Zápis z III – 6. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 6. řádného jednání Výkonného výboru České asociace
stolního tenisu
Datum: 5. 10. 2019 od 15.00 hodin, sídlo ČAST, Zátopkova 100/2, Praha 6
Přítomni: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: J. Juřena – předseda Dozorčí rady, M. Panský – místopředseda Rady krajů

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Úvod, přivítání
Schválení programu zasedání VV ČAST
Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST ze dne 29. 8. 2019
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST
Rada krajů - informace předsedy RK, hodnocení jednání Rady krajů s VV ČAST
Dozorčí rada – informace
Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
- Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 – Repre, Talent a Můj Klub - úkoly
z nich vyplývající
- Pořízení samostatného movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou
mládež, stav čerpání dotačního programu
b) Stav čerpání rozpočtu pro rok 2019
c) Příprava rozpočtu pro rok 2020
d) Ostatní informace místopředsedy pro ekonomiku
Agenda reprezentace a talentované mládeže
- Nové smlouvy s trenéry Projektu HBO a reprezentace
- Nominace na MSJ v Thajsku
- ME v Nantes
Agenda projektů
a) Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019 –
1.kolo
b) Vyhlášení programu VV na projekty krajských a regionálních svazů pro rok
2019 – 2.kolo
c) Stav podpory RCM, SCM, SPS a OTM na rok 2019
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých 2020 - Plzeň
b) Stav výběrového řízení na pořádání MČR mládeže pro rok 2020
c) Český pohár 2019 – finále
Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, Mediální K, STK, RIK,
KVS
b) Organizační struktura Komise mládeže
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12.
13.

14.

15.
16.
17.

