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Souhrn událostí v České asociaci stolního tenisu za rok 2011
Rok 2011 byl pro český stolní tenis ve znamení mnoha významných událostí. První únorový týden
Česká asociace stolního tenisu (ČAST) poprvé uspořádala v České republice turnaj světové série
World Junior Circuit. Do Hodonína se sjelo přes 250 účastníků z 25-ti zemí celého světa. Mladí
čeští stolní tenisté získali dvě medaile (bronz družstvo kadetů D.Reitšpies, T.Pavlík a J.Němeček a
stříbro dvojice D.Reitšpies a T.Pavlík ve čtyřhře kadetů).
Začátkem dubna 2011 bylo na řádné volební konferenci ČAST zvoleno nové vedení. Předsedou
Výkonného výboru se stal Ing. Zbyněk Špaček, členy VV poté Nikolas Endal (1.místopředseda),
Mgr. Petr Bohumský a Ing. Jan Brothánek.
Od 8. do 15. května hostil nizozemský Rotterdam Mistrovství světa jednotlivců. Ve dvouhrách
nejdále došli Iveta Vacenovská, Dmitrij Prokopcov a nadějný Pavel Širuček – všichni shodně do
2.kola hlavní soutěže. Díky tomuto postupu a umístění na světovém žebříčku se Iveta Vacenovská
stala přímou postupující na OH v Londýně 2012.
Koncem května vyvrcholily extraligové soutěže, staronovými mistry ČR se stali hráči SF SKK El
Niňo Praha. Ženskou nejvyšší soutěž ovládly hráčky SKST ČSAD Hodonín. Obě mistrovská
družstva získala právo startu v Lize mistrů 2011/2012. Později se účastníkem nejprestižnější
evropské klubové soutěže stal i vicemistr ČR – Lokomotiva Vršovice.
Koncem června se do Liberce sjelo téměř 2500 hráčů a hráček na 9. Mistrovství Evropy veteránů ve
stolním tenise. ČAST tak završila nevídaný pořadatelský trojboj, kdy ve třech po sobě jdoucích
letech postupně úspěšně uspořádala Mistrovství Evropy juniorů (Praha, 2009), Mistovství Evropy
(Ostrava, 2010).
Červenec je tradičně měsícem, kdy o evropské tituly hrají junioři a kadeti. Družstvo kadetů České
republiky vybojovalo na 54. juniorském mistrovství Evropy v Kazani stříbrnou medaili v sestavě
David Reitšpies, Tibor Pavlík, náhradník Tomáš Polanský a trenér Luboš Pěnkava. Ve finále
prohrálo s družstvem Německa nejtěsnějším poměrem 2:3. Český kadet David Reitšpies se poté stal
mistrem Evropy ve čtyřhře kadetů. Čtrnáctiletý stolní tenista pražského El Niňa a odchovanec
stolního tenisu z Dobřan vyhrál s neměckým partnerem Qiu Dang.
Na Světové letní univerziádě v čínském Shenzhenu získal medaili bronzové hodnoty v dámské
čtyřhře pár Iveta Vacenovská, Dana Hadačová. Ve dvouhře se nejdále, do čtvrtfinále, probojovala
česká reprezentantka Dana Hadačová, v němž podlehla Číňance Ma Yuefei 1:4. V osmifinále singlu
si zahrály ještě Iveta Vacenovská a Hana Matelová.
V řijnu se v polském Gdaňsku uskutečnilo Mistrovství Evropy, na kterém družstvo mužů
obhajovalo bronzovou medaili z Ostravy 2010. Patnácté místo družstva mužů však bylo zklamáním.
Družstvo žen dokázalo postoupit do čtvrfinále, kde v dramatickém utkání podlehlo Bělorusku 1:3 a
nakonec skončilo sedmé. Ve dvouhrách se dostala nejdále do 4.kola Renata Štrbíková.
Praha 27.1.2012
Ing. Jan Brothánek
generální sekretář ČAST
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Milí sportovní přátelé, kolegyně, kolegové,
dovolte mi se v krátkosti zmínit o situaci v naší stolně‐tenisové Asociaci a o činnosti vedení svazu.
Situace sportu v rámci České republiky
Ta není vůbec růžová. V loňském roce vypadly finance ze Sazky, ta přešla do rukou jiných vlastníků
a ČSTV zbyly oči jen a jen pro pláč. Někteří lidé z vedení ČSTV a Sazky do poslední chvíle podporovali
pana Hušáka, prakticky neodvolatelného vládce této společnosti, a když se k tomu přidala dlouho
trvající slepota druhé komory ČSTV, kterou zastupovali většinou regionální a krajští činnovníci ČSTV,
zkáza byla dokonána. Cena Sazky pro majoritního vlastníka klesla z několika miliard až na samou nulu.
Zhruba před 15 měsíci vznikla iniciativa Český sport, která měla zpočátku koordinovat činnost
jedné komory ČSTV, tj. zástupce jednotlivých sportovních svazů, měla prosadit změnu ve vedení ČSTV
a Sazky, zachránit co se dá. Bohužel se jí to nepodařilo. Ale pozitivem je fakt, že kromě několika
svazů, se celá komora sjednotila ve svých požadavcích a názorech, a začala spolupracovat.
Teprve po roce, když byl český sport na dně, se nakonec podařilo na VH ČSTV odvolat staré a zvolit
její nové vedení. To se již dříve stalo nepřijatelným a nedůvěryhodným partnerem pro jakékoliv
státní intituce. Bude asi dlouho trvat, než se tato situace zlepší.
Myšlenkou, která se zdá být pro zlepšení reálnější a přijatelnější, je sloučit ČSTV a Olympijský
výbor, a to pod hlavičku toho druhého. Vytvořily by se tím tři podsekce; sportu olympijské, sporty
neolympijské a servisní část. Vše je ve fázi příprav.
Ještě jedna poznámka. Velkým zklamáním bylo přijetí nového loterijního zákona, kdy 50 % výnosů
poputuje do státního rozpočtu a zbylá část do obcí a měst, nic tedy nezůstává sportu. Přičemž
navýšení příjmů z těchto sázek zejména k té druhé části je obrovské. A tady je šance pro jednotlivé
sportovní kluby či tělovýchovné jednoty, požádat si o peníze. Vyšla i tabulka předpokladáných
zvýšení jednotlivých obcí a měst. Např. v Praze se jedná o navýšení z částky 319 mil. CZK na
neuvěřitelných 958 mil. CZK. A podobný nárůst bude i ostatních obcí a měst.

