Zápis z III – 18. řádného jednání VV ČAST

Zápis z III – 18. jednání Výkonného výboru České asociace stolního
tenisu
Datum: 17. 6. 2020 od 15.00 hodin
Účastníci: Z. Špaček - předseda VV ČAST,
N. Endal, J. Brothánek, P. Bohumský – místopředsedové VV ČAST,
Hosté: J. Veselka – předseda Rady krajů
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

Úvod, přivítání – Z. Špaček
Schválení programu zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Schválení zápisu VV ČAST č. 17 ze dne 21.5.2020 - Z. Špaček
Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
Rada krajů – informace předsedy Rady krajů, zpráva ze zasedání Rady krajů dne
13.6.2020 – J. Veselka , Z. Špaček
Dozorčí rada – informace člena DR – J. Jungvirt
Ekonomická agenda ČAST
a) Informace o čerpání rozpočtu ČAST 2020 – J. Brothánek
b) Informace o průběhu realizace strojních investic z dotačního programu MŠMT – J.
Brothánek
c) Informace z NSA ohledně roku 2021 – J. Brothánek, Z. Špaček
Agenda reprezentace a talentované mládeže
a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – MEJ - Chorvatsko, ME – Polsko, MS
– J.Korea – N. Endal
b) Společný teambuilding trenérů RCM, SCM a reprezentační trenérů, 28.-29.5.2020 –
informace - Z. Špaček, N. Endal
c) Výběrová řízení na trenéry reprezentace mládeže – N. Endal
d) Trenéři RCM a SCM – další funkční období – N. Endal
e) Trenér reprezentace žen – N. Endal
Agenda projektů
a) Projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2020 – J. Veselka, J. Brothánek
b) Projekt SPS, OTM – J. Brothánek
Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2020 – současný stav – N. Endal
b) WT Olomouc 2021 – současný stav – N. Endal
c) MČR mládeže 2020, kritéria účasti – N. Endal
Odborné komise
a) Zprávy z jednotlivých odborných komisí – TMK, KM, KR, MK, STK, RIK, KVS – členové VV
b) Termínová listina 2020/2021 – P. Bohumský
c) Informace o ligových soutěžích – P. Bohumský
d) Český pohár 2020 – P. Bohumský
e) Směrnice O podmínkách udělování a prodlužování trenérských licencí – Z. Špaček
f) Smlouva O spolupráci při výuce trenérských licencí mezi FTVS Praha a ČAST – Z. Špaček
g) Žebříčky dospělých za sezónu 2019-2020 – rozhodnutí per rollam
h) Sociální sítě – eSports - N. Endal
i) TV přenosy – Arena sport, Flexcast, Akademie komentátorů
Zprávy z ETTU a ITTF
a) Informace z ITTF a ETTU, zejména ze zasedání EB těchto orgánů – N.Endal
b)
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13.

14.

15.
16.
17.

Různé, diskuze, informace členů VV ČAST
a) Informace z VV ČOV – Z. Špaček
b) Informace ze zasedání předsedů národních sportovních svazů – Z. Špaček, J. Brothánek
c) Další informace členů VV ČÁST – N. Endal
Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádosti, KST Olomouc, SK Frýdlant n. O., Frenštát pod Radhoštěm, RSST (Most, Vsetín,
Plzeň-město, Rychnov n. K.) – J. Brothánek, Z. Špaček
b) Odvolání TJ Sadská, TJ Tatran Hostinné – P. Bohumský
Příprava Konference ČAST 2020 – Z.Špaček
Soubor usnesení vyplývajících ze zasedání VV dne 17. 6. 2020 – Z. Špaček
Závěr

