodních úspěchů ve všech kategoriích
Stále si dovedu představit, že naše reprezentace bude úspěšnější. Ale loňský rok nám
přinesl jeden významný úspěch, a to v podobě bronzové medaile družstva žen na Evropských
olympijských hrách v Baku. I MS družstev dospělých v Malajsii herně i výsledkově nebylo
špatné. Máme obě družstva mezi nejlepšími 16 na světě. Tím se nemůže pochlubit celá řada
jiných států. Reprezentace má velmi dobré podmínky, a myslím, že nám většina ostatních
může jen závidět. Horší to je v mládežnické kategorie, loňský rok se stal, po dlouhé době,
rokem bez medaile z MSJ či z MEJ. Chápu to, že úspěchy nepřicházejí ihned, ale řada z nás
se ptá, kde je chyba. Dle mého je systém nastaven dobře. Snad se v letošním roce situace
zlepší. V evropské špičce máme řadu adeptů na medaile.
11. Získání pořadatelství na mezinárodní akce
Opět jsme byli úspěšní v pořádání dvou světových akcí – WJC v Hodoníně, pořádaném
pravidelně v únoru ve významné spolupráci s SKST Hodonín a WT dospělých v srpnovém
termínu pořádaném v Olomouci. Obě akce mají zatím každoročně velký finanční prospěch
pro Asociaci, a to zejména ten v Olomouci. Obě akce jsou významné po sportovní a
společenské stránce, nejen pro region, ale i pro propagaci stolního tenisu v ČR. A dále i pro
kladný náhled na naší Asociaci ze strany světové i evropské federace. V letošním roce
uspořádáme ještě navíc v říjnovém termínu v Praze evropský TOP 10 mládeže a myslíme si,
že zvládneme uspořádat v roce 2018 další MEJ.
12. Podpora bývalých vynikajících reprezentantů a rozšíření Síně slávy
Tady bych řekl, že plníme naše předsevzetí. Existuje dostatečná podpora SCI jako
významného klubu bývalých vynikajících reprezentantů, a to nejen formou finanční podpory
ze strany Asociace. Myslím, že i společně i s ČMKV patří mezi nejúspěšnější kluby v rámci
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celé světové organizace, i díky bývalému i současnému vedení obou organizací. Určitě bude
v letošním roce rozšířena i síň slávy českého stolního tenisu, chtěli bychom uspořádat i
galavečer. Vždyť loňské setkání v Hodoníně při příležitosti oslav 90.let založení
organizovaného stolního tenisu v Čechách i na Moravě bylo veleúspěšné.

Závěrečné poděkování
Na závěr bych chtěl poděkovat všem svým kolegům z výkonného výboru, zaměstnancům
sekretariátu, členům dozorčí rady, arbitrážní komise a disciplinární komise, členům
jednotlivých odborných komisí, všem trenérům a rozhodčím, vedení krajských i regionálních
svazů dalším členům naší Asociace, kteří pomáhají, a doufám, že i nadále budou pomáhat
s rozvojem našeho milovaného stolního tenisu.

V Praze 3. 4. 2016

Zbyněk Špaček
předseda ČAST se svým týmem
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Zpráva Dozorčí rady ČAST pro Konferenci ČAST 2016
Složení Dozorčí rady ČAST
Dozorčí rada byla zvolena na Konferenci ČAST dne 7. 6. 2015 a pracovala v uplynulém
období ve složení:
Alice Roubalová – předseda,
Zdeněk Jirásek – místopředseda,
Jiří Juřena, Karel Karlovský, Jaromír Zlámal – členové.
Činnost Dozorčí rady ČAST
Dozorčí rada je stálým orgánem provádějícím mezi konferencemi dozor nad majetkovým a
finančním hospodařením ČAST i nad dodržováním Stanov ČAST a obecně platných norem.
Mezi její nejdůležitější úkoly patří sestavení písemné zprávy k roční uzávěrce ČAST a
k návrhu rozpočtu ČAST na příští rok.
Činnost Dozorčí rady ČAST v sezóně 2015/2016
V uplynulé sezóně se konalo celkem šest jednání dozorčí rady, z toho tří jednání se zúčastnil i
předseda ČAST, příp. další členové Výkonného výboru ČAST. Hlavní body na těchto
jednáních byly následující:
-

aktuální stav čerpání rozpočtu ČAST, finanční hospodaření Výkonného výboru ČAST,
podrobný rozbor čerpání rozpočtu Komise vrcholového sportu ČAST, tj. financování
reprezentačních akcí dospělých i mládeže,
čerpání dotačních programů MŠMT,
financování akcí a projektů pořádaných ČAST,
připomínkování návrhu rozpočtu na rok 2016,
připomínkování nových Stanov ČAST,
kontrola smluv a dohod spolupracovníků, resp. zaměstnanců ČAST, vytvoření jejich
vzorů v souladu s platnou legislativou,
termín Konference ČAST,
podněty jednotlivých oddílů, resp. klubů.

Předsedkyně dozorčí rady, příp. její další členové se dále vždy účastnili jednání Výkonného
výboru ČAST a jednání Rady krajů.
Zápisy ze všech jednání dozorčí rady jsou zveřejněny na webových stránkách ČAST pod
odkazem: http://www.ping-pong.cz/asociace/dozorci-rada/dokumenty/.

Česká asociace stolního tenisu, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
tel.: +420 233 017 337, fax: +420 242 429 250, www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz

8/33

Stanovisko Dozorčí rady ČAST k rozpočtu za rok 2015
dle čl. 18.2 písm. a) Stanov ČAST
Čerpání rozpočtu je v podrobné formě popsáno ve Zprávě VV ČAST o rozpočtu a jeho
čerpání za rok 2015 a bylo diskutováno se členy dozorčí rady v průběhu celé uplynulé sezóny.
Na společném jednání členů výkonného výboru a dozorčí rady dne 20. 3. 2016 Dozorčí rada
ČAST čerpání rozpočtu odsouhlasila, neboť v něm neshledala žádné závady. Přečerpání, příp.
nedočerpání některých položek rozpočtu bylo členy Výkonného výboru ČAST odůvodněno
objektivními příčinami.
Celkové příjmy

39 409,3 tis. Kč

Celkové výdaje

30 517,5 tis. Kč

Přebytek

8 891,8 tis. Kč

Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST 2016
přijmout následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje čerpání rozpočtu ČAST za rok 2015.

Stanovisko Dozorčí rady ČAST k návrhu rozpočtu na rok 2016
dle čl. 18.2 písm. b) Stanov ČAST
Návrh rozpočtu vychází ze skutečností rozpočtu roku 2015, potřeb na rok 2016 a k dnešnímu
dni dostupných informací. Byl rovněž projednán a odsouhlasen na společném jednání
výkonného výboru a dozorčí rady dne 20. 3. 2016 a v podrobné formě je také přílohou Zprávy
VV ČAST o rozpočtu.
Celkové příjmy

35 089 tis. Kč

Celkové výdaje

35 089 tis. Kč

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.
Na základě výše uvedeného navrhuje Dozorčí rada ČAST delegátům Konference ČAST 2016
přijmout následující usnesení:
Konference ČAST schvaluje předložený návrh rozpočtu ČAST na rok 2016.

V Praze 31. 3. 2016

Alice Roubalová v.r.
předsedkyně Dozorčí rady ČAST
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Zpráva o činnosti KVS a sportovního manažéra za rok 2015 – 2016
0d 1. 10. 2015 KVS ČAST pracuje ve složení - předseda KVS Petr Nedoma a členové
– manažér týmu mládeže Andrea Botková, reprezentační trenéři dospělých Pavel Krpec a
Jindřich Panský, reprezentační trenér kadetů Kamil Koutný. Nový koncept prezentovaný VV
ČÁST obsahoval mimo jiné zúžení počtu členů a operativnější schvalovací proces. KVS
ČAST se v tomto období sešla celkem dvakrát. Mimořádně vzniklé záležitosti byly řešeny
v okruhu realizačních týmů mládeže a dospělých. V rámci nominačních návrhů jsme se
scházeli i mimo sportovní akce v úzkém kruhu zainteresovaných kategorií a řešili operativně
problematiku. Hlavním cílem je zlepšit celkovou komunikaci mezi trenéry.