c) Plnění podmínek účastníka soutěží – Komise rozhodčích
d) Kondiční trenér Asociace
e) On line tréninkový deník
f) Směrnice : Udělování a prodlužování trenérských licencí
g) Směrnice : Návštěvní řád
h) Kalendář ČAST pro rok 2020
i) Tiskový monitoring
j) Projekt Všichni za stůl
Disciplinární řízení vedená ČAST – informace o výsledcích řízení
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
- Žádost RSST Semily – přepracovaná žádost
- Žádost KST Olomouc U11&U13 Czech Open
- Žádost Karlovarského krajského svazu ST
- Žádost tělesně postižených sportovců
- Žádost RSST Přerov
- Žádost RSST Jeseník
- Žádost RSST Brno-město
Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Odprodej použitého materiálu ČAST – informace
b) Autoprovoz
c) Paralympijský výbor, zařazení tělesně postižených sportovců do Asociace
d) Sokol Hradec Králové – dopis rodičů
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 5. 10. 2019
Přehled hlavních mezinárodních akcí ETTU a ITTF v roce 2020
Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV ČAST a přítomné hosty.
2. Schválení programu zasedání VV ČAST
VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 29. 8. 2019.
Usnesení:
USN195/III6/Bod3/5-10-2019
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis z minulého zasedání VV ČAST ze dne 29. 8. 2019.
4. Kontrola Usnesení z minulého zasedání VV ČAST
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VV projednal úkoly z minulého zasedání VV ČAST. Předseda VV zkontroloval všechna
Usnesení z minulých zápisů VV ČAST a konstatoval, že všechna byla splněna.
5. Rada krajů
Před zasedáním VV ČAST proběhlo setkání Rady krajů s VV ČAST a s některými předsedy
odborných komisí VV. Přítomen byl celý VV, 12 zástupců krajských svazů stolního tenisu,
předseda KVS P. Nedoma, RIKu M. Henžel a trenér projektů HBO, celostátních a regionálních
A. Sviták, který má na starosti praktické zkoušky trenérů licence C. Z jednání se na poslední
chvíli omluvil zástupce Královéhradeckého krajského svazu ST a nepřijel nikdo z největšího
krajského svazu stolního tenisu, Středočeského kraje. Zprávu za VV přednesl Z. Špaček a N.
Endal, za odborné komise přednesli zprávu, Z. Špaček za TMK, za Mediální komisi N. Endal, za
Komisi rozhodčích a za STK P. Bohumský, osobně za KVS P. Nedoma, za RIK také osobně M.
Henžel. Poté vystoupil i A. Sviták. V oblasti dotačních programů a projektů krajských a
regionálních svazů potom J. Brothánek. Předseda Rady krajů bude pořizovat podrobný zápis
z tohoto jednání, a ten bude v nejbližší době umístěn na webových stránkách Asociace.
Všichni přítomni se shodli, že jednání bylo velmi přínosné. Další schůzka VV s předsedy
Krajských svazů proběhne v příštím roce, a to před řádnou Konferencí ČAST.
6. Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady J. Juřena pozval zástupce VV na další jednání DR, která se bude konat
dne 22. října v 15 hodin v Olomouci. Zasedání se zúčastní předseda VV. Na toto jednání
připraví místopředseda VV J. Brothánek podklady k případné revizi struktury čerpání
rozpočtu pro rok 2019 a stavu jeho čerpání. Vše zašle předsedovi DR k termínu 16.10.2019.
Usnesení:
USN196/III6/Bod6/5-10-2019
VV pověřil svého místopředsedu po ekonomiku J. Brothánka o vypracování stavu čerpání
rozpočtu ČAST pro rok 2019, vypracováním případné změny struktury čerpání tohoto
rozpočtu vzhledem k metodice MŠMT a následně předáním členům VV a předsedovi DR
J. Juřenovi.
Z: J. Brothánek
T: 16.10.2019
7. Ekonomická agenda ČAST
a) Dotační programy MŠMT
- Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020
MŠMT vyhlásilo dotační programy REPRE, TALENT a Můj Klub s tím, že uzávěrka
podání ze strany sportovních svazů je k termínu 8.11.2019. VV se bude těmito
projekty před zasláním na MŠMT zabývat, a to na svém řádném zasedání dne
6.11.2019.
N. Endal dále informoval o možnosti servisu pro oddíly a kluby stolního tenisu v rámci
naší Asociace pro dotační program Můj Klub, kde pro některé z nich je podání a
vyhodnocení tohoto programu velice obtížné. N.Endal informoval o nabídce Lukáše
Žmolíka, sportovního poradce a odborníka na tuto problematiku.
Aktualizováno 8. 10. 2019
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Usnesení:
USN197/III6/Bod7aa/5-10-2019
VV vzal na vědomí vyhlášení dotačních programů MŠMT TALENT a REPRE a pověřil N. Endala
vypracováním obou projektů.
Z: N. Endal
T: 31.10.2019
USN198/III6/Bod7ab/5-10-2019
VV pověřil dalším jednáním ohledně podmínek spolupráce týkající se servisu pro kluby
v projektu MŠMT Můj Klub N. Endala.
Z: N. Endal
T: 20.10.2019
-

Pořízení samostatného movitého majetku pro reprezentaci a talentovanou mládež

VV vzal na vědomí Rozhodnutí odboru sport MŠMT ze dne 24.9.2019 o poskytnutí investiční
dotace na pořízení majetku pro sportovní reprezentaci a talentovanou mládež. Peníze byly
Asociaci připsány na účet 2.10.2019. Tato investiční dotace se pořizuje s 20% spoluúčastí
naší asociace. Ta bude financována z účtu Loterie.
USN199/III6/Bod7ac/5-10-2019
VV schvaluje předání a převzetí osobního automobilu Toyota Auris s výbavou požadovanou
dle zadávací dokumentace veřejné zakázky ,,Nákup automobilů pro Českou asociaci stolního
tenisu z.s. – 2.část – dodávka osobních automobilů“ od dodavatele Toyota Tsusho Praha s.r.o
ke dni 17.9.2019.
b) Stav čerpání rozpočtu pro rok 2019
VV se zabýval stavem čerpání rozpočtu Asociace v roce 2019. Přijal závěr, viz Usnesení č.
196 tohoto zápisu.
c)

Příprava rozpočtu pro rok 2020
VV se zabýval přípravou rozpočtu pro rok 2020. Předsedové krajských svazů stolního
tenisu zpracují projekty za své kraje. Návrh svého rozpočtu připraví i předsedové
jednotlivých odborných komisí.