Zápis z jednání:
1. Úvod, přivítání, schválení programu jednání
Z. Špaček zahájil zasedání VV ČAST, přivítal členy VV a přítomné hosty.
2. Schválení programu zasedání VV ČAST
VV ČAST schvaluje jednomyslně výše uvedený program jednání VV ČAST, doplněný o některé
body z řad členů VV před zahájením jednání.
3. Schválení zápisu z minulého jednání VV ČAST
Z. Špaček projednal zápis č.17 VV ČAST ze dne 21. 5. 2020.
Usnesení:
USN330/III17/Bod3/21-5-2020
VV ČAST jednomyslně schvaluje zápis č. 17 ze zasedání VV dne 21. 5. 2020.
4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání VV ČAST – Z. Špaček
VV projednal a zkontroloval úkoly vyplývající z Usnesení z minulých zasedání VV ČAST.
Usnesení, která trvají, jsou v přehledu na konci tohoto zápisu.
5. Rada krajů
Předseda Rady krajů informoval podrobně o jednání mezi vedením krajských svazů, vedením
Asociace a členy odborných komisí konané dne 13.června 2020 v Praze na Strahově.
Zúčastnilo se jej 12 zástupců KSST, omluven byl Jihočeský a Jihomoravský krajský svaz. Z
hlavních témat byly projednány tyto problematiky:
Příprava na Konferenci ČAST, navrhované změny Řádů, informace k dotacím MŠMT,
informace z komisí (organizace celostátních soutěží, aktualizace vzdělávání trenérů), projekty
krajský svazů (hodnocení, sjednocení formy, aktualizace), aj. Na závěr proběhla podnětná
diskuze týkající se krajské problematiky (problém soutěží neregistrovaných, vzniku nových
klubů, aj.). Vše je podrobněji uvedeno v zápise z tohoto jednání, který obdrží do konce týdne
všechny krajské svazy a tento zápis bude pověšen na webových stránkách Asociace.
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6. Dozorčí rada
Zástupce DR J. Jungvirt se shodl s vedením Asociace, že podrobnosti čerpání rozpočtu 15/2020, stejně tak i veškerou agendu financí za rok 2019 a 2020 probere DR s předsedou
Asociace a místopředsedou pro ekonomiku na svém zasedání ve Strakonicích dne 20.6.2019,
tj. týden před řádnou Konferencí ČÁST v Praze na Strahově.
7. Ekonomická agenda ČAST
a) Informace o čerpání rozpočtu ČAST 2020
VV zval na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu ČAST za období 1-5/2020 podanou J.
Brothánkem. Tuto zprávu bude společně s předsedou Asociace prezentovat i na zasedání
Dozorčí rady v sobotu 20.6.2020. Jedinou položkou, která byla přečerpána, byly náklady
na olympijskou kvalifikaci družstev v Portugalsku (leden 2020), kde naši muži se
probojovali až do finále.
b) Informace o průběhu realizace strojních investic z dotačního programu MŠMT
J. Brothánek informoval přítomné o stavu realizace všech zakázek na strojní investice.
Všechny jsou v běhu a budou realizovány v průběhu prázdnin. Na všechny jsou načerpány
peníze z dotačního programu MŠMT a 20% spoluúčast ČAST bude hrazena z loterijního
účtu, kde jsou také na tuto investici vyčleněny peníze.
c) Informace z Národní sportovní agentury ohledně roku 2021
J. Brothánek a Z. Špaček informovali všechny přítomné o zprávě podané místopředsedou
NSA I. Lukšem na setkání v Nymburce dne 10.6.2020, kterého se oba zúčastnili. NSA
přislíbila, že v září 2020 budou vypsány nové programy pro sportovní svazy na rok 2021.
Dále bylo přislíbeno rozhodnutí o výše čerpání všech programů do 31.3.2021. Snaha též
je o zjednodušení podávání žádostí na program Můj klub včetně požadavku na ještě
menší počet mládežníků, než je současných 12. Jedná se i o zavedení programu Provoz a
údržba sportovních zařízení. Hovořeno bylo i o novém programu COVID SPORT, který
bude administrovat již NSA. I. Lukš odpovídal na řadu dalších otázek týkající se provozu
NSA a finanční podpory sportovních svazů.
J. Brothánek dále informoval, že Asociaci již načerpala peníze na poslední nevyplacený
dotační program MŠMT pro vozíčkáře, začleněné do ČAST. Na rok 2020 tedy má
Asociace již všechny prostředky od MŠMT.
9.