Hlavní náplní činností KVS v období od 1. 10. 2015 bylo zejména:
-

řízení činnosti reprezentace všech věkových kategorií
zlepšení komunikace-veřejné hodnocení MEJ, workshopy pro trenéry i rodiče
VŘ na trenéra juniorek- vybrán p A. Sviták, přihlášen počet trenérů 2
rozšíření trenérů mládežnické reprezentace-výběr asistenta u juniorů
nominace na jednotlivé akce reprezentace všech složek, včetně přípravy organizace
projekt Trenér ČAST – výběr potenciálních kandidátů prostřednictvím workshopů při
VT kadetské reprezentace
úzká spolupráce s KM ČAST a metodikem ČAST p. M. Novotnou
zlepšení trenérského zabezpečení v SCM Ostrava – M. Klásek od 1. 12. 2015
zveřejňování na stránkách ČÁST nabídky pro samoplátce na vybrané mezinárodní
turnaje-mládež
podpora kategorie U21(širší reprezentace) – tréninková podpora a účast na WT
turnajích + trenérské zabezpečení A. Sviták společně s P. Krpcem
sestavení finančního rozpočtu reprezentace pro r. 2016 – jeho sledování a dodržování
účast trenérů reprezentace na trenérských konferencích- Olomouc, Praha
koncepce tréninkových jednotek

Plány v základních oblastech činnosti KVS na následující období:
Reprezentace dospělých
-

zajistit bezproblémový chod reprezentačních center v Praze a Havířově a jejich
podpora při výběru nových potenciálních talentů.
zvýšení preference vybraných hráčů v rámci reprezentace dospělých- tréninkové
centra v zahraničí
zlepšení koordinace práce trenérů, tréninkové plány a jejich vyhodnocení- zvýšené
požadavky
podmínky pro přípravu vybraných reprezentantů včetně zahraničních startů – plán
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
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-

tréninkové dlouhodobé stáže pro vybrané reprezentanty v zahraničí- Schwechat,
Düsseldorf
komplexní podpora a plán přípravy ke kvalifikaci na OH 2016
VŘ na nové trenéry mužů a žen – končící současné smlouvy
VT organizovat i v ČR a začlenění širší reprezentace
Přihlášení družstev ČR U21 do zahraniční soutěže - superliga

Reprezentace mládeže
-

zajistit optimální podmínky pro přípravu reprezentace mládeže v RCM Praha a
Havířov
zvyšování intenzity tréninku pro plynulý přechod mezi dospělé
stanovení kádrů reprezentace – v první polovině sezóny a v druhé polovině sezóny do
MEJ
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
výběr trenéra juniorek a asistenta u juniorů
zvážit návrh na nový systém odměňování trenérů mládeže
VŘ na nové trenéry mládeže – kompletně

Sportovní centra mládeže
-

pokračovat v rozdělování podpory mládeže do tří stupňů RCM – SCM - SpS
dále zlepšovat podmínky v RCM Praha a Havířov – kontrola činnosti
koncentrovat co největší počet vybraných reprezentantů v RCM
rozšíření trenérského zabezpečení – počet trenérů
zlepšení spolupráce se školami – propojení ve sportovní přípravě
efektivita tréninkových hodin
rozvoj kondiční přípravy a koordinace-větší důraz.

Talentovaná mládeže
-

podpora stávajících a nových SpS – trenérské zabezpečení
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
sledování a rozvoj projektu HBO – M. Linert, P. Steffek
BTM – nové návrhy systému, současný systém již není ideální

zpracoval:
Bc. Petr Nedoma - předseda KVS a sportovní manažér reprezentace
V Ostravě 13. 3. 2016
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ZPRÁVA STK pro konferenci ČAST 2016
Od volební konference 7. 6. 2015 pracovala STK ve složení
předseda
Václav Drozda
členové
Jiří Vlček (místopředseda), Karel Chyba a dlouholetý člen STK František Herot,
který nás nečekaně opustil 19. 2. 2016.
Na řízení soutěží spolupracovala s místopředsedou VV P.Bohumským a ředitelem soutěží J. Poledne.

Schůze STK, porady (v novém funkčním období)
27.6.2015 schůze STK – termínová listina-připomínky, losování ELŽ, obsazení 1-3LM, 1-2LŽ, určení
náhradníků, dělení do skupin 2.a 3.LM, Dodatek Soutěžního řádu …
18.7.2015 schůze STK – přihlášky do ligy, rozlosování 1-3LM, 1-2 LŽ, návrh změn sestupů z ligy žen,
kvalifikace, schvalování heren v registru, příprava II.st. Českého poháru .…
6.11.2015 schůze STK – průběh ligy, projednání připomínek, závad, kontumace Čejč, Dubňany,
schválení komisařů, Český pohár II.st. – řízení formou Zpráv k ČP …
12.1.2016 schůze STK – závady a připomínky k lize, vzáj. wo M3E Vsetín-Čechovice, wo Liberec CLD Liberec, Český pohár – závěr.hodnocení, MČR jed. kvóty pro KSST,. …
18.2.2016 schůze STK – závady a připomínky k lize,wo Mikulčice-Slatina, změny v kvalifikacích mužů
(změny v ELM), změny kvalifikacích žen (změny na konf.2015) …
8.3.2016 porada ke změnám SŘ, RŘ a PŘ – rozhodnutí z porady ohledně SŘ zformuluje Drozda,
RŘ a PŘ Dolejší – zaslat P.Bohumskému k projednání VV.
8.3.2016 schůze STK – průběh ligy, Ž2C wo Jihlava-Čejč, pokuta B.Most; kvalifikace - na 30.4.a
1.5.16 přeloženo MČRj dorostu = změna termínu kvalifikací; los Q III.LM…
Zápisy ze schůzí jsou zveřejňovány na webu ČAST. Do konce sezóny jsou v plánu ještě dvě schůze STK, při
kterých by měla být uzavřeny soutěže 2015/16, provedeno hodnocení a příprava r. 2016/17.

Ligové soutěže 2015/16
Ligové soutěže 2015/16 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.
K nejzávažnějším narušením průběhu soutěží došlo v III. lize mužů
 Vsetín-Čechovice - vyhotoven zápis o utkání, které se nekonalo. STK toto řešila nejvyšším trestem podle své
pravomoci a předala k disciplinárnímu projednání.
 Vršovice-Polesí – při kontrole komisaře v termínu utkání se utkání nekonalo. STK o utkání rozhodla podle
Směrnice ČAST 6/2014.
 Litomyšl/Žďár – Slatina - družstvo Slatiny hrálo v době, kdy mělo pozastavenou činnost z důvodu
neuhrazení pokuty. STK kontumovala obě utkání v neprospěch SK Slatina.
13.3.2016 byla dohrána základní část ligy, dále bude následovat finále a kvalifikace.
V základní části ligy bylo 7 utkání kontumováno (3x nedostavení hostujícího družstva, 1x neoprávněný start
hráče, 1x nezajištění utkání pořadatelem, 2x wo při zastavení činnosti) + 2x vzájemné wo.

Kvalifikace
V ligových soutěžích dochází od příští sezóny ke změnám
- rozšíření extraligy mužů (rozhodnutí APK v průběhu soutěže),
- změna organizace I.ligy žen na dvě skupiny + ve skupinách po 10 družstvech (konference 2015).
V důsledku těchto změn bylo nutno v kvalifikacích přistoupit ke změnám hracího schéma proti Soutěžním řádu.