USN200/III6/Bod7ca/5-10-2019
VV uložil zpracovat plán vlastních projektů s dopadem do rozpočtu Asociace pro rok 2020
předsedy krajských svazů stolního tenisu.
Krajských svazů stolního tenisu.
Z: Předsedové krajských svazů
T: 31.10.2019
USN201/III6/Bod7cb/5-10-2019
VV uložil zpracovat návrh rozpočtu Asociace pro rok 2020 za svou oblast předsedům
jednotlivých odborných komisí.
Z: Předsedové odborných komisí
T: 31.10.2019
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d)

Ostatní informace místopředsedy pro ekonomiku
J. Brothánek informoval podrobně o výsledku hospodaření MEJ 2019 v Ostravě a WT
2019 v Olomouci. Obě akce byly ziskové, chybí u obou projednat s dodavateli a následně
zaúčtovat u obou akcí jen několik málo položek.
Dále též informoval VV o změně dokumentace ve vedení bankovních účtů U Moneta
Money Bank a.s.

Usnesení:
USN202/III6/Bod7d/5-10-2019
VV schválil změnu dokumentace ve vedení bankovních účtů U Moneta Money Bank a.s. ke
dni 1.10.2019.
8. Agenda reprezentace a talentované mládeže
-

Nové smlouvy s trenéry projektu Trenér ČAST Trenér ve funkci trenéra talentované
mládeže
VV projednal na návrh Komise mládeže nové smlouvy s trenéry mládeže v Projektu Trenér
ČAST, zejména pro projekty HBO.
Usnesení:
USN203/III6/Bod8a/5-10-2019
VV ČAST schválil smlouvy s trenéry mládeže Alešem Svitákem a Radkem Košťálem (do
30.6.2021), Martinem Bajgerem (do 31.12.2019).
N. Endal připraví a zajistí podpisy nových smluv s těmito trenéry.
T: 15.10.2019

-

Nominace juniorů na MS v Thajsku
VV projednal na návrh reprezentačních trenérů a Komise vrcholového sportu nominaci na
MS juniorů v Thajsku. Juniorky si na MEJ v Ostravě vybojovaly účast i v soutěži družstev,
na základě umístění na WR U18 si vybojoval účast na soutěž jednotlivců i Tomáš
Martinko.
Usnesení:
USN204/III6/Bod8b/5-10-2019
VV schválil nominaci na MSJ ve dnech 24.11.-1.12.2019 v thajském Koratu:
Juniorky : Zdena Blašková, Linda Záděrová, Gabriela Štěpánová, Klára Hrabicová, trenér
Tomáš Vrňák, na soutěž jednotlivců a družstev dle výsledku z MEJ v Ostravě a na
základě kritérií ITTF
Junioři : Tomáš Martinko, trenér Josef Braun, na soutěž jednotlivců dle nominačních
kritérií a dle světového žebříčku ITTF U18