Agenda reprezentace a talentované mládeže

a) Aktuální informace o akcích pořádaných ITTF a ETTU – MEJ - Chorvatsko, ME – Polsko,
MS – J.Korea
N. Endal informoval o zrušení MS v Busanu (J. Korea - přelom září a října 2020) a jeho
přesunutí na jaro příštího roku. Problém je v tom, že v tomto termínu má proběhnout
další MS (USA, Houston) družstev a následně i OH včetně kvalifikací pro tyto hry.
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ME dospělých ve Varšavě a i MEJ v Záhřebu se pravděpodobně budou konat.
Chorvatský svaz čeká na definitivní přihlášky (30.6.2020). Na tomto MEJ by se hrály
pouze družstva a soutěž v singlu. 10 denní MEJ by se rozdělilo na 5 denní uzavřenou
soutěž kadetů, jeden den volna a 5 denní soutěž juniorů hrané separátně.
ME dospělých dochází k posledním rozhovorům, zejména finančních, a to mezi vedením
ETTU a polským svazem.
b) Společný teambuilding trenérů RCM, SCM a reprezentační trenérů, 28.-29.5.2020 –
informace
Ve dnech 28.-29.května proběhlo setkání reprezentačních a střediskových trenérů ČAST
v Havířově. Proběhlo vyhodnocení práci jednotlivých trenérů v době pandemie
v různých vývojových etapách jednotlivých mládežnických kategorií. Došlo ke sladění
postupů a tréninkových metod. Ty budou vydány a umístěny na metodickém webu
Asociace. Došlo i ke sjednocení obsahové stránky digitálního tréninkového deníku.
Probíraly se i návrhy jednotlivých trenérů na celkové zlepšení v oblasti vrcholového
stolního tenisu, zejména toho mládežnického.
c) Výběrová řízení na trenéry reprezentace mládeže
N. Endal informoval v přihláškách do výběrového řízení na posty reprezentačních
trenérů mládeže (kadeti, junioři, U21) a kondičního trenéra NTC. Proběhlo již 1. kolo
tohoto výběrového řízení. Dne 18. června proběhne 2.kolo. Členy výběrové komise
jsou: M. Novotná, N. Endal, P. Nedoma, J. Plachý.
d) Trenéři RCM a SCM – další funkční období
N. Endal informoval přítomné o tom, že po výběru reprezentačních trenérů mládeže
bude následovat jednání s SCM a RCM o trenérském zabezpečení pro sezónu
2020/2021.
e) Trenér reprezentace žen
N. Endal informoval vedení Asociace o ukončení spolupráce se současným trenérem
reprezentace dospělých P. Engelem ke dni 30.6.2020. Informoval i o záměru jmenování
nového trenéra této reprezentační složky, a to až po 1.7.2020. Zatím tato informace
nebude veřejná. VV ČAST v tomto smyslu děkuje dosavadnímu trenérovi za úspěšné
působení u reprezentace žen.

9. Agenda projektů
a) Projekty krajských a regionálních svazů pro rok 2020
Po schválení rozpočtu Konferencí ČAST (27.6.2020), podpisu již připravené smlouvy
mezi Asociací a jednotlivými KSST, budou moci již všechny krajské a regionální SST
čerpat na své projekty peníze. Čerpání je nastaveno jako průběžné s dodáním podkladů
nejpozději do 31.8.2020 pro první pololetí roku a nejpozději do 15.1.2021 pro druhé
pololetí roku 2020. K podkladům dodaným po těchto termínech nebude přihlíženo.
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b) Projekt SPS, KTM
J. Brothánek podal informaci o zpracování a rozeslání smluv o spolufinancování
sportovní činnosti mládeže pro 19 klubů „talentované“ mládeže k 16.6.2020.
Dříve již bylo rozesláno 14 smluv pro Kluby zařazené jako SPS – Sportovní střediska.
Všechny kluby zařazené do SPS a OTM (KTM) mohou tedy již čerpat finance. Čerpání je
nastaveno jako průběžné s dodáním podkladů nejpozději do 31.8.2020 pro první
pololetí roku a nejpozději do 15.1.2021 pro druhé pololetí roku 2020. K podkladům
dodaným po těchto termínech nebude přihlíženo.