Situace uvnitř asociace
Myslím si, že obraz našeho sportu je totožný ze situací v celé naší společnosti. Tolik negativismu
jsem v životě nazažil. Překvapila mě veliká vlna kritiky na skoro všechny oblasti činnosti naší
Asociace. Tolik kritických e‐mailů, či rozhovorů jsem za jediný rok činnosti v celém svém životě neměl.
Co mě ale moc mrzí je to, že Asociace neobrdžela od svých členů ani jednu pochvalu. Možná zatím
není za co. Řada kritiky však pramení z neznalostí a většinou je vytržena z kontextu. Přesto se mi
nezdá, že by bylo všechno tak špatné. Ve svém volebním programu jsme si vytyčili hodně cílů, hodně
zlepšení, hodně změn. Dokonce jsem slyšel, že je toho moc, že je to nesplnitelné. Je to práce na
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dlouhé míle, možná, že se některé věci projeví až za několik let, ale doufám, že se hodně z toho
podaří.
Když jsem se před rokem ujímal funkce, netušil jsem, kolik mi práce ve svazu zabere času. Vše
dělám ve svém volném čase a věřte mi, že práce mi zabere několik hodin denně. Navíc si uvědomuji,
že si spíš nadělám nepřátele, které jsem ve stolním tenisu nikdy neměl. Ale teď k dalším oblastem.
Členská základna
Ta je v naší Asociaci poslední léta stabilní, ale ztrácíme pozici uvnitř všech Asociací v rámci České
republiky. V současné době nám patří až 12.místo, když nebudeme počítat rekreační sport a sport
pro všechny. Je to dáno především větší dravostí ostatních sportů, delší dobou registrací u těchto
Asociací a dále i zavedením našeho elektronického Registru.
Standa Dolejší přišel s návrhem jak přitáhnout zpět neregistrované stolní tenisty, změnou
evidenčních poplatků a zároveň, jak zmírnit odliv některých dalších stolních tenistů ze stejných
důvodů. Chtěli bychom podpořit ty kraje a regiony, které navýši členskou základnu, a to zejména
mládeže. To všechno budeme řešit v samostatném bodu na této Konferenci.

Finance
Když je jich dostatek je hej, když jich je málo je to špatné. Všechny dotace jsme museli vyúčtovat
do konce loňského roku, navíc jsme byli nuceni vrátit, jak jsem na minulých konferencích slyšel, věčně
prolongovanou půjčku od ČSTV. V loňském roce, kromě pravidelných státních peněz na reprezentaci
a talentovanou mládež, jsme nakonec obdrželi i nějaké peníze z takzvaného ,,kalouskovného“,
přesně 2.794,‐ tis. CZK. Dotaci, která není součástí státního rozpočtu. I díky těmto penězům jsme
loňský rok přežili v poměrně slušné kondici. Pro příští rok máme zajištěny peníze pro talentovanou
mládež ve stejné výši jako v loňském roce, reprezentace po chudším roku je však krácena o 800
tis.CZK. Velkou neznámou se stává dotační titul kapitoly V. – ,,organizace sportu“. Měli bychom
celkově dostat zhruba o 8 mil. CZK více, což jsou pro naší Asociaci neuvěřitelné peníze.
Je však duben a zatím nikdo z nás neví nic. Žádný podpis ze strany MŠMT, žádný splátkový
kalendář a žádné slovní potvrzení dotace. Možná k tomu chybí
náš ministr. Na provoz a údržbu sportovních zařízení z mnoho žádostí z necelých 8 mil. CZK od
jednotlivých sportovních klubů a tělovýchovných jednot, obdrží tyto subjekty zhruba 1.600 tis. CZK.
Bohužel nevíme, komu vůbec budeme moci dotaci vyplatit, kdo byl schválen.
Ještě bych se rád zmínil o jedné událostí, která nás stála mnoho úsilí. Od roku 2011 jdou titiž
všechny dotační programy jen a jen před jednotlivé svazy. I ty , které za nás dříve zpracovávalo ČSTV.
Samozřejmě s nejasným výsledkem, jaká dotace projde a kolik vůbec dostaneme peněz. Jsme za
v podstatě nuceni zpracovávat dotační programy i za tělovýchovné jednoty, jejichž
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součástí je i oddíl stolního tenisu. Bez nároku na jakoukoliv odměnu a plným ručením na 10 let, že
tato dotace nebude zneužita. Je tam To, že se nám podařilo vše zpracovat a odevzdat na MŠMT, je
malý zázrak. Největší zásluhu na tom má můj kolega Jan Brothánek, jemu dík.
On vám také vám sdělí podrobnosti o celé finanční situaci ve finančním bloku o plnění rozpočtu za
rok 2011 a plánu rozpočtu na tento rok.

