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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Zprávy |č.11| 2017/2018
12. 03. 2018

1. Zpráva předsedy VV KKSST:
V roce 2017 v červnu jsme se účastnili Olympiády dětí a mládeže v Brně. Zastoupen tam byl i náš
krásný sport jakým je stolní tenis, v počtu 8 dětí, 4 dívky a 4 chlapci v kategoriích staršího a
mladšího žactva. Karlovarský kraj tam vyslal to nejlepší, co jsme měli a výsledek byl slušně řečeno,
nedobrý.
Proto jsem z vlastní iniciativy s podporou VV začal pracovat na zlepšení této situace. Po analýze
nabídek zvýšeného trénování, kde trénovat a kvalifikovaným trenérem, tak tyto možnosti jsou v
Karlovarském kraji opět velmi omezené. Po dlouhých jednáních byla jediná možnost, kde by mohlo
vzniknout tréninkové centrum mládeže a to ve Františkových Lázních pod vedením trenéra licence B
- Petra Gavlase. Rozpočet na celý rok, včetně plánu činnosti mládeže pro zhruba 12-14 dětí, byl dán
na papír. Podpora Karlovarského kraje, ČAST i Fr. Lázní byla přislíbena. Největší podíl financí mělo
být z Krajského úřadu, kde jsem jednal 6.2. 2018 s panem náměstkem hejtmanky Karlovarského
kraje. Po náročném vysvětlení představy Krajského centra mládeže, kterého se také účastnila vedoucí
odboru pro sport a pracovníků pro tělovýchovu, byl tento projekt centra mládeže zamítnut v této
nastíněné podobě. Jinak řečeno, politici samozřejmě chtějí dobré výsledky mládeže v Karl. kraji, ale
v takovém to formátu centrum mládeže byl odstaven, s replikou, že to nebude fungovat.
(třikrát týdně dvou a půl hodinový trénink ve FR. Lázních, kde děti budou dovážet rodiče z celého
kraje, pod vedením P. Gavlase)
Tím to budeme muset hledat jinou možnost podpory a formát naší mládeže (tréninkové víkendy, letní
kempy apod.), abychom se pokusili zlepšit výkonnost našich reprezentantů Karl. kraje a byli alespoň
o trochu konkurence schopné. Zároveň je třeba apelovat na trenéry a funkcionáře ze všech oddílů
KV, aby se snažili takové hráče vychovat.
Jinak si budeme hrát tento sport opravdu jen pro radost.

2. VV KKSST informuje:
VV KKSST informuje o možnostech naší mládeže, hrát tzv. divize mládeže. V Plzeňském kraji tyto
turnaje hrají již druhým rokem, Ústecký kraj hraje systémem spojených kategorií dívky a chlapci.
Bude důležité, aby se k těmto otázkám vyjádřily všechny oddíly v kraji a zvážily všechny možnosti
pro a proti. Zjišťujeme informace ohledně divizí, kladně je hodnoceno zkvalitnění zápasů všech
kategorií mládeže, kde krajské přebory, TOP 12 a oblastní souboje s Plzeňským krajem zůstanou
zachovány. Jako negativa vidíme náročnost pořádání takového turnaje, jeho delší čas strávený v hale,
jakož to 10 stolů v herně, nehrát čtyřhry mládeže apod.
Všechny informace se určitě objeví v hodnocení sezóny a soutěží pro letošní rok, kde se každý oddíl
vyjádří k tomuto tématu, abychom to již mohli na závěrečné konferenci konané v červnu, jestli tento
nový návrh podpořit nebo zůstaneme u stávajícího stavu naší mládeže.
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3. Vyjádření předsedy VV KKSST:
Vyjádření předsedy VV ke krajským přeborům st. žactva družstev pořádaný dne 4.3.2018 v Chodově.
Za mého působení ve výkonném výboru ST se to stalo podruhé, aby nebyly na přeboru žactva
předány medaile a poháry všem oceněným. Tato situace nastala opomenutím hospodáře VV KKSST.
Tuto situaci jsme vyřešili v následujícím týdnu a všem vítězům byly poháry a diplomy předány.
Tímto se omlouvám za nastalou situaci a všem pochybovačům malé zamyšlení, jestli někdo v tomto
věku, bude chtít pracovat pro stolní tenis.

4. Seznam vítězů TOP12 za rok 2017:
Dorost 1.

Dominik KŘÍŽ

Natálie MOROVÁ

SŽ 1.

Vojtěch LEVORA ml.

Natálie MOROVÁ

MŽ 1.

Kvido RADA

Lucie ČÁCHOVÁ

Uvedené vítěze, potažmo zástupce mateřských oddílů žádáme, aby své putovní poháry z těchto akcí
dodali včas k rukám pořadatele, aby je mohli předat zase dalším vítězům. Za požadované předem
děkujeme.

5. Společenský koutek:
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea
Jan Hofman st.
Zdeněk Holeček
Pavel Rubin
Milan Harušťák

TJ OSTROV
KST KARLOVY VARY
KST KARLOVY VARY
TJ SPARTAK H. SLAVKOV

75 let
70 let
70 let
55 let

Jmenovaným oslavencům přeje VV KKSST vše nejlepší, zejména hodně zdraví a štěstí a v
neposlední řadě dostatek životní pohody a spokojenosti v životě rodinném i sportovním.

Tomáš Skála

Mgr. Michal Janský

Mgr. Jan Kořínek
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