10. Agenda soutěží pořádaných ČAST
a) WT Olomouc 2020
VV stále intenzivně jedná o podmínkách ITTF ohledně pořádání turnaje v srpnu 2020
v Olomouci. Obě strany si vyměnili množství e-mailové komunikace. ČAST stále má
zájem za určitých podmínek tento turnaj uspořádat. Definitivní rozhodnutí by mělo
padnout po zasedání EB ITTF dne 23.6.2020. Na základě podmínek se vedení Asociace
rozhodne do 25.6.2020.
b) WT Olomouc 2021
VV podá přihlášku na tento turnaj a bude dál vyjednávat podmínky, za kterých by tento
prestižní turnaj mohla uspořádat. N. Endal podrobně členy VV informoval o dalších
několika jednání s vedením ITTF. VV rovněž vzal na vědomí a připojil se k připomínkám
z evropských federací ohledně nového systému organizace a financování seriálu World
Tour od roku 2021.
c) MČR mládeže 2020
VV pověřil N. Endala, aby projednal s KM mládeže stanovení podmínek účasti na MČR
mládeže 2020.
Usnesení:
USN331/III18/Bod10c/17-6-2020
VV ČAST pověřil Komisí mládeže ke stanovení podmínek účasti na MČR mládeže 2020.
Z : H. Valentová (N. Endal předá informaci KM)
T : 30.6.2020
Z. Špaček dále ještě informoval o zamítnutém stanovisku ITTF na pořádání Para Czech
Open 2020 (září 2020) z důvodu velkých rizik u těchto sportovců. Tento turnaj již jednou
byl odložen v průběhu první poloviny letošního roku.
11. Odborné komise
a) Zprávy z odborných komisí
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TMK
VV vzal na vědomí čtvrtletní zprávu M. Novotné o zabezpečení metodické oblasti
v období 16.6.-15.6.2020.
Z. Špaček zdůraznil velké změny ve školení trenérů licence C. Praktická část školení
bude probíhat pod dohledem trenéra pověřeného Asociací, kde je velké kladení důrazu
na právě praktickou část. Zatím byl pověřen tímto úkolem trenér Aleš Sviták
Předseda Asociace se osobně zúčastní schůze TMK dne 3.7.2020 ve Slavkově u Brna.
STK
P. Bohumský informoval o schůzi STK dne 12.6.2020, která řešila především
problematiku nové ligové sezóny 2020/2021 a Českého poháru 2020.
KR
VV ČAST vzal na vědomí zápis ze schůze Komise rozhodčích konanou dne 4.6.2020
formou videokonference.
b) Termínová listina 2020/2021
VV diskutoval o změnách v podzimní termínové listině ČAST.
Usnesení:
USN332/III18/Bod11b/17-6-2020
VV schvaluje termínovou listinu pro první polovinu sezóny 2020/2021 a ukládá její
zveřejnění s tím, že jsou ještě možné drobné změny možným zaviněním vyšší mocí.
T : 20.6.2020
Z : M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)
c) Informace o ligových soutěžích
P. Bohumský podrobně informoval o rozdělení ligových soutěží do skupin, počtu
účastníků a dalších organizačních náležitostí ohledně nové sezóny 2020/2021. Potvrdil
losování těchto soutěží, které proběhne těsně před zahájením řádné Konference ČAST
dne 27. června 2020.
d)