Český pohár
V roce 2015 byl odehrán 25. ročník Českého poháru tříčlenný družstev mužů a žen.
II. stupeň soutěže řízený STK ČAST se hrál za účasti 50 družstev mužů a 11ti družstev žen.
Ve finálovém turnaji v Hodoníně zvítězila družstva mužů STENmarketing HB Ostrov H.Brod 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).
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Děkujeme za spolupráci činovníkům v oddílech a pořadatelům, bez jejichž pomoci a spolupráce by nebylo
možné akce zajišťovat.

Václav Drozda, předseda STK ČAST
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Zpráva o činnosti KM ČAST v sezóně 2015/2016
KM ČAST pracovala v sezoně 2015/2016 ve složení: Martin Linert - předseda, Jiří
Bajger, Libor Svoboda, Ondřej Jányš, Martin Protiva a Pavel Steffek.
Organizace BTM ČR pokračovala ve stejném systému jako v předchozích sezónách a
byla opět bez větších problémů. S ohledem na negativní zkušenosti z minulých let se při BTM
ČR v letošní sezóně nepořádaly turnaje kategorie juniorů a juniorek do 21 let. Drobná změna
byla provedena v soutěžích útěchy, která byla rozdělena na dvě kategorie, a to tzv. finále B a
finále C. 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. KM ČÁST dále dlouhodobě pracuje na
případných změnách systému Bodovacích turnajů mládeže ČR všech věkových kategorií.
Žebříčkové turnaje proběhly v obvyklých termínech a organizačně bez problémů, a to
starší žactvo 5.12.2015 v Havířově, mladší žactvo 19.12.2015 a dorost 20.12.2015 v
Chrudimi. Vzhledem k nedostatku termínů původně nebyl v termínové listině v posledních
letech již tradiční Kontrolní turnaj ČR v kategorii mladšího žactva, po změnách termínů MČR
jednotlivců mládeže by se nakonec opět měl uskutečnit, a to 23.4.2016 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 se uskuteční ve třech termínech, a to v termínu 16. – 17.4.2016
MČR staršího žactva v Mostě, v termínu 30.4. – 1.5.2016 MČR dorostu v Čeladné a
v termínu 21. – 22.5.2016 MČR mladšího žactva v Praze. Soutěže dvouher ve všech
kategoriích budou hrány vylučovacím způsobem na jednu porážku, kdy hráči, kteří
nepostoupili do osmifinále dvouher byli zařazeni do soutěže útěchy, a to podobným způsobem
jako při BTM ČR. Na MČR bylo nominováno 24 hráčů a hráček podle žebříčku ČR a 2 hráči
a 1 hráčka byli nominováni KSST.
KM ČAST spolupracovala na přípravách Olympiády dětí a mládeže 2017 v Brně.

KM ČAST ve spolupráci se s Lékařskou komisí ČOV pracuje na přípravě směrnice o
sportovních lékařských prohlídkách v rámci České asociace stolního tenisu.
KM ČAST připravila návrh pro VV ČAST na zařazení do projektu Sportovních
středisek mládeže, a to pro 9 oddílů stolního tenisu. Dalším 20 oddílů mládeže byla vybráno
do projektu Podpora oddílů talentované mládeže. Dále KM připravuje návrh podpory pro
Krajská centra talentované mládeže. KM se též v průběhu sezóny vyjadřovala k žádostem o
podporu v rámci programu V. MŠMT.
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Dále KM provedla kontrolu povinnosti aktivní mládeže u účastníků ligových soutěží
v sezóně 2014/2015, a to na základě podkladů z Hodnocení ligových soutěží a připravila pro
VV ČÁST návrh pokut.
KM ČAST opět zajišťovala účast kategorie mladšího a nejmladšího žactva na
mezinárodních akcích pořádaných ETTU. V srpnu 2015 se výprava našeho mladšího žactva
již tradičně zúčastnila neoficiálního Mistrovství Evropy mladšího žactva Euro Mini Champs
ve francouzském Štrasbourgu, kde v kategorii žáků ročníku 2004 zvítězil Šimon Bělík a
Ondřej Květon obsadil 33.místo, mezi žákyněmi Helenka Sommerová obsadila 18.místo.
V kategorii žákyň ročníku 2003 Andrea Hnojská obsadila 30.místo. Šimon Bělík se jako vítěz
nominoval na turnaj Stiga Masters Minimes, turnaj pro 12 hráčů a hráček kategorie mladšího
žactva , který se uskutečnil v termínu 24. – 25.října 2015 v belgickém Blegny, kde obsadil
4.místo. 7. – 8.listopadu 2015 se v maďarském Szombathely uskutečnil první ročník turnaje
kategorie minikadetů Olympic Hopes Tournament for Visegrad Countries 2015, projektu
podporovaného Českým olympijským výborem, kterého se zúčastnila výprava ve složení
Kristýna Pěnkavová, Linda Záděrová, Klára Witoszová, Šimon Bělík, Jan Mokrejš a Matěj
Stach pod vedením trenérů Radka Košťála a Martina Linerta. V srpnu před turnajem
Eurominichamps se výprava ve složení Filip Karel, Ondřej Květon, Barbora Březinová a Nela
Hanáková pod vedením Martina Linerta zúčastnila tréninkového kempu projektu ETTU
Eurotalents v Luxembourgu, dalšího, již výběrového kempu projektu Eurotalents též
v Luxembourgu se na konci srpna zúčastnili Šimon Bělík, Matěj Stach a Klára Witoszová pod
vedením Pavla Steffka.V termínu 15. – 20.září 2015 se 4 žáci a 2 žákyně zúčastnili pod
vedením trenéra projektu HBO Martina Pytlíka tréninkového kempu v centru TTV
Niedersachsen v Hannoveru a následného turnaje Grand Prix TTVN v Rintelnu, kde Filip
Vybíral obsadil 2.místo a František Onderka obsadil 3.místo oba v kategorii žáků 2002 a
mladších, v hodnocení družstev obsadilo naše družstvo výborné 3.místo. V termínu 4. –
11.října 2015 se Ondřej Květon spolu s Pavlem Steffkem zúčastnili výběrového tréninkového
kempu projektu Eurotalents ve slovinském Otočeci. V další etapě projektu Eurotalents se
v termínu 13. – 19.března 2016 zúčastnili výběrového kempu opět v Otočeci Šimon Bělík a
Linda Záděrová. V termínu 4. – 10.dubna 2016 se v Luxembourgu uskuteční kemp
Eurotalents Hopes Selection, kterého by se měli zúčastnit Šimon Bělík, Filip Karel, Ondřej
Květon, Barbora Březinová a Nela Hanáková pod vedením Pavla Steffka. Naši mládežníci se
účastnili i dalších tradičních mezinárodních turnajů, a to jak na Slovensku International
Slovak Open v Malackách, tak se na konci března již tradičního mezinárodního turnaje
mládeže v rakouském Linci.
KM ČAST opět zařadila v letošní sezóně mezi turnaje započítávané do žebříčku
mládeže 23.ročník Satellit Tour, seriálu turnajů pořádaných v srpnu v Hluku, v Havířově a na
Slovensku v Topolčanech a 12.ročník Velké ceny Prahy, mezinárodního turnaje mládeže,
který se uskuteční 27. – 29.5.2016 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 2015 se uskutečnil
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již tradiční tréninkový kemp v Bystřici nad Pernštejnem, kterého se zúčastnilo 34 hráčů a
hráček zapojených do našeho projektu. Kemp proběhl pod vedením trenérů našeho projektu
Tomáše Vrňáka, Martina Pytlíka, Pavla Steffka, Radka Košťála a Martina Linerta, kondičních
trenérů Radka Onderky a Martiny Moudré a dalších klubových trenérů. Na začátku září se ve
Vlašimi uskutečnil výběrový kemp pro hráče a hráčky ročníků 2005 – 2007, kterého se
zúčastnilo celkem 36 dětí z 21 klubů z celé ČR. Poté následovaly dva tréninkové kempy, které
proběhly opět ve Vlašimi pod vedením trenérů Pavla Steffka, Martina Pytlíka, Martina
Linerta, Radka Košťála, Luboše Pěnkavy a Martiny Hurníkové. V rámci projektu bylo
zapojeno a sledováno celkem 39 hráčů z 28 klubů. V termínu 11. – 13.12. 2015 se opět ve
Vlašimi uskutečnil další tréninkový kemp pro hráče ročníků 2004 a mladší, podobný kemp
připravujeme na termín 10. – 12.6.2016. Podobně jako v loňském roce připravujeme
v termínu 6. – 12.srpna 2016 opět v Bystřici nad Pernštejnem další kemp projektu Hledáme
budoucí olympioniky. V letošní sezóně jsme pokračovali v dalším stupni tohoto projektu tzv.
Hledáme budoucí olympioniky - Regionální výběry, který je zaměřen pro děti ročníků 2006 a
mladší a pro jejich trenéry. Projekt probíhal opět 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 zatím
uskutečnilo celkem 7 kempů v 1.polovině a 2 kempy v 2.polovině, kterých se zúčastnilo
celkem 127 dětí v 1.polovině a zatím 31 dětí ve 2.polovině sezóny, zbývajících 5 kempů je
plánováno v průběhu měsíců dubna, května a června.

