Zápis z jednání Rady krajů dne 25.9.2021
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Informace a náměty z Výkonného výboru
Informace k Dotačním programům MŠMT (projekty KS na rok 2021, hodnocení, metodika, aj.)
Informace z komisí ČÁST (STK, KR, RIK, MK, aj.)
TMK (bude přítomna předsedkyně pí. Marta Novotná)
Informace a náměty z krajů
Upřesnění dalšího fungování RK
Causa bývalého reprezentačního trenéra řešená na Konferenci (zařazeno na základě návrhu
některých členů RK)
Různé
Závěr

Průběh jednání:
Ad 1) Úvod:
Provedl J. Veselka, za VV Z. Špaček
Hlasováním schválen upravený program jednání. Přesun bodu 5. informace předsedkyně TMK M.
Novotné na úvod jednání a vyřazení bodu 8 z programu jednání
Ad 5) Informace TMK
Předsedkyně TMK M. Novotná – informovala o změnách ve školení trenérů lic. C
2019: Oddělení praktické a teoretické části (praktická pod garancí TMK)
2021: Další potřeba zkvalitnit vzdělávání trenérů. ČAST chce získat akreditaci na vzdělávání licence A)
- tlak na kvalitní přípravu mládeže
- velký zájem o školení B (nutná praxe),
- nová směrnice EU stanovující počty hodin na vzdělávání (př. C dnes 32 požadavek na 100hod –
zatím u nás neplatí).
Sdělení TMK pro KS:
1. Příprava nové směrnice - postupně navyšovat počty hodin (pro C - cca 50 hodin, 16
teorie/16 praxe/16 stáže v centrech u profi trenérů)
2. Nabídka organizace a garance školení licence C TMK - vždy pro 2 kraje
3. Sjednocení a evidence vystavených certifikátů
4. Ocenění „Zasloužilý trenér“ (věk min. 70 let) – podávat návrhy z krajů
Diskuze:
Školení trenérů – možnost společné pro 2 kraje (informace o záměru pořádat 2M předem). Omezení
počtu účastníků kvůli kvalitě, školitele schvaluje TMK (počty lidí vs. finance na školení – musí vyjít
vyrovnané, trenéra na praxi platí TMK)). Zásadní věc školení je práce se zásobníkem míčků +(i)
jednotná metodika (MN). Nutná spolupráce TMK – KS - KTC – termíny, lze do 15, 20 lidí (více lektorů)
Různé kraje mají různé možnosti (dobré: Vysočina, UL, MS, …, horší Lbc, KV)
Námět z diskuze: Převzetí garance nad školením (organizace, metodika, školitelé) licence C TMK
Ad 2) Informace z VV
Z. Špaček – upozornil členy RK, aby sledovali zápisy z VV zveřejňované na stránkách ČAST
J. Brothánek – upozornil, že NSA hrozí většími a přísnějšími kontrolami, a proto bude tlak i na
formální správnost projektů KS ze strany VV
- Očekává se krácení financí na další období – KS s tím musí počítat ve svých rozpočtech