Český pohár
Usnesení:
USN333/III18/Bod10d/17-6-2020
VV schválil rozpisy Českého poháru a ukládá jejich zveřejnění
T : 20.6.2020
Z : V. Drozda (informaci předá P. Bohumský)
e) Směrnice ČAST č.5/2020
Z. Špaček předložil a projednal návrh nové směrnice připravené TMK.
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Usnesení:
USN334/III17/Bod11e/21-5-2020
VV ČAST schvaluje směrnici O udělování a prodlužování trenérských licencí
Z: M. Novotná (informaci předá Z. Špaček)
T: 30. 6. 2020
f) Smlouva o spolupráci při výuce trenérských licencí mezi FTVS Praha a ČAST
Předseda VV projednal návrh nové smlouvy mezi oběma institucemi. Původní smlouva
již skončila. Smlouva se uzavírá na 8 let a Asociaci k ničemu nezavazuje. Garantem za
ČAST bude I. Vacenovská (jmenovaná s tím vyslovila souhlas).
Usnesení:
USN335/III17/Bod11f/21-5-2020
VV ČAST schvaluje smlouvu mezi FTVS Praha a ČAST ohledně spolupráce při výuce
trenérských licencí.
Z: M. Novotná (zajištění podpisu - informaci předá Z. Špaček)
T: 15. 7. 2020
g) Žebříčky dospělých za sezónu 2019_2020
Usnesení:
USN336/III17/Bod11g/21-5-2020
VV ČAST schvaluje rozhodnutím per rolam ze dne 10.6.2020 žebříčky mužů a žen za
sezónu 2019/2020.
T : 30. 6. 2020
Z : N. Endal (zajištění vydání)
h) Sociální sítě – eSports
N. Endal informoval vedení Asociace o představení a prezentace nové strategie
společnosti eSports, která bude ve 2 měsíční zkušební lhůtě zajišťovat všechny sociální
sítě ČAST. To proběhne v pondělí 22.6. 2020 mimo jiné za účasti předsedy Asociace,
předsedy Mediální komise ze strany ČAST .
Sítě budou přejmenovány tak, aby byl název jednotný – Český ping-pong.
i) TV přenosy – Arena sport, Flexcast, Akademie komentátorů
Během zasedání byla podepsána smlouva Asociace mezi ČAST a firmou FlexCast na další
sezónu ohledně výroby TV přenosů pro TV Arena Sport, která bude živě tyto přenosy
vysílat na své TV stanici. Podmínky jsou stejné jako v minulé sezóně.
N. Endal představil i novou Akademii komentátorů. Nový projekt pro vzdělávání
komentátorů a expertů – spolukomentátorů za účasti profesionálních lektorů z řad ČT.
Mediální komise připravuje novou kreativní skupinu, za účelem vytvoření nové
komunikační strategie.
Dne 12.6. 2020 proběhla pracovní schůzka s produkčním týmem Arena Sport za účelem
sladění příprav nového televizního vysílání stolního tenisu v této televizi.
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12. Zprávy z ETTU a ITTF
a) Informace z ITTF a ETTU, zejména ze zasedání EB těchto orgánů
N. Endal shrnul veškeré dostupné informace z EB ETTU a ITTF. Většina z nich je
zapsána již v některých z ostatních bodů tohoto zápisu. Upozornil též na termín
přihlášek do evropských pohárů (30.6.2020). A dále na podpis smlouvy ohledně
velkého ME v 11 sportech v roce 2022 v Mnichově (srpen), kde je zařazen i stolní tenis
vedle dalších významných sportů jako je plavání či lehká atletika.
13.

Různé, diskuze, informace členů VV ČAST

a) Informace z VV ČOV
Z. Špaček informoval o aktuálních informacích z VV ČOV, zejména o situaci ohledně
OH v Japonsku v roce 2021, prodloužení stipendií MOV o další rok (T. Polanský) apod.
Dne 8.10. 2020 se bude konat volební Plénum ČOV. VV doporučil předsedovi
opětovně kandidovat do tohoto prestižního výboru. Ten s tím vyslovil souhlas.
b) Informace ze zasedání předsedů národních sportovních svazů
Z. Špaček informoval přítomné o dalších aktualitách z tohoto zasedání v Nymburce
konaného dne 10.6.2020, které se zúčastnil společně s J. Brothánkem. Informace
ohledně NSA je již uveřejněna v jiném bodě tohoto zápisu. Dalšími body tohoto
jednání byla zejména příprava volební valné hromady ČUSu (Nymburk, 24.6.2020,
zúčastní se jí předseda Asociace), soudní jednání vedené proti ČUSu a dalším osobám
atd.
c) Další informace členů VV ČAST
-

VV souhlasí s umístěním výstavy 90 let Československého stolního tenisu do NTC
Havířov.
N. Endal informoval o jednání s potencionálním partnerem Extraligy mužů.
N. Endal informoval o jednání s předsedou juniorské komise ITTF Tiago Viegasem.
Připravují se nové podmínky pro pořádání World Junior Cuircuit pro rok 2021. Vše
bude jasné nejpozději do konce srpna 2020.