V Praze dne 18.3.2016
Martin Linert, předseda KM ČAST
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ZPRÁVA O ČINNOSTI KOMISE ROZHODČÍCH ZA SEZÓNU 20152016
Svoji činnost v sezóně 2015-2016 zahájila komise rozhodčích ČAST ve složení:
OLBRICHT Jiří: předseda a JIRSA Pavel, KLECKER Roman, MALÍK Tomáš, VÍTEK Josef:
členové KR.
Na vlastní žádost předsedy komise, který z rodinných důvodů odstoupil z funkce k 31.
12. 2015, došlo ke změně předsedy, kterou od 1. 1. 2016 převzal dosavadní člen KR Tomáš
Malík.
Následující zprávu pro konferenci ČAST dne 3. 4. 2016 bych si dovolil rozdělit do
následujících pěti bodů:
1) Mezinárodní scéna
Svoji zprávu zahájím zhodnocením působení našich rozhodčích na mezinárodní scéně.
Stále v lepším a lepším světle se představují naši rozhodčí při akcích konaných v zahraničí.
Mým pohledem je fantastické, že o rozhodčí ze srdce Evropy je zájem na těch
nejprestižnějších světových akcích. Na letošní „Mistrovství světa družstev“ v malajsijském
Kuala Lumpur byl komisí rozhodčích ITTF do pozice vrchního rozhodčího jmenován Petr
Bohumský. O tom, že rozhodcovská pozice naší asociace dostává prostor i na těchto
nejvýznamnějších akcích svědčí i fakt, že v pozici jeho asistentky na tomto turnaji působila
Klára Vaculovičová, která je naší další nadějí pro zisk mezinárodní licence International
Referee, kterou v rámci České republiky drží již uvedený Petr Bohumský a také Zdeněk
Jirásek.
Významných nominací a ocenění jsme získali i v pozici rozhodčích u stolu: Roman
Klecker potvrdil, že patří mezi to, z čeho může naše republika v následujících letech těžit. Na
prahu roku 2016 se stal vůbec prvním českým rozhodčím, který byl pozván k účasti na
Paralympijských hrách v Rio de Janeiru, které se uskuteční v září letošního roku. Sílu tohoto
úspěchu potvrzuje fakt, že je jedním z osmi evropských rozhodčích a celkových dvaceti čtyř,
kteří byli pro tuto významnou akci vybráni. I v tomto ohledu vidím velmi pozitivním, že je na
mezinárodních akcích doplňován dalšími, zejména mladými rozhodčími. I v letošním roce
jsme si připsali významný „modrý“ úspěch, kdy jsme prostřednictvím Kláry Vaculovičové
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získali druhého rozhodčího s nejvyšší rozhodcovskou licencí ke stolu tzv. blue badge umpire1.
Spolu s Romanem Kleckerem2 se po loňském MS dospělých v Číně zúčastnili i MS juniorů
ve francouzském Vendeé. Oba v rozdílných pozicích byli nominováni i na již zmíněné MS
družstev do Kuala Lumpur, kde je doplnil další rozhodčí Radek Cankař. Naši rozhodčí byli
rovněž komisí rozhodčích ETTU vybráni na ME dospělých v ruském Jekatěrinburgu (Tomáš
Malík, Jan Vrabec). Mnoho dalších mezinárodních rozhodčích bylo nominováno a vybráno na
další mezinárodní akce typu World Tour, Junior Circuit ale i klubové soutěže typu Ligy
Mistrů či poháru ETTU.
Osobně věřím, že další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat a počet aktivních
mezinárodních rozhodčích se v naší asociaci v brzké době rozroste. Na zkoušky s cílem získat
mezinárodní licenci IU v letošním roce se přihlásili čtyři uchazeči 3.
2) Řízení dlouhodobých soutěží (Český pohár, ligové soutěže)
V oblasti řízení dlouhodobých soutěží zejména ligových soutěží se KR ČAST musí
vypořádat s nedostatkem rozhodčích ochotných řídit ligová utkání. V rámci letošní sezóny
2015-2016 bylo do pozice vrchního rozhodčího ligového utkání aktivně zapojeno celkem 187
rozhodčích s licencí „B“, což při 163 mužstvech přihlášených do ligových soutěží signalizuje
zásadní problém nedostatku rozhodčích se zájmem rozhodovat ligová utkání. O to
překvapivější je fakt, že zájem rozhodovat nemají ani rozhodčí u svého vlastního mužstva a
oddílu. Velká většina rozhodčích tak rozhoduje ligová utkání prakticky o každém ligovém
kole. Všem vrchním rozhodčím, kteří se v letošní sezóně zapojili do řízení ligových soutěží,
patří velký dík.
Snahou KR ČAST je v nejvyšších soutěžích, respektive soutěžích extraligy a první ligy
dodržet neutralitu rozhodčích, tak aby utkání nerozhodovali rozhodčí z pořádajících oddílů.
Soutěže druhých respektive třetích lig jsou ve velké většině řízena rozhodčími z domácích
oddílů. Zásadním problémem v této věci je postoj některých oddílů hrajících ligové soutěže,
které dlouhodobě nesplňují podmínku soutěžního řádu co do počtu kvalifikovaných
rozhodčích. I na tento problém musí KR ČAST reagovat a to prostřednictvím sumarizací
oddílů, které jsou za tento prohřešek potrestány pořádkovou pokutu, které v některých
případech dosahuje řádu tisíců korun.