N. Endal: Termínová listina je velmi nabitá, protože VV nechtěl připravit účastníky jednotlivých
kategorií o MČR (dohrává se za rok 2021).
- Stejně i mezinárodní soutěže (MS, MEJ, TOPy ….)
- MČR dospělých (9-11.9.21) posunuto sobota až pondělí (kvůli volbám) tj. kvalifikace
v sobotu (bylo oceněno); finálový den v pondělí – profi)
J. Juřena: informuje že probíhá kontrola DR TT marketing, s.r.o., bude zápis z kontroly, T. Nekola bude
na základě svého požadavku na Konferenci přizván k seznámení se zápisem a nahlédnout do
účetních knih
Ad 3) Informace k dotačním programům
J. Brothánek:
Projekty KS - jsou již uzavřeny všechny smlouvy.
Průběžně probíhá čerpání i vyúčtování, je ale nutno zvýšit kvalitu podkladů (větší nároky NSA).
Řada chyb v dílčím vyúčtování zejména:
-neprovedené úhrady zaslaných dokladů;
- nutné dodat hodinové výkazy trenérů za každý měsíc (max. do 300,- Kč/hod),
- nutné smlouvy s trenéry,
- ohlídat konkrétní plnění za každý doklad (nelze dotace oddílům bez konkrétního obsahu)
- nelze uplatnit náklady z doby Covidové (1.1.až 16.5 2021)
- Dát do pořádku dokumenty ve Sbírce listin v rejstříku spolků KS: LBC UL, PA, StČ, PHA – doplnit
dokumenty do sbírky listin !!!!!
Projekty SCM, RCM - kontroluje DR průběžně
Projekty RS
– nutné uzavřít podávání těchto projektů (7.10. zasedání VV – do té doby podat za regiony !!!! )
- Později už lze očekávat problémy s přidělením dotace z důvodu přípravy změny rozpočtu
- RS mohou využít i tabulku pro KS
J. Veselka
– rekapituloval hodnocení krajských projektů
– šablony se osvědčili, zjednodušují proces,
- vysvětlil i formální chyby, které nemají vliv na přijetí (uvedení dalších nákladů KS, lepší specifikace
nákladů ve sloupci poznámky, možnost využití všech druhů nákladů)
Ad 4) Informace z dalších komisí
RIK (M. Henžel)
– přes registr nominace na MČR a přihlašování na BTM
– problémy v registru kvůli nutným úpravám souvisejícím se změnou systému turnajů a zejména se
změna věkových kategorií – prosba o strpení, intenzivně se pracuje na odstranění
- ELOST (v loňském roce zemřel autor, data má na firemním serveru, zatím v dědickém řízení, v 2/22
může dojít k odpojení ELOST),
- tým RIK pracuje na zprovoznění vlastního systému ELO, který bude patřit ČÁST
STK (Z. Špaček)
– kompletace podkladů pro tiskové vydání Pravidel a Soutěžního řádu – počítá se s dodáním zdarma
cca 10 výtisků pro každý kraj
KM (H. Valentová, L. Svoboda)
– změny věkových kategorii, změny organizace turnajů (redukce počtu účastníků – krajské nominace)
– aktualizace žebříčku bude cca týden po BTM, bude časový prostor
- nominace 2CH+1D + náhradníky výzva k nominaci hodně náhradníků (i 6).

- bude zaslán návod k nominacím.
KM žádá o písemné stanovisko z jednotlivých krajů k nominacím (počty, žebříčky, kategorie, atd.) –
zaslat na Hanu Valentovou a Libora Svobodu
MK (N. Endal)
– bude nové LOGO ČÁST a jednotný manuál používání
- zároveň se připravují nové www (funkčnější pro aplikace - propojenost, přehlednější, moderní
design, uživatelsky příjemnější,… ) – vše bude spuštěno k 1.1.2022
- projekt ping-pong TV – TV přenosy, streemy fungují,
- EXL muži marketingový projekt (marketingové minium EXL – komunikace);
- on line, prezentace reprezentantů (Instagramy, poradenství, …).
- Připravuje se propojení se stránkami KS – bude se řešit !!
- Nabídka pomoci pro KS s propagací ST e-medii v kraji (poradenství). Nutno vyčlenit osobu a
kontaktovat zástupce MK (N. Endal nebo M. Kučera) (e sport by pomohl i s www kraje)
- Námět z diskuze (V. Zajíček) - propagace v rámci Satelitu
Ad 6) Informace a náměty z krajů
Diskuze na téma úbytek členské základny, zejména mládeže – různé stavy v krajích, většinou pokles
Z tohoto důvodu byl vypsán VV ČÁST projekt pro kluby/TJ na podporu náborů mládeže – 25 tis. Kč,
spoluúčast 20% (příloha zápisu VV č. 38).
Ad 7) Náměty pro dalšího fungování RK
Návrhy:
- Schůzky střídavě Čechy/Morava vs. jednotlivé kraje – po diskuzi odsouhlaseno schůzky RK pořádat
střídavě Čechy/Morava
Prezentace jednotlivých krajů na schůzce RK (práce, sdílení dobrých zkušeností) – nedohoda,
neodsouhlaseno
Dohodnuto zařadit kromě pravidelných bodů aktuální témata, ke kterým se všechny kraje vyjádří –
možnost sdílení zkušeností pro ostatní
Ad 8) – neschválen při hlasování o programu jednání
Ad 9) Různé
- Kongres ETTU – Nikolas Endal a Marta Novotná – předání ocenění za celoživotní práci pro evropský
stolní tenis
- úterý začíná ME družstev v Rumunské Kluži
– na závěr prohlídka haly a zázemí NTC pro zájemce
- Dotaz na termínovou listina– byla již vydána (na stránkách www)
Ad 10) Závěr
Provedl J. Veselka – poděkoval za účast, ocenil 100% přítomnost zástupců KS. Další řádná schůzka
před Konferencí ČAST

Zapsal: J. Veselka