14. Dopisy od členů Asociace, došlé žádosti od členů Asociace
a) Žádosti za příspěvek pro projekty
VV se zabýval žádostmi na příspěvek mezinárodnímu turnaji U11 a U13 v Olomouci
(červenec 2020), opětovné žádosti SK Frýdlant n. O. ohledně tradičního turnaje Milana
Hrachového (konec srpna), žádosti TJ Frenštát p. R. a dalšími žádostmi od Regionálních
svazů stolního tenisu (Vsetín, Most, Plzeň-město, Rychnov nad Kněžnou)
Usnesení:
USN337/III18/Bod14aa/17-6-2020
VV schválil dle podaných žádostí spolufinancování na činnost mládeže pro regionální svazy
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stolního tenisu Vsetín, Most, Plzeň-město, Rychnov nad Kněžnou.
T : 30.6.2020
Z : J. Brothánek (přípravou smluvní dokumentace)
Usnesení:
USN338/III18/Bod14ab/17-6-2020
VV schválil dle podané žádosti spolufinancování na činnost mládeže pro TJ Frenštát p. R.
T : 30.6.2020
Z : J. Brothánek (přípravou smluvní dokumentace)
Usnesení:
USN339III18/Bod14ac/17-6-2020
VV schválil dle podané žádosti spolufinancování na sportovní činnost – memoriál M.
Hrachového pro SK Frýdlant n.O.
T : 30.6.2020
Z : J. Brothánek (přípravou smluvní dokumentace)
Usnesení:
USN340/III18/Bod14ad/17-6-2020
VV schválil dle podané žádosti spolufinancování na sportovní činnost – mezinárodní turnaj
mládeže U 11 – U 13 v Olomouci.
T : 30.6.2020
Z : J. Brothánek (přípravou smluvní dokumentace)
b) Odvolání Sadská, Hostinné
VV se zabýval odvoláními klubů TJ Sadská a TJ Tatran Hostinné ohledně rozdělení
jejich mužstev do jednotlivých skupin ligových soutěží.
Usnesení:
USN341/III18/Bod14b/17-6-2020
VV zamítá odvolání TJ Sadská proti rozhodnutí STK ČAST.
VV vyhovuje odvolání TJ Tatran Hostinné proti rozhodnutí STK ČAST.
T : 20.6.2020
Z : M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)

15. Příprava Konference ČAST 2020
Z. Špaček podrobně informoval o stavu příprav řádné Konference ČAST dne 27.
června 2020 v Praze na Strahově. VV dále projednal i aktualizaci Návrhů změn řádů.
Usnesení:
USN342/III18/Bod15/17-6-2020
VV schvaluje aktualizaci Návrhů změn řádů pro Konferenci a ukládá jeho rozeslání
delegátům Konference.
T: 20.6.2020
Aktualizováno 18 .6.2020
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Z: M. Henžel (informaci předá P. Bohumský)
16. Soubor Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV dne 17. 6. 2020
VV schválil všechna Usnesení vyplývající z tohoto zasedání VV ČAST.

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z minulých zasedání:
USN 266

Kvalifikace ME-vypsání pořadatele

N. Endal

po vypsání podmínek

USN 306

Mentor smlouva (posunutí termínu)

N .Endal

30. 6. 2020

USN 308

WT 2021

N. Endal

průběžně

USN 329

Správa sociálních sítí

N. Endal

30.6.2020

Seznam Usnesení s úkoly, termíny, zodpovědnými osobami z tohoto zasedání:
USN 331

Kvalifikační podmínky MČR mládeže

H. Valentová

30.6.2020

USN 332

Termínová listina

M. Henžel

20. 6. 2020

USN 333

Český pohár

V. Drozda

20.6.2020

USN 334

Směrnice trenéři

M. Novotná

30.6.2020

USN 335

Smlouva FTVS x ČAST

USN 337

RSST

USN 338

Frenštát p. R.

J. Brothánek

15.7.2020

USN 339

Frýdlant n. O.

J. Brothánek

15.7.2020

USN 340

Olomouc U11 a U13

J. Brothánek

15.7.2020

USN 341

Sadská, Hostinné

M. Henžel

20.6.2020

USN 342

Řády - Konference

M. Henžel

20.6.2020
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17. Závěr
Předseda ČAST poděkoval všem účastníkům řádného zasedání VV ČAST a zasedání ukončil.
Jednání bylo ukončeno v 20.30 hodin.

Příští zasedání: 27. června 2020, sídlo ČAST Praha-Strahov, po skončení Konference ČAST

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