Dceřiné společnosti
Dlouhá léta jsme diskutovali o významu s.r.o. Já ho považuji za užitečné, hlavně z daňových
aspektů. Ale nesmí být vedeno tak, jak to minulé. Když jsem se v dubnu loňského roku podíval na
závěrku, je v současné době za 2.278,‐ tis. CZK nevyúčovaných záloh a jen nezanedbatelně majetku,
který by se dal zpeněžit. Navíc se splácí snad nejdražší mikrobus na světě, s velkou úverovou zátěží.
Ten většinu času tráví po opravnách a navíc jej Asociace ze svých skromných peněz musí dotovat.
Takže celková velikost záloh narůstá. Rozhodli jsme se tuto společnost zlikvidovat i z toho důvodu, že
nevíme, jací ,,kostlivci“ se ještě v jejích útrobách objeví. Její počátek bude co nevidět.
V průběhu loňského roku jsme založili nové s.r.o., TT Marketing, s naprosto průhledným
hospodařením, a s vytvořeným ziskem ve výši přes 100 tis.CZK, a to jenom za 3 měsíce loňského
roku.
Reprezentace a vrcholový sport
Jak dobře víte, reprezentaci dospělých se poslední rok na vrcholných soutěžích tolik nedaří,
zejména v soutěžích mužů. 15.místo na ME v Gdaňsku na podzim loňského roku a tím pádem velice
komplikovaná cesta hrát na příštím ME družstvech v roce 2014 o medaile. Znamená to, že musíme
vyhrát kvalifikační šestičlennou druhou divizi. Stejně komplikovaná je cesta zpět do champions divize
na příštím MS. 23.místo, obsazené nedávno v Dortmundu není dobrou vizitkou pro naší reprezentaci.
Návrat zpět je možný jedině v případě, že náš celek bude figurovat mezi 4 nejlépe žebříčkově
postavenými týmy, které si nevybojovaly přímý postup do této nejvyšší divize. Jinak je čeká sestup.
Lepší situace je u ženského týmu, i když 18. místo na světovém šampionátu a 7. místo v Evropě je
pouze průměrné. V obou mistrovstvích jsme sahali výš, ženy v Gdaňsku prohrály nešťastně zápas o
medaili a na světovém šampionátu jsme měli nejtězší kvalifikační skupinu a nakonec jsme prohráli
opětovný zápas s Ruskem o lepší umístění. Situace u žen je lepší, kádr je stabilizovaný a pořád si
myslím, že příště to musí vyjít. U mužů je situace komplikovanější. V současné době nemáme
takového leadra, který by v rozhodujících zápasech 100% bodoval. Mladí ještě nedorostli, spíše
dostanou jednou příležitost a dost. Reprezentační trenér velice často střídá nominace. V soutěži
jednotlivců pro nás jsou medaile příliš vysoko, i když takový příznivý los, jako byl na ME v Gdaňsku,
mít tak dlouho asi nebudeme. Hřebíčkem do rakve se stala i Olympijská kvalifikace mužů
v Lucembursku, kde žádný z našich borců nepřešel přes vstupní část. R.Štrbíková má ještě šanci.
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Mezi úspěchem a neúspěchem často rozhodují jeden, dva míčky. K nám se poslední dobou
přiklání spíše ta odvrácená strana mince.
U mládežníckých katagorií jsme byli zvyklí vozit z ME medaile, poslední dobou alespoň však spíše
paběrkujeme. A tak úspěch vždy visí pouze na jednom hráči či hráčce. V loňském roce se o to
zastoužil dvěma medailemi kadet David Reitšpies. Jeho 5. místo na neoficiálním MS kadetů, kde
společně s Tinou Štefcovou reprezentoval Evropu, je určitým příslibem do budoucnosti.
Zdá se, že největším problémem, je přechod z juniorské kategorie do té dospělé, nám se to moc
nedaří tak, jako například Němcům či Francouzům.
V současnosti máme 5 středisek vrcholového sportu mládeže, z toho dvě jsou vedená jako
reprezentační, 8 sportovních center mládeže, několik krajských center mládeže. Snažíme se finančně
tyto aktivity podporovat, stejně tak dostávají finanční podporu i ostatní kluby mládeže, pokud jsou
úspěšné anejsou zařazení v žádné výše uvedené kategorii.. Již celý rok probíhají neustálé diskuze, jak
má fungování středisek mládeže vypadat. Co člověk, to jiný názor. Každý z diskutujících hájí většinou
své zájmy. Změna však musí nastat, podpořit ještě více ty nejlepší a nejtalentovanější.
Masovost našemu sportu asi nechybí, zejména u mládeže, stolní tenis je stále jeden
z nejrozšířenějších sportů v České republice. Chybí spíše zařazení do té absolutní evropské či světové
špičky. Úspěch totiž jde ruku v ruce s navýšením zájmu o náš sport. A my těch úspěchů poslední
dobou máme méně, než jsme byli zvyklí. Budeme chtít větší koncentraci nejlepších stolních tenistů
jak u dospělých, tak i u mládeže. Sledování velmi mladých stolních tenistů a jejich podpora, tj.
rozšíření projektu ,,hledáme budoucí olympioniky“ nebo vznik jemu podobným.