1

Rozhodčích s tzv. licencí blue badge „modrého odznaku“ je k 7. 1. 2016 na celém světě 239
Roman Klecker získal modrý odznak v roce 2014
3
Ondřej Kalista, Anna Halasová, Tereza Hovorková a Pavel Šišma
2
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3) Jednorázové soutěže řízené ČÁST (Mistrovství republiky a BTM)
Tato činnost je v plné míře zabezpečena vrchními rozhodčími a jejich zástupci, kteří jsou
na každou sezónu jmenováni. KR ČAST se touto formou snaží zabezpečit jednotný průběh
turnajů. Vzhledem ke každoročnímu konání zkoušek na rozhodčí s licencí „NR“, která je
primárně určena pro řízení jednorázových akcí se nám daří postupně doplňovat a upravovat
výše uvedený seznam. Zároveň také do této pozice získáváme nové a zejména mladé
rozhodčí. KR ČAST v této oblasti našla vyhovující systém propojení zkušeností s dravým
mládím a tak se nám čím dál více daří eliminovat problémy, které se na těchto turnajích
v minulosti objevovaly. Lze říci, že se pomalu ale jistě vytváří několik týmů rozhodčích, které
ve stejném složení řídí několik turnajů v sezóně. I toto přináší pozitivní ohlasy nejen od
pořadatelů ale i účastníků republikových turnajů.
4) Vzdělávání rozhodčích
I v této sezóně byl dodržen plán školení a doškolovacích seminářů rozhodčích všech
licencí, kdy snahou KR ČAST je účastníky školení využít zejména v pozici rozhodčího u
stolu. Tento proces bude v letošní sezóně 2015-2016 dovršen při MČR mládeže v jarních
měsících duben a květen. V rámci již uskutečněných školení získalo 7 rozhodčích licenci
„NU“ a 5 rozhodčích licenci „NR“.
Postupně také dochází k úpravám směrnice o vzdělávání a udělování licencí rozhodčích,
kdy jsou promítnuty zejména potřeby odvíjející se od aktuálního stavu. Je nutno podotknout,
že KR ČAST se snaží reflektovat na požadavky rozhodčích a jejich podněty do vzdělávacího
systému promítnout a zapracovat. Přínosem tohoto systému je patrný nárůst rozhodčích
mladého věku, kteří se velmi rychle adaptují na nastavené podmínky práce rozhodčího. KR
ČAST chce v nastaveném trendu pokračovat a zajistit kvalitní úroveň rozhodování i pro
nadcházející období. Nicméně i několik sezón po změně systému udělování licencí
rozhodčího se stále nachází odpůrci tohoto systému, kdy kritizují zejména systém hodnocení
rozhodčích u stolu. Bohužel vzhledem k poznatkům z mezinárodních akcí je tento krok
krokem nepostradatelným a to zejména na cestě k zajištění profesního růstu rozhodčího, což
je jeden z dlouhodobých cílů KR ČAST.
Svůj přínos je patrný i ve školení rozhodčích licence „C“ přes e-learningový program,
jehož prostřednictvím získalo či si prodloužilo své licence 616 rozhodčích, z toho 138
v sezóně 2015-2016. Hlavním přínosem formy tohoto školení je zejména jednotný výklad
základních pravidel a pokynů, které jsou spojeny s prací rozhodčího.
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5) Výhled pro sezónu 2016-2017
V posledním odstavci své zprávy bych rád nastínil plán práce komise na nadcházející
období, které s sebou věřím, přinese pozitivní ohlasy nejen v řadách rozhodčích, ale i všech
ostatních. Mimo standartní práci se jako komise chceme pokusit zabezpečit rozhodčí na
vybrané turnaje mládeže, kde jsou doposud rozhodčími sami hráči. V první řadě bychom rádi
ve spolupráci s komisí mládeže zabezpečili rozhodčí na výběrové turnaje mládeže, tj.
kontrolní turnaje a turnaje žebříčkové. V delším časovém horizontu bychom se chtěli pokusit
zabezpečit rozhodčí na BTM. V tomto ohledu je však třeba vše promyslet zejména po
organizační a finanční stránce.
Druhým a pro všechny jistě pozitivním zjištěním, že v závěrečné fázi je příprava spuštění
seznamu rozhodčích přes oblast centrálního registru ČAST, na které Registrační a informační
komise usilovně pracuje. Věřím, že tímto zásadním posunem budou veškerá data rozhodčích
centrálně upravována přes oblast centrálního registru a data tak budou v daný moment
aktuální. Věřím, že tato novinka usnadní práci nejen členům komise ale celkově také práci
spojenou s dlouhodobými či jednorázovými soutěžemi.
Veškeré informace vyplývající z činnosti KR ČAST budou i nadále zveřejňovány na
webových stránkách ČAST, z nichž ty informace nejpodstatnější pak budou dále
uveřejňovány v elektronickém magazínu FLIP.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem rozhodčím, kteří se podíleli na řízení
ligových utkání, BTM , KT a M ČR. Také bych chtěl poděkovat všem členům komise
rozhodčích ČAST za jejich činnost pro KR ČAST, stejně tak i všem ostatním, kteří dávají a
zasílají podněty na zlepšení naší činnosti.
V Kostelci nad Orlicí, 12. 3. 2016

