Zápis z II – 33. řádného jednání VV ČAST

Zápis z II – 33. řádného jednání Výkonného výboru České asociace stolního tenisu

Datum: 2. 8. 2017 od 13.00 hodin, Na Pankráci 123, Praha 4
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV, P. Bohumský, N. Endal, J. Brothánek - místopředsedové VV,
O. Kaucká - asistentka VV
Hosté: M. Linert 14.00 – 15.30 – Předseda Komise mládeže
A. Roubalová od 15.30 – Dozorčí rada

VV projednal:
1) Stav dotačních programů z MŠMT pro rok 2017. Po několika opravách MŠMT vydalo rozdělení
finančních prostředků z dotačního programu V. – Provoz sportovních svazů. Pro stolní tenis
byla přidělena částka 19 522 500,- CZK, což je nárůst oproti roku 2016 o 8%. V této položce je
zahrnuta též částka z loterií, kterou dříve přiděloval ČOV a pro rok 2017 byla tato dotace
zrušena. 25% z této částky musí Asociace použít na práci s mládeží. Použití peněz je daleko
komplikovanější a přísnější a bude to vyžadovat určitá opatření. Dotační program IV. – Provoz a
údržba sportovních zařízení nebyl ještě zpracován. VV konstatuje, že situace na MŠMT není
dobrá, chybí na něm mnoho pracovníků a zejména odborníků a oddělení sportu udělalo
mnoho pochybení. Jediným kritériem bylo bohužel pouze členská základna. VV doufá, že
peníze budou přiděleny v co nejkratším termínu tak, aby je Asociace mohla v řádném termínu
správně použít a vyúčtovat.
2) VV projednal s M. Linertem, který od 1. 7. 2017 pracuje na plný úvazek pro Asociaci, jeho
pracovní náplň v jeho nové funkci, dále systém MČR mládeže, systém žebříčkových,
kontrolních turnajů mládeže a rozpisy bodovacích turnajů mládeže. A zejména zpřesňující
,,Princip metodiky žebříčků mládeže“ pro následující sezónu. VV požaduje čtvrtletní zprávu o
jeho činnosti tak, jak ji vyžaduje i od metodičky svazu, předsedy KVS a RIK.
3) VV projednal s M. Linertem termíny na MČR družstev vzhledem k termínové listině ITTF.
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4) Účast předsedy na Kongresu ETTU v Lucembursku při ME družstev dospělých. Zejména nové
návrhy na kvalifikaci pro příští ME a počet účastníků mistrovské divize. ČAST navrhuje 24
družstev.
5) Zhodnocení Mimořádné konference ČAST a návrh Z. Špačka na dalším řešení vzniklé situace.