Medializace stolního tenisu
Zatím jsme na počátku cesty. Chtěli jsme vytvořit určitou skupinu lidí, kteří by prováděli, na
základě určitého plánu, automatickou prezentaci stolního tenisu v mediích. Tato skupina byla
sestavena, ale zatím není koordinována, neboť v průběhu roku nás opustila paní Kučerová, která byla
jako tato osoba zmocněna.
Spolupráce s Českou televizí je na slušné úrovni, i když jsou malé sporty odstrkovány do pozadí ,
stolní tenis se v ní pravidelně objevuje. Funguje i dobře teletext v televizi Nova. Rezervy máme
v rozhlase a zejména v novinách, spoupráce s ČTK je na průměrné úrovni. Budeme se snažít vysílat
na nejdůležitější sportovní události vždy reportéra, aby vás přímo v dějství informoval o
nejaktuálnějším dění. V budouctnosti bychom chtěli vyslat na tyto šampionáty i televizního reportéra
s kameramanem. Vše záleží na financích.
Zvláštní kapitolou jsou webové stránky. Ty by měly být jakousi výstavní skříní našeho sportu. Jsou
teď nové, vylepšené, samozřejmě k dokonalosti jim chybí moc. Osobně si myslím, že by měly sloužit
především nám pingpongářům, ale i široké sportovní veřejnosti, včetně té novinářské. Také by se
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z části měly stát určitým prodejním místem služeb, za který bychom dostávali peníze. Rozhodujícím
faktorem by měla být návštěvnost. Ta se dá zvýšit, když budou stránky sloužit co nejvíce z nás, a
budou aktraktivní. A já osobně myslím stále na vydávání, alespoň internetového časopisu na těchto
stránkách. V současné době hodně spolupracujeme s Vladimírem Slobodzianem , editorem těchto
stránek. Můžeme být spokojení, nové informace jsou zde denně, i když samozřejmě je co zlepšovat.

Mezinárodní agenda
Chtěl bych se zmínit o dvou cestách jak nadále zviditelňovat Českou republiku za jejími hranicemi.
Za prvé je to pořádání významných mezinárodních akcí v rámci ETTU a ITTF, kde bychom mohli získat
i nějaké finanční prostředky a za druhé získat nějaké posty ve vedení těchto organizací.
V té první části jsme navázali na úspěsné uspořádání MEJ v Praze v roce 2009 a ME v Ostravě o rok
později. Úspěšně proběhlo ME veteránů v Liberci v červnu 2011. Liberečtí, v čele s Jiřím Veselkou a
ředitelem turnaje Milanem Šimáčkem, se zhostili svého úkolu na výtečnou, a když se k tomu přidala i
drobná diplomacie před a v průběhu mistrovství ze strany vedení svazu, která zdárně vyřešila i
drobné konflikty mezi organizátory akce a vedením ETTU, nakonec přišly i děkovné dopisy od vedení
ETTU. Vzhledem k tomu, že jsme si tímto vytvořili vynikající pověst, ETTU nám bez problému přidělila
uspořádání ME mládeže v roce 2013 v Ostravě. Druhou akcí, kterou budeme pořádat, a doufejme, že
poté pravidelně, je jeden turnaj ze série WORLD Tours (bývalý Pro‐tours). Původné se tento turnaj
měl uskutečnit v Plzni, ale vzhledem k statickým problémům střechy sportovní haly, jsme byli nuceni
jej přemístit do Olomouce na termín 29.3‐2.4. Velkou zásluhu na tom má především můj kolega
z výkonného výboru Nikolas Endal. Ten také bude kandidovat do Executive Boardu ETTU na podzim
letošního roku při ME v Dánsku a má velkou šanci. Měl by tkzv.zastupovat, v tomto nejvyšším vedení,
střední Evropu. Dalším členem je také Marta Novotná, členka komise mládeže při ETTU. Petr
Bohumský se stal jedním z nejrespektovanějších rozhodčí v ITTF a ETTU, jsou mu svěřovány ty
nejdůležitější turnaje v rámci těchto dvou organizací coby vrchní nebo zástupce vrchního rozhodčího.
Cílem je samozřejmě se s tímto stavem nespokojit.

STIS
Chtěl bych se zmínit i o Informačním systému stolního tenisu, jehož součástí je i Registr naší
členské základny. V loňském roce způsobil řadu emocí. Obdržel jsem mnoho osobních negativních e‐
mailů. Každý začátek je těžký, v té chvíli jsme ale neměli jinou možnost, zejména vzhledem
k financím.
Myslím si, že teď je systém plně funkční, neustále se zdokonaluje. Chtěl bych tímto poděkovat
Václavovi Heroutovi a zejména Standovi Dolejšímu za obrovské vynaložené úsilí. Standa se stal
někdy nejoblíbenějším , ale často i nejnenáviděnější osobou našeho svazu. To zejména pro jeho
neoblomnost a zásadovost, když hájil svojí ,,pravdu“.
16.4.2012
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Práce komisí
Práci jednotlivých komisí můžete posoudit v jejich jednotlivých zprávách a vyjádřit se k nim.

Rada krajů
Před rokem jsem si myslel, že s utvořením Rady krajů vznikne platforma, která bude partnerem
pro vedení Asociace. Bohužel to bylo jenom naše přání. Chtěli jsme, aby kraje byly sice co nejvíce
samostatné, ale aby mezi sebou spolupracovaly a jejich výstupy bychom rádi aplikovali do všech
změn v Asociaci. To se však nestalo. Setkání či komunikace mezi vedením Asociace a jednotlivými
kraji jsou spíše náhodilé a jen kvůli určitému problému. Možná by stálo za to, vrátit se ke starému
modelu setkávat se 2x ročně na základě svolání vedením Asociace.

Soudní spory a ostatní
Jediný soudní spor, který hrozil při nástupu nového vedení je snad zažehrán. Jedná se starý spor
s panem Píchou ohledně ME juniorů v Praze v roce 2009. Z původního požadavku 250 tis.CZK +
příslušenství, nás vyrovnaní stálo 125 tis. a za zbytek peněz jsme přislíbili možnost určitých služeb,
např. umístění reklam. Každý spor totiž niminimálně stojí čas a peníze, a to ještě při jeho výhře.
Bohužel asi nebude poslední, na stole se objeví asi ještě případ Holáň a Přerov a možná i další.