-

ME družstev dospělých v Nantes 3.-9. září 2019
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VV prodiskutoval sportovní výsledek na ME družstev v Nantes i na základě zprávy
reprezentačních trenérů.
Z. Špaček a N. Endal informovali o Kongresu ETTU, který se konal během ME. Oba se jej
účastnili z pozice delegáta resp. člena Executive boardu ETTU.
Oba též informovali o schůzce s ředitelem firmy Joola, sponzorovi české reprezentace a o
řadě dalších schůzek s předsedy dalších stolně-tenisových Asociací. Příští rok při ME ve
Varšavě proběhnou volby do vedení ETTU.
9. Agenda Projektů ČAST
a) Aktuální stav žádostí na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019 – 1.kolo
VV se zabýval projekty krajských a regionálních svazů stolního tenisu. VV projednal další
žádosti na spolufinancování projektů RSST došlých v období září a říjen 2019.
b) Vyhlášení programu VV na projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2019 – 2.kolo
VV schválil další kolo projektů Krajských svazů ČAST. Vedení jednotlivých krajských svazů
zašlou své projekty J. Brothánkovi, v kopii předsedovi ČAST.
Usnesení:
USN205/III6/Bod9b/5-10-2019
VV ČAST vyhlásil nové kolo přijímání žádosti na projekty krajských svazů stolního tenisu.
Z : Předsedové krajských svazů (informace z VV předá Z. Špaček)
T : 31.10.2019
c) Stav podpory SPS a OTM na rok 2019
J. Brothánek informoval o stavu čerpání podpory pro SPS (Sportovních středisek) a OTM
(Oddílů talentované mládeže).
10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) MČR dospělých Plzeň
VV projednal situace ohledně MČR v Plzni. VV požaduje po organizátorovi návrh rozpočtu tak,
aby mohla být s ním co nejdříve uzavřena smlouva.
Usnesení:
USN206/III6/Bod10a/29-8-2019
VV si podmiňuje schválení místa konání MČR v Plzni, dodáním rozpočtu a uzavřením smlouvy
s pořadatelem. J. Brothánek vyzve pořadatele k urychlenému dodání rozpočtu na tuto akci.
Z: J. Brothánek
T : 31.10.2019
b) Výběrová řízení na MČR mládeže v roce 2020
VV pověřil projednáním přihlášek na pořadatele MČR mládeže v roce 2020. Komise
mládeže následně doporučí VV kandidáty.
Usnesení:
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USN207/III6/Bod10b/5-10-2019
VV pověřuje Komisi mládeže návrhem výběru pořadatelů na MČR mládeže pro rok 2020.
Z: H. Valentová, předsedkyně Komise mládeže
T: 20.10.2019
c) Český pohár 2019
Usnesení:
USN208/III5/Bod10c/5-10-2019
VV schválil vypsání výběrového řízení pořadatele finále Českého poháru v prosinci 2019,
následně celý proces jeho výběru.
Z: V. Drozda, předseda STK
T vypsání
: 8.10.2019
T zaslání přihlášek
: 31.10.2019
T výběru pořadatele : 6.11.2019
11. Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí
Členové VV, kteří mají jednotlivé odborné komise ve své kompetenci, informovali o činnosti
jednotlivých odborných komisí. Podrobně o tom informovali i předsedy a zástupce krajských
svazů stolního tenisu na schůzce, která předcházela tento VV.
VV se seznámil s pravidelnou zprávou komise předsedy komise Registrační a informační,
zaslanou M. Henželem.
Trenérsko-metodická komise
Z. Špaček informoval přítomné ohledně novinek v oblasti trenérsko-metodické komise,
zejména se jedná především o spouštění metodického webu v následujícím týdnu, velkých
změnách v udělování licencí C a D, které jsou zahrnuty v nové Směrnici ČAST. Dále také o
velkém zájmu o studium všech licencí a změnách v přihlašování na toto studium, zejména
na licenci B.
Komise vrcholového sportu
VV se seznámil s hlavními body zasedání KVS v Praze v tomto týdnu.
Komise mládeže
N. Endal informoval podrobně ohledně rozdělení pravomocí v Komisi mládeže.
b) Organizační struktura Komise mládeže
Usnesení:
USN209/III5/Bod11b/25-10-2019
VV projednal a schválil novou organizační strukturu Komise mládeže včetně navrhovaných
odměn jednotlivým členům, projednanou členy VV s N. Endalem a J. Brothánkem a na
základě předloženého návrhu předsedkyně KM H. Valentové. N. Endal bude informovat
předsedkyni Komise mládeže o tomto rozhodnutí a zajistí podpis smluv na schválené
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odměny.
Z: N. Endal
T: 30.10.2019