Vzal na vědomí:
1) Informaci J. Brothánka ke stavu hospodaření ČAST ke dni 1. 8. 2017, zejména stav
zaúčtovaných položek, stavy jednotlivých účtů.
2) Zprávu M. Linerta k rozvoji aktivit Komise mládeže.
3) Informaci A. Roubalové k novým kancelářím Asociace, které by měly být připravené
k nastěhování na konci srpna 2017 v budově ČUS na Strahově.
4) Žádost PSST o refundaci evidenčních poplatků, tu zamítl.
5) Informaci Předsedy RIK M. Henžela předloženou P. Bohumským, a to zejména k rozvoji
Registru a STISu. Intenzivně se pracuje na nominaci rozhodčích pro ligová utkání, evidenci
trenérů, on line zápisů, žebříčku ELOST apod. Podařilo se zajistit nové programátory s tím, že
autor obou programů (STIS a Registr) V. Herout se již nebude aktivně podílet na jejich rozvoji,
ale přislíbil pomoc při případných problémech či drobných opravách systému, nebrání se i další
drobné výpomoci.
6) Informaci P. Bohumského ze schůze STK ze dne 14. 7. 2017, včetně přípravy ligových soutěží
pro následující sezónu a příprav k novému ročníku Českého poháru s navrhovanými změnami.
7) Informaci N. Endala k novému ročníku Extraligy mužů, který je řízen APK. Nového ročníku se
zúčastní nakonec 10 týmů. Po termínu přihlášek se odhlásil ze soutěže klub z Františkových
lázní.
8) Informaci N. Endala k organizaci WT Olomouc. VV je potěšený velkým zájmem nejlepších
světových hráčů a hráček. Letošní ročník se bude hrát v moderní sportovní hale Omega
v Olomouci, kde jsou složitější podmínky i vzhledem k nové organizaci WT v letošním roce.
Asociace se snaží navýšit stanovený limit počtu hráčů pro tento WT tak, aby se jej mohli
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zúčastnit všichni zatím přihlášení hráči (328). VV konstatuje, že prostředí bude výrazně lepší
než v původním Kampusu University Palackého, kde se doposud WT hrál.
9) Informaci N. Endala k přípravám projektu Všichni za stůl III. Projekt je schválen, smlouvy jsou
podepsány. VV očekává i slíbený příspěvek od MŠMT z dotačního programu X. – Sport pro
veřejnost.
10) Informaci N. Endala z MEJ v Portugalsku. Hodnocení od trenérů ještě není zpracováno. MEJ se
kromě něho, jako člena EB ETTU, aktivně zúčastnila i členka komise mládeže ETTU M. Novotná.
VV konstatoval, že bohužel chyběla v tomto ročníku medaile, i když všechna naše 4 družstva
hrála nakonec mistrovskou divize o medaile.
11) Informaci N. Endala k hodnocení MS jednotlivců dospělých.
12) Informaci N. Endala k přípravě na ME družstev v Lucembursku, včetně nastalých problémů při
soustředění mužské části v Olomouci.
13) Informaci N. Endala ke kontrolnímu turnaji mužů a žen v hale TTC Ostrava ve dnech 4. - 6. 8.
2017.
14) Informaci A. Roubalové k přípravě Organizačního řádu.
15) Informaci A. Roubalové k založení Databáze brigádníků.
16) Informaci A. Roubalové k případu protestu zařazování hráčů na žebříček mládeže.
17) Informaci A. Roubalové k případu odvolání Arbitrážní komise.
18) Informaci N.Endala o připravovaném projektu Stoly do ulic.

VV schválil:
1) Schválil Rozpis Českého poháru pro rok 2017 v plném rozsahu tak, jak jej předložil předseda
STK V. Drozda.
2) Na návrh Komise mládeže Rozpis BTM .
3) Smlouvy na údržbu Registru pro M. Záškodného a smlouvu na tvorbu složky trenérů
v Registru pro T. Režného.
4) Mimořádnou dotaci pro PSST na zajištění turnajů Grand Prix 2017, který je otevřen pro další
krajské svazy.
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5) Pořádání jednodenního trenérského semináře pod vedením R. Prauseho, hlavního trenéra
německé reprezentace. Navrhovaný termín 20. 11. 2017 v Praze. Tématem bude podání a
jeho příjem.

VV uložil:
1) Z. Špačkovi a J. Brothánkovi: Průběžně informovat členy Asociace, prostřednictvím svých
webových stránek, o situaci okolo financování Asociace a dotačních programů MŠMT.
T: průběžně
2) M. Linertovi: Vypsat výběrové řízení na pořadatelství MČR družstev a jednotlivců mládeže a
zveřejnit na webových stránkách Asociace.
T: 30. 9. 2017
3) N. Endalovi : Převedení správy Metodického webu pod Asociaci.
T: 30. 9. 2017
4) J. Brothánkovi: Zajistit schválenou materiální pomoc při MS mentálně postižených v Hradci
Králové na podzim 2017.
T: průběžně
5) Z. Kaplanové: Zajistit výpomoc při uvedení Vlasty Depetrisové do Síně slávy ETTU pro Z. Pidl.
T: 15. 8. 2017

Úkoly z minulých zápisů:
1) Členům VV: Zajistit splnění úkolů a doporučení vyplývající ze zasedání DR.
2) J.Brothánkovi a Z.Špačkovi : Zajistit pomoc likvidátorovi při likvidaci ,,České stolnětenisové“
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Jednání ukončeno v 18.00.

Příští zasedání: 11. 9. 2017 13.00 Na Pankráci 123, Praha 4

Zapsala: O. Kaucká
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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