Ohlednutí za našimi prioritami
Hodnocení prvního roku naší činnosti nebudu dělat já, to musíte vy a všichni členové Asociace.
Myslím si, že naše práce by se měla zabývat minimálně z 80% vrcholových sportem a podporou
talentované mládeže. Ve zbytku potom službami pro krajské sdružení a ostatní členy Asociace.
V nejbližším období se chceme zaměřit na to, co se nám doposud nepodařilo a také na to, na co
zatím nebyly finančími prostředky. Je to především zajištění generálního sponzora pro Asociaci či pro
naše reprezentantační družstva a dalších sponzorů. Dále zlepšení metodické podpory, včetně
trenérské příručky pro trenéry.
O stolním tenisu a práci v něm bych mohl asi hovořit hodiny a hodiny. Určitě je mnoho dalších
témat, ale pro dnešek to snad stačí.
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Zasedání VV
Chtěl bych se ještě zmínit, jak často se vedení ČÁST scházelo. Výkonný výbor jsme měli za rok své
činnosti celkem 15krát, navíc jsme se sešli ještě 4krát na speciální pracovní schůzce.

Poděkování
Na závěr bych chtěl poděkovat všem svým kolegyním a kolegům za neúnavnou, většinou
dobrovolnou práci. Máme náš sport rádi, pojďme mu tedy společně pomáhat a zkusme naslouchat i
ostatní, i když s nimi vždy nebudeme souhlasit. Vítejme v lepších časech.

V Praze 16.4.2012

Zbyněk Špaček, předseda ČAST

16.4.2012
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Zpráva dozorčí rady ČAST od minulé konference 2011
Dozorčí rada byla zvolena na konferenci 2. dubna 2011 a pracuje ve složení:
Zdeněk Jirásek – předseda
Vít Ratajský – místopředseda
Linda Ivanová, Alice Roubalová, Karel Karlovský – členové.
Během roku se sešla celkem třikrát. Zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách
asociace.
Základními body její činnosti byly prověrky hospodaření s finančními prostředky. Provedla
revizi jejich čerpání na mistrovstvích republiky jednotlivců i družstev mládeže i jednotlivců
dospělých, prověrku uzavřených smluv pro tato mistrovství i pro mezinárodní mistrovství
mládeže, částečně i u MEV 2011. Dále prověřila čerpání prostředků dotovaných z MŠMT na
sportovní a reprezentační centra mládeže. Vyžádala si provedení inventarizace majetku
ČAST.
Prováděla i namátkový dohled nad dodržováním Stanov ČAST. Zde stále není zohledněna její
připomínka k VV, že dle čl.15.2. není určen 1. místopředseda svazu. Řešila i odvolání
jednoho člena asociace ohledně dodržování stanov výkonným výborem.

Stanovisko k čerpání rozpočtu v roce 2011
dle čl. 18.2 písm. a) Stanov ČAST
Rozpočet ČAST na rok 2011 měl být dle usnesení konference 2011
předložen do konce května 2011. DR rozpočet v tomto termínu obdržela
v nové struktuře, která je podle DR podrobnější a lépe vystihuje jednotlivé
kapitoly. Je rozdělena do třech částí:

Obecně

1) provozní financování – zahrnuje veškeré administrativní záležitosti,
záležitosti s administrativním řízením komisí a soutěží, propagaci a
záležitosti spojené s organizací M-ČR
2) financování reprezentace podle napojení na dotace od MŠMT
3) financování SCM podle napojení na dotace od MŠMT.
Celkové příjmy byly překročeny o cca 10 %, o téměř 500 tis.Kč. Bylo to
především zásluhou toho, že v předpokládaných příjmech nebyla
započítána smluvní částka za pořádání MEV v Liberci. Bohužel se
nepodařilo naplnit předpokládanou částku od sponzorů. Naopak se VV
podařilo prodat matriál, který byl dlouhodobě zapůjčen oddílům v celé
republice.

Provozní financování

Co se týče výdajů, tak DR oceňuje vyřešení mimosoudního sporu ohledně
MEJ 2009 za celkem malou částku. Některé výdaje v rámci sekretariátu
mohly být předpokládány plánem. Ostatní položky byl čerpány celkem
dle předpokladů.
Předpokládané příjmy zde byly silně podhodnoceny o více jak 1,4 mil.Kč.
Je to ale lepší, než kdyby nastal opačný případ. Nutno ale říci, že většina
těchto příjmů se těžko dala odhadnout. Snad jedině příjmy od samoplátců
se nějak předpokládat dají.
1/4

Reprezentace
ČR
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Nevýhodou hodnocení této kapitoly je, že rozpočet pracoval jen
s celkovou částkou na reprezentaci, bez jakékoliv snahy to lépe
specifikovat. To DR považuje za největší slabinu této kapitoly rozpočtu.
Nelze se pak solidně k čerpání vyjadřovat.
Příjmová stránka je zásadně z dotace MŠMT a byla naplněna. Co se týče
výdajů, tak nebyl vyčerpán plán na výdaje na talenty o cca 350 tis.Kč.
Důvody DR nezkoumala. Ostatní výdaje se pohybovaly v rámci
plánované výše.

SCM a sportovní třídy

Celkové příjmy tedy překročily výdaje o 1737,5 tis.Kč, tedy rozpočet
skončil přebytkem. To svědčí o dobrém hospodaření ČAST. Je tedy
možno uvažovat o třeba jen částečném splacení některých půjček.