c) Plnění povinností účastníka soutěží
VV projednal na základě předloženého návrhu předsedy komise rozhodčích T. Malíka plnění
povinnosti účastníka soutěže dle čl. 322.01, písm b), Soutěžního řádu.
Usnesení:
USN210/III6/Bod11c/5-10-2019
VV vzal na vědomí výsledek kontroly povinnosti účastníků soutěže dle čl. 322.01, písm. B),
Soutěžního řádu a schvaluje navržené sankce.
Z : T.Malík (informaci předá za VV P. Bohumský)
T : 31.10.2019
d) Kondiční trenér Asociace
VV podrobně projednal informace od N. Endala a Z. Špačka ohledně návrhu R. Čecha na
funkci svazového kondičního trenéra pro reprezentaci a talentovanou mládež. Dalším
jednáním VV pověřil předsedu KVS P. Nedomu.
Usnesení:
USN211/III6/Bod11d/5-10-2019
VV pověřuje P. Nedomu dalším jednáním ohledně zařazení R. Čecha do funkce kondičního
trenéra Reprezentace a talentované mládeže a konečný návrh předloží k posouzení VV
ČAST.
Z : P. Nedoma (informaci předá za VV N. Endal)
T : 15.10.2019
e) On line tréninkový deník
Z. Špaček informoval o předloženém návrhu na zavedení on line tréninkového deníku.
Usnesení:
USN212/III5/Bod11a/29-8-2019
VV pověřuje předsedu KVS P. Nedomu jednáním o tomto produktu a ten následně předloží
konečný návrh k posouzení VV.
Z : P. Nedoma (informaci předá za VV N. Endal)
T: 15.10.2019
f) Směrnice o udělování trenérských licencí
VV projednal tuto směrnici, Z. Špaček vysvětlil hlavní změny oproti stávající, zejména změnou
zkoušek u licencí C a D, zavedení jednotných testů a zapojení více praxe do závěrečných testů.
Směrnice bude uveřejněna na webových stránkách Asociace, ve zpravodaji ředitele soutěže a
přeposlána všem krajským svazům ČAST.
Usnesení:
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USN213/III6/Bod11f/5-10-2019
VV schválil Směrnici č. 6 ,, Udělování a prodlužování trenérských licencí“
Z : M. Novotná (informaci předá za VV Z. Špaček)
T : 10.10.2019
g) Směrnice Návštěvní řád
VV projednal tuto směrnici rozhodnutím per rollam. Tato směrnice se dotýká všech akcí
pořádaných českou asociací stolního tenisu. Bude předána ke zveřejnění na webových
stránkách Asociace, ve zpravodaji ředitele soutěže a přeposlána Komisi mládeže a všem
dalším organizátorům soutěží pořádaných ČAST.
Usnesení:
USN214/III6/Bod11f/5-10-2019
VV schválil rozhodnutím per rollam Směrnici č. 5 ,, Návštěvní řád“ , a to dne 1.10.2019
Z : Z. Špaček
T : 10.10.2019
h) Kalendář ČAST 2020
VV projednal opětovnou výrobu kalendáře ČAST pro rok 2020. Kalendář bude opět stolní a
bude vyroben ve stejném nákladu jako v roce 2019. Kalendář bude opět možno předobjednat
na webu ČAST.
Usnesení:
USN215/III6/Bod11f/5-10-2019
VV schválil výrobu stolního kalendáře s tématikou stolní tenis pro rok 2020. Pro potřebu
krajských svazů bude distribuováno 30 ks zdarma, případně až 50 ks na zvláštní žádost
předsedy krajského svazu.
Z : N. Endal
T : 10.12.2019
i) Tiskový monitoring
VV projednal možnost nákupu tiskového monitoringu pro ČAST. VV pověřuje N. Endala
k zajištění podpisu smlouvy s firmou Toxin. Tiskový monitoring bude sledovat předseda
mediální komise Martin Kučera, a následně bude reagovat na základě požadavků VV ČAST.
Usnesení:
USN216/III6/Bod11i/5-10-2019
VV schválil nákup tiskového monitoringu pro ČAST.
Z : N. Endal
T : 31.10.2019
j) Všichni za stůl
N. Endal informoval všechny přítomné ohledně pokračování projektu Všichni za stůl II, III a
IV., kroužků stolního tenisu ve školách.

Usnesení:
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USN217/III6/Bod11j/5-10-2019
VV schválil pokračování finanční podpory pro trenéry kroužků VSZ.
Z : M. Weiningerová (informace za VV předá N. Endal)
T : 30.11.2019