Tomáš Malík, předseda KR ČAST
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Zpráva TMK pro konferenci ČAST
Činnost a řízení trenérsko - metodické komise ČAST:
Za účelem zefektivnění práce komise, případně rozšíření její působnosti do dalších oblastí ,
byly po poslední volební konferenci provedeny změny v koncepci práce komise. Jednotliví
členové budou pověřování zabezpečováním konkrétních úkolů, které budou samostatně
realizovat. Schůzovní činnost komise se pak zredukovala na 1 zasedání ročně.
V novém funkčním období došlo k několika změnám ve složení TMK. Z důvodu ukončení
pracovního poměru s ČAST skončilo po dlouholetém působení členství v TMK Karlu
Chybovi. Chtěla bych mu i touto cestou za jeho obětavou práci poděkovat. Členství v TMK
bylo ukončeno i u Jana Poledneho, který zajišťuje úkoly pro TMK v rámci svého pracovního
zařazení na sekretariátu ČAST. Novým členem komise se stal Jindřich Bíla, se záměrem
zlepšení spolupráce s TMK KSST.
Složení TMK včetně oblastí:
Předsedkyně: Marta Novotná- řízení TMK, kontakt na VV, zabezpečení A licence
Členové: Hana Šopová –obsahové a organizační zabezpečení školení B licence
Jiří Pischel –obsahové a organizační zabezpečení doškolování trenérů
Martin Protiva –obsahové a technické zabezpečení metodického webu
Pavel Steffek –metodická podpora trenérů talentované mládeže, projekt HBO, obsahové
zabezpečení metodického webu
Martin Lučan –kontrola plnění podmínek SŘ u ligových družstev
Jindřich Bíla –problematika TMK KSST, kontakt s předsedy TMK krajů, podpora při
zajišťování školení C a D licencí
Pro odbornou konzultační činnost TMK a úzkou spolupráci s trenéry a odborníky, kteří
napomáhají k přenosu nejnovějších poznatků z praxe byl ustaven odborný poradní sbor, ve
složení: Kamil Koutný, Andrea Botková, Tomáš Vrńák, Jindřich Panský, Pavel Krpec, Tomáš
Demek, Petr Nedoma, Martin Linert, Radek Onderka
První schůze TMK v novém funkčním období se uskutečnila 29.8.2015 v Olomouci, na které
byla projednána nová koncepce práce.
Ve stejný den se uskutečnila i společná schůze TMK ČAST s předsedy TMK jednotlivých
krajských svazů, na které se řešila následující témata:
1. Aktualizace směrnice ČAST č.3/2014 k udělování trenérských licencí
2. Seznamy a evidence trenérů C a D licencí –převod do jednotného systému
3. Elektronické trenérské průkazy, aktualizace platnosti
4. Sestavení lektorského sboru pro školení C a D licencí
5. Zavedení trenérské kategorie „Zasloužilý trenér“
Na základě závěrů z této schůzky byly provedeny následující změny v platnosti a evidenci
trenérských licencí včetně jejich udělování.
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-Platnost licence se nebude vztahovat na kalendářní rok, ale na závodní období. Tím bude
směrnice pro udělování licencí v plném souladu se soutěžním řádem.
-Další podstatnou změnou bude evidence trenérských licencí prostřednictvím Registru ČAST,
kterou bude provádět u A a B licencí ČAST, u C licencí KSST a u D licencí RSST.
-Licence trenéra budou vedeny v elektronické formě, namísto dosavadních průkazek. Trenér
pak může požádat svaz, který školení provádí a licence uděluje o vydání potvrzení, proti
úhradě administrativního poplatku ve výši 100,-Kč za každé potvrzení.
-Evidenci trenérů v rámci Registru a vystavování elektronických licencí bude po převodu do
jednotného systému plně v kompetenci –u C licencí KSST, a u D licencí RSST.
Tyto změny byly podchyceny v aktualizované směrnici č.4 /2015 pro udělování a
prodlužování trenérských licencí která byla zveřejněna.
Předsedkyně TMK ČAST vyzvala zástupce krajů, aby prováděli kontrolu plnění podmínek
daných SŘ, týkající se kvalifikace trenérů v nižších soutěžích, jako jednoho z prostředků, jak
zvýšit zájem klubů o školení trenérů C a D licencí. Současná praxe je v různých krajích
diametrálně odlišná.
Konkrétní úkoly zajišťované TMK od poslední konference:
V oblasti školení a doškolování trenérů :
-Byla uzavřena dohoda o spolupráci při vzdělávání trenérů A a B licencí s FVTS UK Praha na
další 4 roky.
-Nově byla uzavřena dohoda o spolupráci s FSpS MU Brno, při vzdělávání trenérů B licencí.
-Byla navázána spolupráce s Vědecko-metodickou sekcí ČOV při zajišťování vzdělávání
trenérů, jejíž zástupci doporučili ČAST podat žádost na MŠMT na udělení akreditace pro
oblast vzdělávání trenérů.
-A licence -ve školním roce 2014/15 ukončili studium specializace za 2.ročník 4 trenéři–
Josef Plachý, Hana Valentová, Hana Bartošová, Michal Lebeda ml., kteří úspěšně zvládli
zkoušky ze specializace za 2.ročník. V roce 2016 je čeká ještě uzavření 2.ročníku z obecných
předmětů , zpracování závěrečné práce a závěrečné zkoušky.
Od školního roku 2015/16 zahájilo studium A licence dalších 12 trenérů: Josef Braun, Marek
Klásek, Marek Čihák, Petr David, David Marek, Petr Bělík, Jaromír Zlámal ml., Vít Gaydoš,
Tomáš Drahotský, Daniela Smutná, Petr Macela,Jindřich Bíla.
- B licence- v roce 2015, se uskutečnila specializace ve dvou týdenních cyklech –na jaře a
podzim. Tohoto cyklu se zúčastnilo 17 posluchačů, všichni úspěšně zvládli ústní i praktické
zkoušky. Někteří z nich musí ještě zpracovat závěrečné práce, aby jim mohla být udělena
licence.
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-Doškolení pro trenéry všech licencí- v meziobdobí se uskutečnily 3 doškolovací semináře –
29.8.2015 v Olomouci, 5.12.2015 v Praze a 19.3.2016 v Jablonci n.N.
Ostatní oblasti činnosti TMK:
-na základě podkladů ředitele 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.
-průběžně byla prováděna aktualizace seznamu trenérů A a B licencí po každém
doškolení,nebo ukončení běhu školení A a B licencí.
Činnost metodika ČAST
VV ve snaze o zlepšení práce trenérů ve stolním tenisu na všech úrovních ustanovil od
1.9.2015 funkci metodika ČAST, do které byla jmenována Marta Novotná. Hlavním cílem je
ovlivňovat kvalitu trenérské práce přímou metodickou podporou v tréninkovém procesu nebo
v soutěžích.
Hlavní priority činnosti:
1.Pokusit se o zlepšení komunikace mezi trenéry svoláváním pracovních seminářů trenérů,
které by měly vést k výměně názorů na otázky tréninku a soutěží ve vrcholovém ST a
reprezentaci a provádět výstupy, které by měly být pro všechny trenéry závazné. Tyto výstupy
by pak měly sloužit jako základ pro vytvoření „Jednotného tréninkového systému ve ST“.
2.Iniciovat členství a zastupovat ČAST v UPT /Unie profesionálních trenérů/, která je
ustavená při ČOV a přenášet poznatky z ostatních sportovních odvětví a nabízet trenérům ST
další možnosti vzdělávání.
3.Aktivně se zapojit do spolupráce s FTVS UK Praha resp. FSpS MU Brno při vzdělávání
trenérů A a B licencí a při využití nabídky odborných pracovišť těchto institucí.
4.Snažit se o zvýšení společenské prestiže trenérského povolání vytvářením sociálních jistot,
které by měly být zakotveny v trenérských smlouvách. Ve spolupráci s VV vytvořit tabulky
pro ocenění trenérů z hlediska kvalifikace, doby praxe a dosažených výsledků.
5.Působit na trenéry ve vrcholovém ST, aby dodržovali „Etický kodex trenéra ST“.
6. Aktivně pomáhat trenérům reprezentace , RC a SCM při sestavování ročních tréninkových
plánů, společně je vyhodnocovat a podle požadavku sestavovat individuální plány přípravy
pro jednotlivé reprezentanty.
7. V rámci RC a SCM společně s trenéry pravidelně provádět testování kondiční připravenosti
hráčů podle jednotné metodiky.
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8. Zapojit se do spolupráce s resortním centrem MV, vyhodnocovat a spolu s trenéry
interpretovat výsledky funkčního vyšetření hráčů a sledovat další využití podmínek centra pro
zdravotní zabezpečení hráčů a jejich regeneraci.
9. Poskytovat trenérům metodický servis při vrcholných mezinárodních soutěžích.
10. Podílet se společně s manažerem reprezentace Petrem Nedomou a trenéry reprezentace
mládeže na organizování a odborném vedení workshopů pro trenéry mládeže při různých VT
nebo turnajích podle projektu „Trenér ČAST“.
11. Pravidelně interpretovat závěry z metodické činnosti při tréninku a soutěžích na
metodickém webu ČAST.
12. Navázat úzkou spolupráci s KVS, společně vytvořit nominační kritéria pro účast na
mezinárodních akcích.
Ve Zlíně 12.3.2016
Marta Novotná, předsedkyně TMK ČAST
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Zpráva Disciplinární komise ČAST pro Konferenci 2016
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 2015/2016
V uplynulé sezóně projednávala Disciplinární komise ČAST jedno disciplinární řízení a to na
základě podnětu Sportovně-technické komise ČAST, který se týkal utkání III. ligy mužů mezi
družstvy KST Vsetín a TJ Sokol Čechovice ze dne 12. 12. 2015. Zápis byl vyhodnocen jako
zápis s nepravdivými údaji a předán k dalšímu řízení Disciplinární komisi ČAST.
Disciplinární komise na své jednání přizvala všechny účastníky řízení z obou oddílů, z nichž
se jeden dostavil, jeden účastník se omluvil a zaslal písemné vyjádření, ostatní účastníci se
omluvili bez písemného vyjádření.
Disciplinární komise se snažila při svém jednání objasnit všechny podstatné okolnosti tak, jak
se ve skutečnosti udály, a projednala fakta uvedená v dokumentech souvisejících
s projednávaným případem, především v dokumentech sportovně-technické komise.
Disciplinární komise dále v rámci objektivního a spravedlivého posouzení případu zvážila
všechny polehčující a přitěžující okolnosti. Jako přitěžující okolnosti komise vyhodnotila
především tyto skutečnosti:
-

většina účastníků svá nepravdivá tvrzení nezměnila,

-

pokud došlo ze strany účastníků řízení k přiznání k podvodnému jednání, bylo to až na
základě nezvratitelných důkazů nashromážděných Sportovně-technickou komisí
ČAST,
podvodného jednání se dopustili funkcionáři ČAST.