Celková bilance

Dozorčí rada navrhuje Konferenci k čerpání rozpočtu přijmout následující
usnesení:

Návrh do usnesení

Konference ČAST schvaluje čerpání rozpočtu za rok 2011.

Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012
dle čl. 18.2 písm. b) Stanov ČAST
První náčrt rozpočtu 2012 byl předložen DR na jejím jednání dne 29.3.2012.
Důvody pro takto pozdní předložení okomentoval Jan Brothánek, člen VV.
Až teprve nyní jsou k dispozici od MŠMT důležité dokumenty pro rok 2012 ,
tedy rozhodnutí na financování programu IV (údržba a provoz) ve výši 1,629
mil Kč i na program V (Organizace sportu) ve výši 11,038 mil Kč; a dále
veškeré prostředky na programy I+II (3,879 mil Kč pro repre a 5,470 mil Kč
pro SCM a SpS). Jsou to celkově prostředky o mnoho vyšší než dříve. Ale…
Významným problémem může být to, že nastoupí nový ministr MŠMT, který
může mít rozdílné představy od exministra Dobeše.
Mimořádně důležité je, že garantem vyúčtování všech dotací na MŠMT je
ČAST, protože ČAST byla sama o sobě přímým žadatelem o dotace. Servisní
organizace, ČSTV byla vloni s procesu zastupování sportovních svazů směrem
k MŠMT vyloučena. To samo o sobě znamenalo a bude dále znamenat velkou
administrativní zátěž pro aparát sportovního svazu, protože pokud svaz jako
příjemce při vyúčtování dotací na konci roku pochybí, bude vystaven riziku
penále od FÚ a dalších nepříjemností. To vše si VV dobře uvědomuje, a proto
každý příjemce prostředků z dotačních programů bude smluvně zavázán
pečlivě plnit podmínky příjmu a vyúčtování dotace.
Upravený návrh byl k dispozici v pátek 6.4. a další materiály k rozpočtu ve
středu 11.4.2012. Bylo tedy pro DR časově velice obtížné sestavit stanovisko a
následně ho mezi sebou odsouhlasit. Prosím však neberte to jako stížnost, ale
spíše jako konstatování. DR naopak oceňuje důkladnost VV při zpracovávání
podkladů ve velmi krátkém časovém období.

2/4
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Příjmy
Zásadním způsobem se zde promítá plánovaná příjmová částka od MF ČR ve
výši více jak 11 mil.Kč. Tedy více jak 8 mil.Kč oproti roku 2011 navíc. Příjem
od sponzorů je navýšen oproti roku 2011 2,5 x.. Ostatní příjmy jsou v obvyklé
výši.
Výdaje
Ve výdajích na sekretariát je plánováno navýšení ve mzdách o 150 tis.Kč. DR
to považuje za odůvodněné, neboť je očekáván nárůst činností sekretariátu
vzhledem k výše popsaným aktivitám. V položce nájem je počítáno s nárůstem
o 100 tis.Kč s poznámkou, že může být uvažováno o změně sídla. To DR
připadá vhodné s tím, že bychom měli hledat především prostory, kde by se
nájem tak výrazným způsobem nezvýšil. Vzhledem k podstatně vyšším
finančním možnostem je velmi vhodné se znovu vrátit ke konání Galavečera i
mít síň slávy.
I nárůst o 70% na propagaci považuje DR za vhodný. Co se týče výdajů na
soutěže je k jistě k diskuzi, zda je reálné (a vhodné) snižovat výdaje z 518 na
332 tis.Kč.
Dále je z této kapitoly počítáno dofinancovat jedním milionem Kč náklady na
reprezentaci, kde v tomto roce je dotace z MŠMT ponížena.. Profinancování
projektů „Rady krajů 2012“ a projektů pro celé hnutí ve výši 4 mil.Kč vnímá
DR zatím jako ne úplně jasnou vizi, která se však bude muset brzy proměnit ve
skutečnost. Cca 30 % částku bude uvolněno na administrativu krajů a regionů a
jako dotace na členskou základnu mládeže.
DR není příliš jasné, jakým způsobem se plánuje využít rezervy z dotačních i
nedotačních peněz ve výši 2,5 mil.Kč.

Provozní
financování

Příjmy
V příjmech je zatím plánován nízký příspěvek od Českého olympijského
výboru, který bude jistě vyšší. Je zde plánováno dofinancování z příjmů
z provozního financování. Přesto plánovaná výše příjmů nedosahuje ani plánu
2011.
Výdaje
Zásadním nedostatkem výdajové části je nulová konkretizace předpokladů
čerpání. DR si je sice vědoma určité komplikovanosti odhadu, ale je
přesvědčena o tom, že to alespoň přibližně stanovit jde. Celkové plánované
výdaje na reprezentaci dospělých i mládeže jsou shodné s příjmy a jsou nižší o
cca 1 mil.Kč než v roce 2011.
Příjmy
Jsou stejné jako v roce 2011.
Výdaje
Jsou předpokládány vyšší výdaje na činnost SCM a nižší na talentovanou
mládež. DR věří, že VV ví co navrhuje.
Příjmy a výdaje jsou plánovány ve stejné výši bez bližší specifikace, jak bude
prostředků využito.