12. Disciplinární řízení
VV vzal na vědomí výsledek disciplinárního řízení proti Tomáši Královi (TJ Odry) za
neoprávněný start na fiktivní registraci. VV obdržel toto rozhodnutí od předsedy Disciplinární
komise J. Fauska (členy komise byli dále M. Henžel a M. Bajtler). Výsledek disciplinárního
řízení bude uveřejněn na stránkách Asociace.
USN218/III6/Bod12/5-10-2019
VV uložil M. Henželovi uveřejnit na webových stránkách Asociace výsledek Disciplinárního
řízení proti T. Královi ze dne 4.9.2019.
Z: M. Henžel
T: 10.10.2019
13. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
VV projednal další žádosti od členů Asociace, klubů a RSST.
Usnesení:
USN219/III6/Bod13a/5-10-2019
VV schválil spolufinancování přepracovaného projektu RSST Semily
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu ČAST a RSST.
T:10.10.2019
USN220/III6/Bod13b/5-10-2019
VV schválil rozhodnutím per rollam ze dne 28.9.2020 spolufinancování projektu
(dofinancovaní) KST Olomouc – Světový turnaj U11&U13 v Olomouci (červenec 2019)
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu mezi ČAST a KST Olomouc.
Z: J. Brothánek
T: 15.10.2019
USN221/III6/Bod13c/5-10-2019
VV neschválil spolufinancování projektu Karlovarského krajského SST.
Z. Špaček vysvětlil důvod a omluvil se osobně tímto předsedovi Karlovarského krajského
svazu T. Skalovi.
USN222/III6/Bod13d/5-10-2019
VV schválil žádost o mimořádnou podporu pro I.Karabce a D.Horuta na Para China Open
(říjen 2019), která je kvalifikací na Paralympijské hry v Tokiu 2020. Asociace si však
vyžádala peněžní spoluúčast.
J. Brothánek se dohodne s oběma sportovci na vyúčtování této podpory.
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Z: J.Brothánek
T:15.10.2019
Usnesení:
USN223/III6/Bod13e/5-10-2019
VV schválil spolufinancování přepracovaného projektu RSST Přerov.
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu ČAST a RSST.
Z: J.Brothánek
T: 15.10.2019
Usnesení:
USN224/III6/Bod13f/5-10-2019
VV schválil spolufinancování přepracovaného projektu RSST Jeseník.
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu ČAST a RSST.
Z: J.Brothánek
T: 15.10.2019
Usnesení:
USN225/III6/Bod13g/5-10-2019
VV schválil spolufinancování přepracovaného projektu RSST Brno-město.
J. Brothánek připraví a odešle k podpisu smlouvu ČAST a RSST.
Z: J.Brothánek
T: 15.10.2019
14. Různé, diskuze, závěrečné informace členů VV ČAST
a) Odprodej použitého materiálu ČAST
J.Brothánek a N. Endal informovali přítomné o stavu odprodeje movitého použitého
materiálu ze skladu ČAST. Jednalo se o sportovní podlahovou krytinu. Všechen dostupný
materiál byl předán oddílům, které si o to požádaly, čeká se pouze na vyjádření podpory
města pro oddíl TJ Jiskra Strážnice. Odprodaný materiál bude nahrazen nákupem sportovní
podlahové krytiny z dotačního programu MŠMT na strojní investice.
b) Autoprovoz
Předseda Z. Špaček informoval o možnosti správy autoprovozu v Praze. Tuto funkci bude
vzhledem k nárůstu vozového parku pro reprezentaci a talentovanou mládež na
částečný úvazek zastávat P. Špaček. Ten se také bude se podílet na vytváření archivace
starší stolně-tenisové dokumentace pro budoucí stolně-tenisovou generaci (jedna z priorit
VV).
c) Paralympijský výbor, zařazení tělesně postižených sportovců do ČAST
Předseda Asociace se osobně zúčastní koordinační schůzky, i s ohledně na nedobrou a
nepřehlednou situaci okolo tělesně postižených sportovců, a to dne 16.10. 2019
v prostorách FTVS v Praze. Požádá i spoluúčast svého kolegy z Klubu a jednoho z hlavních
představitelů tělesně postižených sportovců D. Půlpána.
VV se shodl, že by bylo pro Asociaci nejlepší převzít pod svou zprávu všechny tělesně
postižené sportovce, tak jako to je prozatím s vozíčkáři. Asociace totiž ručí se všechny
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výjezdy těchto sportovců, podepisuje jejich přihlášky a je vůči ITTF – světové stolnětenisové federaci plně zodpovědná.