-

Jeden účastník disciplinárního řízení se proti rozhodnutí Disciplinární komise ČAST odvolal
k Výkonnému výboru ČAST, který odvolání zamítl.
Dokumenty Disciplinární komise ČAST
Disciplinární komise postupuje při svém jednání podle základních dokumentů, kterými jsou
Stanovy ČAST a Disciplinární řád ČAST, a případně dalších dokumentů, které souvisejí
s projednávaným disciplinárním proviněním.
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Zápis z jednání disciplinární komise byl zveřejněn na webových stránkách ČAST pod
odkazem:
http://www.ping-pong.cz/asociace/dokumenty-asociace/#pane-disciplinarnirizeni.
Závěr
Dobrovolná práce pro disciplinární komisi není pro žádného ze členů příjemná, ale chápeme
nutnost jejího zřízení nejen v souladu se Stanovami ČAST a Disciplinárním řádem ČAST, ale
také z hlediska morálního jako jeden z nástrojů prosazování hlavní myšlenky v oblasti
tělovýchovy a sportu – myšlenky fair play. Proto mi dovolte, abych závěrem 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 10. 3. 2016
Alice Roubalová v.r.
předseda Disciplinární komise ČAST
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Mediální komise ČAST
Mediální komise pracuje od podzimu 2015 v novém složení
Členové
Martina Kučerová
Miloš Židík, Zuzana Trojáková
František Zálewský
společnost Leemon
Ivan Urban
Nikolas Endal

koordinátoři (akce, tisk. zprávy, sociální sítě)
autor – zpravodajství reprezentace; fotograf
reklamní a marketingová agentura
TV produkce
ČAST

Spolupracovníci
Jan Brychta
Videotým CHDP company

fotograf
příležitostně využívaný tým na vytvoření upoutávek,
propagačních videí, spotů

Náplň činnosti
-

autorské zpracování aktuálního dění ve stolním tenise ve snaze přiblížit jej
nejenom stolno-tenisové veřejnosti, ale širšímu okruhu sportovních fanoušků.

-

propagace stolního tenisu prostřednictvím nových projektů např. Jeden za všechny,
všichni za stůl a nových médií jako je Facebook

-

užší spolupráce s médii na celonárodní, regionální a municipální úrovni

-

samostatné projekty typu Jeden za všechny, všichni za stůl

Realizované činnosti a projekty
-

web www.ping-pong.cz: nový design (Leemon) a obsahová náplň (F. Zálewský)

-

TV portál ping-pong.tv: byl spuštěn na podzim roku 2015

-

originální projekt Jeden za všechny, všichni za stůl: byl realizován v první
polovině roku 2015 prostřednictvím show na 14 základních školách z celé ČR a s
vysokým mediálním pokrytím

Úspěšnost nového přístupu
-

projekt Jeden za všechny, všichni za stůl: Sportovním serverem sportbiz.cz, který
pravidelně vyhodnocuje sportovní kampaně na českém trhu, byl totiž projekt ČAST
zařazen mezi TOP 5 událostí uplynulé sezony.

-

úspěšné propojení s filmem Padesátka: Sportovním serverem sportbiz.cz bylo
propojení ČÁST a filmu Padesátka vyhodnoceno jako jedna z TOP 5 nejlepších
partnerských aktivací v českém sportu v roce 2015.
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-

TOP 5 v celosvětové novinářské soutěži AIPS: Videoklip z turnaje ITTF World
Tour v Olomouci se umístil mezi pěti nejlepšími videi v premiérovém ročníku
celosvětové soutěže Mezinárodní asociace sportovních novinářů AIPS Black Pearl.

Nový přístup v číslech

Czech Open 2015 v Olomouci - mediální výstupy ve dnech 25. – 30. srpna 2015
-

35 příspěvků na Facebooku a na Twitteru

-

Maximální dosah příspěvků na Facebooku v sedmi dnech: 198 000 lidí
Počet shlédnutí videí v rámci Facebooku:
1. Image video „Krása stolního tenisu v Olomouci“– Více než 22 000x
2. Video „Proč stolní tenisté u podání dupou?“– Více než 16 000x
3. Video “Exhibice v Olomouc City” – Více než 15 000x
Počet shlédnutí videí v rámci ITTF YouTube kanálu:
1. Image video „Unbelievable 91 Shot Table Tennis Rally“– Více než 633 000x

-

20 textů na webu www.ping-pong.cz

-

208 fotografií ve fotogaleriích na webu www.ping-pong.cz

-

5 zpráv v servisu sportovní redakce ČTK

-

8 textů na www.idnes.cz (včetně videa)

-

5 textů na www.isport.cz (včetně videa)

-

1 text na www.sport.cz

Czech Junior and Cadet Open, Hodonín, 10. - 14. únor 2016
Web
-

2 texty publikovány na webu www.ping-pong.cz den před začátkem turnaje, autor:
František Zálewský

-

15 textů publikovaných na webu www.ping-pong.cz v průběhu turnaje, autor:
František Zálewský

-

61 fotografií umístěno do galerií na webu www.ping-pong.cz, autor: Jan Brychta

Facebook
-

20 příspěvků publikovaných na Facebooku ČÁST

-

2 videopříspěvky publikovány na Facebooku ČAST (jeden z nich sdílený ITTF – 3,4
tisíc přehrání)

Další publikované informace a texty
-

www.hodonin.eu: 8. 2. - text před začátkem turnaje jako pozvánka

-

www.hodoninsko.eu: 9. 2. - text před začátkem turnaje jako pozvánka

-

www.idnes.cz: 11. 2. - Talent Polanský míří do Německa. Mezi profesionály
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-

www.idnes.cz 13. 2. - Rozhodčí stolního tenisu Vaculovičová: Olympiáda je snem
každého

-

www.isport.cz: 15. 2.: Polanského kolotoč: Nejdřív medaile, potom zkouška z chemie

Další publikované fotografie
-

216 fotografií publikovaných v galerii na ITTF Flickr

Připravované činnosti a projekty
-

2. fáze projektu Jeden za všechny, všichni za stůl: show na školách + aktivní
zapojení jednotlivých klubů a trenérů

-

prezentace stolního tenisu v rámci Olympijského parku na Lipně: v gesci
společnosti Leemon

-

příprava kompletně nového brandingu ČAST

-

užší spolupráce s jednotlivými kluby ve snaze lepší prezentace extraligy v rámci
televizního vysílání
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Zpráva ARBITRÁŽNÍ KOMISE 2015/2016 – zkrácená verze
Arbitrážní komise ve složení: p. Zbyněk Bajger, p. Richard Brhel, p. Karel Chyba, p. Pavel Pěnkava,
p. Karel Štarman pracovala také v sezóně 2015/2016. AK obdržela podnět, který řešila v návrhu
prostřednictvím ČAST od FK Kolín – p. Stanislava Dolejšího /dále jen FK Kolín/. Návrh se týkal
rozhodnutí STK Středočeského kraje, kdy bylo kontumováno utkání družstva FK Kolín C v KS 2. třídy
v Kostelci nad Černými lesy v neprospěch hostujícího družstva FK Kolín.
Důvodem žádosti byl špatný postup orgánů krajského svazu v této věci.
Členové arbitrážní komise se na základě předložených materiálů, doložených i
zprostředkovaných, od zainteresovaných stran rozhodli pro jednání per rollam. FK Kolín nepodal
návrh na znění rozhodnutí a v několika dalších bodech směrnice pro jednání a rozhodování AK
pochybil.
AK došla jednoznačně – všemi hlasy členů komise – k závěru návrh FK Kolín neprojednávat,
neboť nebyly naplněny předpoklady pro zahájení řízení AK /platba poplatku, formální záležitosti
návrhu, chybějící návrh rozhodnutí apod./.
Jiné podněty k jednání AK nebyly do doby jednání konference ČAST 2016 podány.
Podrobnou zprávu za činnost AK ve volebním období 2012 – 2016 přednesu na konferenci
3.4.2016 v Praze.
Děkuji všem kolegům za spolupráci v sezóně 2015/2016, stejně tak, a ještě více, za celé volební
období, které touto konferencí pro výše jmenované členy AK končí.
Přeji nové komisi mnoho zdaru a co nejméně práce.

