Zápis z jednání komise mládeže
Místo: Vlašim

30. října 2019

Téma
Témajednání:
jednání: Pravidelná schůze
častníci jednání:
Účastníci jednání:
Hana Valentová
Jaroslav Glogar
Martin Protiva
Martin Merker
Martin Linert
Libor Svoboda
Průběh jednání:
1.

Zhodnocení zpracování a příprava M-ČR – informoval Libor Svoboda

Na rok 2020 proběhl výběr pořadatelů dle dosavadní praxe a návrh byl předložen výkonnému výboru.
Na základě připomínek členů výkonného výboru bude na další roky zpracován jednotný formulář pro
žádost o pořádání M-ČR, ŽT a KT. P. Svoboda navrhuje na příští rok tento formulář rozeslat zároveň
s formulářem pro pořadatele BTM ČR.
Úkol:
P. Svoboda připraví ve spolupráci s komisí rozhodčích jednotný formulář.
P. Svoboda zahájí přípravu v 05/2020 pro sezónu 2021.
2.

Výběr SPS a OTM pro příští sezónu 2020 - 2021 – zpracoval Martin Protiva

Celkem podalo žádost 38 oddílů. Komise mládeže doporučuje podpořit 33 oddílů, které by byly
rozděleny do následujících kategorií:
SPS (celkem 14 oddílů) – HB Ostrov, DDM Kotlářka Praha, SK Dobré, TTC Elizza Praha, AC Sparta
Praha, KST Zlín, SKST Liberec, TSM Kladno, TTC MS Brno, TJ Slavoj Praha, TTC Ostrava 2016, TJ
Tatran Hostinné, KST Apollo Ústí nad Labem, SK Frýdlant nad Ostravicí.
OTM „A“ (celkem 8 oddílů) – STC Slaný, Sokol Plzeň V, TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2, TJ Jiskra
Strážnice, TJ Sokol Děhylov, TJ Lanškroun, KST Vyšší Brod, SK Přerov.
OTM „B“ (celkem 11 oddílů) – TJ Sokol Vsetín, KST Blansko, TTC Ústí nad Orlicí, SKST Děčín, TJ
Jiskra Heřmanův Městec, KST Nový Jičín, TJ Sokol Chrudim, TTC Brandýs nad Labem, KST Hluk, TTC
Litoměřice, MSK Břeclav.
Nepodpořené oddíly: KST Slezan Opava, KST Jeseník, KST Olomouc, TJ Spartak Čelákovice, SKST
Baník Most.
Komise se usnesla, že hlavní trenér SPS se musí povinně zúčastnit jednoho celostátního kempu HBO
Úkol:
Upravit formuláře pro předkládání žádosti pro rok 2021.
Pí Valentová zašle rozdělení oddílů pro podporu do výkonného výboru dle doporučené finanční
alokace.
3.

Finance, kontrola plnění rozpočtu a návrh rozpočtu na příští rok 2020 – informoval Martin Linert

P. Linert seznámil komisi mládeže se současným stavem čerpání rozpočtu na HBO v roce 2019.
Alokovaná částka bude dodržena v roce 2019. Pro ostatní položky nejsou ještě podklady z účetnictví.
P. Linert představil návrh rozpočtu na rok 2020 ohledně HBO a trenérů ČAST. V návrhu je změna
ohledně vedení odměn trenérů – pro rok 2020 pouze v položce trenéři ČAST. P. Protiva hovořil o stavu
čerpání rozpočtu pro SPS a OTM za rok 2019. Komise mládeže navrhovala, dle zápisu ze schůze z 18.
12. 2018, některým SPS alokaci navýšit.
Úkol:
P. Protiva připraví čerpání rozpočtu na rok 2019 na podporu pořádání BTM – do konce 11/2019.
Komise mládeže schvaluje návrh rozpočtu pro položky HBO a doporučuje výkonnému výboru schválit
– zajistí pí. Valentová.

Ostatní položky zůstanou zachovány dle rozpočtu 2019, vyjma odměn hráčů za umístění na žebříčku
(viz bod 5. tohoto zápisu).
Zjistit možnost dofinancování SPS za rok 2019 dle finančních možností ČÁST – zajistí pí. Valentová.
4.

Změny v HBO a trenérské zajištění – informoval Martin Linert, Hana Valentová

Komise byla seznámena o záměrech pí Valentové o změnách v HBO – spoluúčast rodičů na
financování, zátěžové testy, testy stolního tenisu.
Změny budou detailně diskutovány mezi pí Valentovou a p. Linertem.
Úkol:
Pí Valentová připraví do 12/2019 tak, aby od 1.1.2020 mohly být změny implementovány.
5.

Odměny hráčů za žebříček - informoval Martin Linert, Hana Valentová

V roce 2019 bude rozdělena částka v souladu s rozpočtem za umístění na žebříčku dle konečného
žebříčku k 30. 6. 2019. Členové komise hovořili o tom, zda se nedají finance, které jsou alokovány na
umístění na žebříčku použít na jiné účely?
Úkol:
Pí Valentová prověří možnost využití přealokace peněz za odměny za umístění na žebříčku s p.
Brothánkem do konce 11/2019.
Pí Valentová zajistí rozdělení odměny za rok 2019 s panem Božkem bezodkladně. Komise zajistí
kontrolu správnosti názvu klubů – p. Protiva, Merker.

6.

Začínající mládež

P. Svoboda hovořil o žádostech některých klubů o podporu začínající mládeže. Lze zkusit pomoc
daným klubům? Pokud ano, jak?
Pí Valentová hovořila o tom, že cílem podpory komise mládeže je talentovaná mládež na úrovni ČR.
Začínají kluby se musí obracet s podporou na regionální, krajské svazy.
Úkol:
P. Protiva osloví předsedu Rady krajů ohledně koordinace informací.

7.

Diskuse – zveřejňování žebříčků, propozic, kvalifikace na MČR do 21 let, regionální HBO

Pí Valentová hovoří o změnách ve zveřejňování, které již byly avizovány široké veřejnosti. P. Linert
hovoří, že již v minulých propozicích BTM byly informace o on-line výsledcích. Pí Valentová hovořila o
kladných ozvěnách o on-line výsledcích na turnaji v Havířově.
Byl aktualizován adresář pro rozesílání zpráv komise mládeže. Pokud chce být někdo zařazen do
adresáře napište na mladez@ping-pong.cz.

Úkol:
Komise souhlasí se změnami, které byly avizovány. Pí Valentová zajistí schválení změn rozpisu BTM,
žebříčkových turnajů na výkonném výboru bezodkladně.
Důležité informace od komise mládeže budou stále zasílány emailem – např. nominace na žebříčkové
turnaje – p. Svoboda.
Pí Valentová zajistí s komisí vrcholového sportu vyřešení problematiky kompetencí na pořádání
kvalifikace na MČR do 21 let – s p. Nedomou.

Zapsal dne 30. 10. 2019 Jaroslav Glogar