d) Dopis rodičů Sokol Hradec Králové
VV projednal žádost od některých rodičů mládeže – stolních tenistů TJ Sokola Hradec
Králové. VV připraví odpověď.
Usnesení:
USN226/III6/Bod16d/5-10-2019
VV pověřil N. Endala a Z. Špačka odpovědí na dopis od některých rodičů současných i
minulých členů mládeže Sokola Hradec Králové.
Z: N. Endal a Z. Špaček
T: 15.10.2019
e) Nákup míčku pro krajské svazy
VV projednal na Radě krajů opětovný nákup míčků pro potřeby krajských svazů, které
případně budou distribuovat dále na RSST a kluby v rámci svého kraje.
Usnesení:
USN227/III6/Bod16e/5-10-2019
VV schválil nákup míčku pro potřebu krajských svazů ST dle dohody na Radě krajů dne
5.10.2019.
Z: N. Endal a Z. Špaček
T: 31.12.2019
15. Soubor Usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 5. 10. 2019
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST. Do každého zápisu z VV
bude umístěna přehledná tabulka s Usneseními, která jsou termínově a odpovědnostně
určená.
Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN200

Rozpočet 2020

Kraje

31.10.2019

USN196

Čerpání rozpočtu

Brothánek

16.10.2019

USN197

Projekt MŠMT

Endal

20.10.2019

USN198

Můj Klub

Endal

31.10.2019

USN200

Rozpočet 2020

Kraje

31.10.2019

USN201

Rozpočet 2020

Odborné komise

31.10.2019

USN203

Smlouvy trenéři

Endal

15.10.2019
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USN205

Žádosti

Kraje (Špaček)

31.10.2019

USN206

MČR Plzeň

Brothánek

31.10.2019

USN207

MČR mládež

Valentová (Endal)

USN208

Český pohár

Drozda (Bohumský)

8.10.2019

USN209

Komise mládeže

Endal

8.10.2019

USN210

Povinnosti KR

Malík (Bohumský)

31.10.2019

USN211

Kondiční trenér

Nedoma (Endal)

15.10.2019

USN212

On line deník

Nedoma (Endal)

15.10.2019

USN213

Trenérské licence

Novotná (Špaček)

10.10.2019

USN214

Návštěvní řád

Špaček

10.10.2019

USN215

Kalendář

Endal

6.12.2019

USN216

Monitoring

Endal

31.10.2019

USN217

Všichni za stůl

Weiningerová (Endal)

30.11.2019

USN218

Disciplinárka

Henžel (Bohumský)

10.10.2019

USN219

RSST Semily

Brothánek

15.10.2019

USN221

KST Olomouc

Brothánek

15.10.2019

USN222

Karabec, Horút

Brothánek

15.10.2019

USN223

RSST Přerov

Brothánek

15.10.2019

USN224

RSST Jeseník

Brothánek

15.10.2019

USN225

RSST Brno-město

Brothánek

15.10.2019

USN226

SokolHK

Endal, Špaček

15.10.2019

USN227

Míčky

Endal

31.12.2019

20.10.2019

16. Přehled hlavních mezinárodních akcí ETTU a ITTF v roce 2020
Z. Špaček informoval zejména o hlavních akcích světové a evropské federace na rok 2020.
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22.-26.1.2020 Olympijská kvalifikace týmů (Gondomar, Portugalsko)
8.-9.2.2020

TOP 16 dospělých (Montreux, Švýcarsko)

12.-16.2.2020

Premium Czech Open juniorů a kadetů (Hodonín, Česká republika)

22.-29.3.2020

Mistrovství světa družstev (Busan, Korea)

4.-8.4.2020

Olympijská kvalifikace jednotlivců (Moskva, Rusko)

29.-31.5.2020

Czech Para Open (Ostrava, Česká republika)

8.-17.7.2020

Mistrovství Evropy juniorů a kadetů (Záhřeb, Chorvatsko)

22.7.-9.8.2020

Olympijské hry (Tokio, Japonsko)

25.8-6.9.2020

Paralympijské hry (Tokio, Japonsko)

25.8.-30.8.2020 WT Czech Open dospělých (Olomouc, Česká republika)
15.-20.9.2020

Mistrovství Evropy jednotlivců (Varšava, Polsko)

2.-4.10.2020

TOP10 juniorů a kadetů (Berlín, Německo)

29.11.-6.12.2020 Mistrovství světa juniorů (Guimares, Portugalsko)
17. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům tohoto zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.

Příští zasedání:

6. listopadu 2019, ve 13 hodin v sídle ČAST, Praha 6, Zátopkova 100/2

Zapsal: Z. Špaček
Schválili: J. Brothánek, N. Endal, P. Bohumský, Z. Špaček
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