Karel Štarman, předseda arbitrážní komise v.r.
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Hodnotící zpráva Rady krajů
Na konferenci v roce 2014 byly podniknuty kroky k oživení fungování Rady krajů (dále RK).
V loňské hodnotící zprávě jsem činnost RK zhodnotil tak, že naplnila očekávání mých
představ o fungování z cca 30% a vyslovil naději, že se toto v dalším období zlepší.
Jak probíhala činnost RK?
Proběhly tři schůzky RK, 12. 9. 15 v Praze u příležitosti BTM (účast 8 zástupců z 8 krajů,
hosté 2 členové VV, předseda STK), 28. 11. 15 v Praze, jako samostatná schůzka RK (účast
10 zástupců z 10 krajů a hosté 3 členové VV a předsedové MK, STK, a KM, dále KR, TMK a
RIK (zástupce) a předsedkyně DR) a 19. 3. v Jablonci n. N. u příležitosti MČR dospělých
(účast 8 zástupců z 8 krajů a hosté předseda VV a DR, předseda KM a zástupci agentury
Leemon).
Za obzvláště zdařilou považuji samostatnou schůzku v Praze, kde zástupci většiny komisí
prezentovali, co očekávají a naopak co mohou nabídnout krajským svazům. Předseda VV zde
vysvětlil očekávání VV a roli krajů v naplňování koncepce nového VV.
V roce 2015 se předseda RK vcelku pravidelně účastnil jednání VV (části týkající se
problematiky krajů), kde prezentoval názory a požadavky z krajů (bohužel zatím stále
minimální). Předseda udržoval omezenou komunikaci s členy prostřednictvím mailů, případně
telefonů.
Byl zřízen na webových stránkách ČAST prostor pro informace RK na stejné úrovni, jako
mají ostatní komise. Informace jsou zde ale příliš neaktualizované
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 pokračoval cíl realizovat opatření na podchycení „ostatních členů“, nárůst byl cca 900
členů, podařil se nárůst prakticky ve všech krajích (nejvíce MSS, OL, LBC), pozitivní je i
nárůst „aktivní“ členské základny o cca 400 (celkem narostla členská základna o 1284 členů)
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 jako vloni dvě aktuální oblasti - z hlediska legislativy změna stanov u svazů s právní
subjektivitou (osobností), doporučený postup na www a snaha VV ČÁST o maximální
informovanost v problematice dotací na jednáních RK, na www. Další cílená komunikace
zatím není – byla by potřeba, a užitečná i výměna zkušeností mezi kraji.
3) RK spolupracuje s dalšími odbornými komisemi zřízenými svazem k zabezpečení
organizace jeho činnosti
- komunikace a spolupráce navázána na RK 28.11. Od té doby někteří předsedové chodí na
RK a komunikují. Oceňuji zejména předsedy KM, STK a MK. Hledat další cesty ke zlepšení
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(posílat všechny zápisy z komisí předsedům krajů (i když jsou na www), účast zástupců
komisí na RK, pozvání předsedy RK na jednání odborných komisí, kde se řeší problematika
krajů, aj.
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 a hledat
další cesty. Administrativu RK nutno zlepšit (zápisy z jednání, informace z VV) – předseda,
případně místopředseda
5) RK vytváří prostor pro širší diskuze na aktuální témata stolního tenisu
- Předseda RK se zapojil do procesu novelizace stanov ČÁST, jinak ale RK zatím nenašla
společné a jednotné téma, které by akcentovala; diskuze na www zatím není prakticky moc
využívána.
Shrnutí: fungování se zlepšilo na cca 50 % původních představ
Jak dál?
1) Nové cíle a očekávání VV – vychází ze stanovených 12 priorit VV. Krajů se týká:
1. Zvýšení finančních prostředků (metodická pomoc krajům se získáváním dotacívýměna zkušeností mezi kraji, navýšení členské základny)
2. Zlepšení komunikace mezi jednotlivými články ČAST (RK, komise, www)
3. Projekty vedoucí k rozšíření členské základny mládeže a popularizaci ST (Všichni
za stůl, jednotný koncept propagace ST v rámci náborových akcí na školách – pro
kluby
4. Podpora trenérů mládeže (ve spolupráci s kraji – školení, finance
5. Rozšíření spolupráce s médii (v regionech s místními kluby a krajskými svazy)
6. Pořadatelství mezinárodních akcí (v regionech ve spolupráci s kluby a krajskými
svazy)
2) Pokračovat v činnosti s následujícími návrhy na zlepšení a rozvoj práce RK:
- Udržet a ještě zlepšit spolupráci s předsedy odborných komisí (na jednání RK, …)
- www – lépe aktualizovat a zvyknout si využívat prostor RK na stránkách ČAST,
- zvolit místopředsedu (z loňska nesplněno)
- najít způsob komunikace a rychlého přenosu informací z VV (z loňska, částečně
řešeno rychlejším vyhotovením zápisů z jednání – možná adresnější informace pro
kraje)
- schůzky RK pořádat přísně účelově, pouze v Praze, v rámci schůzí RK prezentace
činnosti krajů, případně připravit vždy jedno obsáhlejší nosné téma (přednáška,
materiály, odborníci, diskuze) – jednání delší

Jiří Veselka, předseda Rady krajů
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Zpráva registrační a informační komise
Komise v současnosti pracuje nově ve 3 členném složení. (Dolejší, Herout, Halas) V rámci
lepší součinnosti s potřebami soutěží ČAST dále úzce spolupracuje s komisí ředitel soutěží p.
Poledne.
Práce komise byla v posledním roce spíše rutinního charakteru. Ztratili jsme během
posledních období potřebnou tvůrčí kapacitu. Především se řešili naléhavé problémy plynoucí
ze života registrační a přestupní agendy, stejně tak v oblasti vedení soutěží.
Teprve na konci tohoto období se nám částečně podařilo dohodnout další postupy v oblasti
potřebného rozvoje Registru a STISu. Byly stanoveny a VV schváleny priority dalšího
rozvoje a započato jednání s programátory. V prvé řadě půjde o splnění dlouho slibovaných
úprav. VV poskytne z rozpočtu potřebné financování podle potřeb a schopností
programátorské skupiny.
Schválené priority rozvoje:
1) dodělat co nejrychleji evidence rozhodčích
– splněno
2) upravit status registrací (semafor konce platnosti)
3) evidence trenérů
4) upravit do konečné verze on-line zápis o utkání
5) upravit statistiky členů dle potřeb sekretariátu a oddílů
6) vytvořit systém celostátního bodovacího žebříčku - zde je třeba ještě diskuse jak to
realizovat
7) servisní funkce Registru (rušení registrací - vracení přestupů-registrací apod.)
8) sestavit dlouhodobé statistiky hráčů
9) připravit mobilní variantu STISu a Registru
+ Změna designu STISu a přeprogramování webu ČAST do responsivního designu.
10) Možnost zpracování nemistrovských soutěží družstev do STISu (Český pohár).
11) On line přihlášky na jednorázové soutěže (možná tournament software - zadání na na
starosti P. Bohumský, ale v každém případě je potřeba součinnost)
V současné době se podařilo dokončit evidenci rozhodčích v Registru ČAST, která je ve
správě KR ČAST. Další zadanou prací je evidence trenérů pro TMK ČAST. Současně se
pracuje na vylepšení informací o registracích členské základny (platnost, upozornění na
končící platnost apod.) Do konce této sezóny bude ještě upraven a dokončen systém on-line
zápisů pro soutěže, který byl dán k dispozici na jejím začátku.
Komise opět předložila několik potřebných změn v Přestupním řádu, které vyplynuly z praxe.
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 23. 3. 2016

Standa Dolejší
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