Reprezentace
ČR

Rozpočet je plánován jako přebytkový ve výši 153,2 tis.Kč s mnoha ještě
nejasnými záměry. DR věří, že plánovaná skutečnost v příjmech se naplní,
takže po létech strádání bude možno financovat i slibné projekty, na které dříve
finančních prostředků nikdy nezbylo.
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Dozorčí rada navrhuje Konferenci k návrhu rozpočtu přijmout následující
usnesení:
Konference ČAST schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2012.
Konference ukládá VV předložit delegátům a Dozorčí radě upřesněný výdajový
rozpočet v kapitole reprezentace ČR v termínu do 15.5.2012.
Konference ukládá VV podrobně rozpracovat možnosti využití 4 mil.Kč,
plánovaných na profinancování projektů „Rady krajů 201“2 a projektů pro
celé hnutí v termínu do 31. července 2012.
Konference ukládá VV podrobně rozpracovat výdaje na údržbu a provoz
v termínu do 30.6.2012.
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Návrh do
usnesení

Zpráva o činnosti KVS za rok 2011
V roce 2011 KVS ČAST pracovala ve složení - předseda KVS a člen VV ČAST Nikolas
Endal a členové – vedoucí realizačního týmu mládeže Andrea Botková, reprezentační trenéři
dospělých Miroslav Cecava a Tomáš Demek, reprezentační trenéři juniorů Michal Hájek a Pavel
Špaček, předseda KM ČAST Martin Linert a nově i dva naši dlouholetí a zkušení reprezentanti Petr
Korbel a Renata Štrbíková.
KVS ČAST se v roce 2011 sešla celkem dvakrát. Ostatní operativně projednávané záležitosti
byly řešeny v okruhu realizačních týmů mládeže a dospělých, kteří se scházeli pravidelně při akcích
dospělých a mládeže. Ostatní společná rozhodnutí KVS byla učiněna přes e-mail.
Hlavní náplní činností KVS v roce 2011 bylo opět zejména:
- řízení činnosti reprezentace dospělých a mládeže
- výběrové řízení na reprezentační trenéry mládeže
- výběrové řízení na vedoucí realizačního týmu mládeže
- výběr reprezentačních družstev všech složek od dospělých až po kadety
- organizace semináře s repre.trenéry mládeže po MEJ
- nominace na jednotlivé akce reprezentace všech složek, včetně přípravy organizace
- pokračování ve spolupráci s reprezentačními družstvy Německa, Rakouska a rozšíření
spolupráce s Polskem při společné přípravě a to zejména s družstvy Německa a Rakouska
- úzká spolupráce s KM ČAST
- práce na zlepšení komunikace s trenéry a kluby v České republice
- zveřejňování na stránkách ČÁST nabídky pro samoplátce na vybrané mezinárodní turnaje
- koordinace činnosti, tvorba metodiky a řízení jednotlivých SCM
- zpracování nového systému RCM a SCM pro sezónu 2011/2012
- výběr rozšířeného počtu Sportovních středisek mládeže – celkem 8 SpS
Plány v základních oblastech činnosti KVS na následující období:
Reprezentace dospělých
- zajistit bezproblémový chod Reprezentačních Center v Praze a Havířově
- zvýšení preference vybraných hráčů v rámci reprezentace dospělých
- připravit nové reprezentační smlouvy dospělých
- zlepšit podmínky pro přípravu vybraných reprezentantů včetně zahraničních startů
- zlepšení mezinárodní spolupráce v oblasti společné přípravy
Reprezentace mládeže
- zajistit optimální podmínky pro přípravu reprezentace mládeže v RCM Praha a Havířov
- úzké propojení RCM s RC dospělých
- plynulý přechod vybraných reprezentantů do reprezentace dospělých
- lepší koordinační činnosti v oblasti přípravy a zahraničních startů
Sportovní centra mládeže
- pokračovat v rozdělování podpory mládeže do tří stupňů RCM – SCM - SpS
- dále zlepšovat podmínky v RCM Praha a Havířov
- koncentrovat co největší počet vybraných reprezentantů v RCM
Talentovaná mládeže
- udržet stávající počet 8 SpS
- rozšířit spolupráci v nově zřízených Sportovních střediscích a Krajských centrech mládeže,
tak aby se talentovaní hráči z krajů připravovali na vstup do SCM a RCM

zpracoval: Nikolas Endal - předseda KVS

V Havířově 20.3.2012

Zpráva o činnosti KM ČAST v sezóně 2011/2012
KM ČAST pracovala v sezoně 2011/2012 ve složení: Martin Linert - předseda, Michal
Lebeda, Kamila Adámková, Milan Knebl a Jiří Bajger. Na konci srpna 2012 z KM odstoupil
Michal Lebeda.
Organizace BTM ČR pokračovala v již zaběhnutém systému a tato oblast činnosti KM
byla bez větších problémů. Pouze pokračují problémy v kategorii juniorů a juniorek do 21 let,
kde přetrvává nezájem o účast na turnajích ze strany této věkové kategorie, a proto vážně
uvažujeme o zrušení turnajů této kategorie. Dále se opakovaně potýkáme s kolizemi termínů
BTM ČR s extraligovými soutěžemi a s mezinárodními akcemi mládeže, s čímž při
naplněnosti termínové listiny lze těžko něco udělat.
Žebříčkové turnaje proběhly v obvyklých termínech a organizačně bez problémů.
Pouze se vyskytly problémy s pozdními omluvami neúčasti hráčů, což hrubě ovlivnilo
případnou účast náhradníků.
MČR družstev mládeže je připraveno po pořadatelské stránce bez problémů. Stejně
jako v loňské sezóně pokračujeme v organizaci MČR družstev ve dvou hracích dnech. MČR
se účastní ve všech kategoriích vždy 16 družstev podle obvyklého klíče a bude hráno tzv.
progresivním k.o. systémem, tj. vylučovacím systémem s dohráváním o konečné pořadí.
K další podstatné změně dochází v hracím systému MČR jednotlivců, a to ve všech
mládežnických kategoriích. Z rozhodnutí VV ČÁST se MČR jednotlivců bude konat ve dvou
termínech, a to v termínu 28. – 29.4.2012 MČR staršího žactva a juniorů a juniorek do 21 let a
v termínu 11. – 13.5.2012 MČR dorostu a mladšího žactva. Soutěže dvouher budou stejně
jako v loňské sezóně od samého začátku vylučovacím způsobem na jednu porážku, kdy hráči,
kteří prohrají ve svém prvním zápase, mají možnost přihlásit se do soutěže útěchy.
KM ČAST opět zajišťovala účast kategorie mladšího a nejmladšího žactva na
mezinárodních akcích pořádaných ETTU. V srpnu 2011 se 2 mladší žákyně zúčastnily
tréninkového kempu v Kiskunfelegyháze v Maďarsku, který byl součástí Olympic Projectu
2020. Dále se též jeden nejmladší žák a jedna nejmladší žákyně zúčastnily v únoru 2012
tréninkového kempu Eurokids v rumunském Buzau a připravujeme účast dalších našich hráčů
kategorií mladšího a nejmladšího žactva na dalších kempech Eurokids, které proběhnou
v květnu 2012 v Černé Hoře a v Chorvatsku. Dále připravujeme přihlášku jednoho hráče a
jedné hráčky do projektu ITTF Hopes 2012. V srpnu 2011 se výprava našeho mladšího žactva
již tradičně zúčastnila neoficiálního Mistrovství Evropy mladšího žactva Euro Mini Champs
ve francouzském Štrasbourgu. V lednu 2012 se výprava mladšího a nejmladšího žactva
zúčastnila turnaje Hungarian Mini Cadet Open v maďarské Tatě. V březnu 2012 KM zajistila
účast mladšího a nejmladšího žactva na turnaji na Slovensku v Malackách, kde jsme získali
celkem 4 medailová umístění a též účast výpravy mladších žákyň na turnaji v rumunské
Bistritě.
KM ČAST též ve spolupráci s TMK ČAST zahájila projekt vyhledávání talentované mládeže
„Hledáme budoucí olympioniky“ – více ve zprávě TMK ČAST.
Martin Linert
předseda KM ČAST

V Praze dne 19.3.2012

ZPRÁVA STK pro konferenci ČAST 2012
Od poslední konference ČAST v r. 2011 pracovala STK ve složení
Předseda
místopředseda
členové

Václav Drozda (ředitel soutěží ČAST)
Jiří Vlček
František Herot
Karel Chyba.

V tomto složení pracovala STK i v předchozích sezónách a řídila převážně ligové soutěže družstev mužů a žen
(mimo extraligu mužů řízenou APK) a Český pohár. Zajišťování jednorázových soutěží a soutěží mládeže přešlo
v posledních létech na jiné odborné komise a VV.

Schůze STK, aktiv družstev, porady

(od konference ČAST 2011)

28.5.2011
schůze STK – výsledky ligy 2010/11, kvalifikace, hodnocení, příprava rozpisů, termínová listina…
26.6.2011
porada zástupců družstev EL žen a losování extraligy žen
12.7.2011
schůze STK – příprava soutěží, příprava losování, přechody a převody, rozdělení do lig.skupin…
30.7.2011
aktiv ligových družstev a losování 1.- 3.ligy
19.11.2011 schůze STK – průběh ligových soutěží, plnění podmínek, směrnice ČAST, Český pohár…
3.3.2012
porada zástupců družstev EL žen
9.3.2012
schůze STK – průběh ligových soutěží, příprava kvalifikací, komisaři, příprava hodnocení…
9.3.2012
porada ke změnám Soutěžního, Registračního a Přestupního řádu.
Plán příští schůze STK – 12.5.2012.
Zápisy ze schůzí a porad jsou pravidelně zveřejňovány na webu ČAST.
V mezidobí jsou záležitosti STK a rozhodnutí řešena korespondenčně.

Ligové soutěže 2011/12
Extraliga žen
ELŽ probíhala systémem jako v předchozích sezónách, s drobnými úpravami v nadstavbě play-off,
odsouhlasenými na poradách zástupců EL družstev žen.

1.- 3. liga mužů, 1.- 2. liga žen
Podle písemného vyhodnocení soutěžního ročníku 2010/11 zúčastněnými družstvy, vypracovala STK
„Hodnocení“, které bylo podkladem pro návrh soutěží 2011/12.
Ze závěrů v hodnocení a požadavku většiny ligových družstev připravila STK návrh systému ligy 2011/12 –
základní dvoukolová část + nadstavba o 1.- 4. místo.
Rozpisy EL žen i 1-3. ligy vč. tohoto soutěžního systému byly schváleny VV ČAST.

Řízení soutěží, průběh
STK v součinnosti s ředitelem soutěží řídí právě probíhající soutěže ve 13ti třídách a skupinách mužů a žen za
účasti 154 družstev (dalších 12 družstev startuje v EL mužů řízené APK).
Vlastní řízení probíhá prostřednictvím Zpráv ČAST, o výsledcích a průběhu soutěží jsou účastníci i další zájemci
informováni v Infu, na infosystému STIS a na teletextu TV Nova str.291.
Průběh soutěží je plynulý, v 10ti případech došlo ke kontumacím utkání (nedostavení hostujících družstev –
muži 2x Říčany, 1x Šanov, ženy 2x Břeclav B, 2x Jaroměř, 2x Dobřany; příjezd po čekací době 1xPrachatice).
Ve dvou případech došlo ke kontumaci zápasů v utkání (Přerov – hráč bez dokladů, Vsetín – hráč neuvedený na
soupisce).
Nadstavba ligových soutěží (play-off) probíhá v těchto dnech.

Sportovně technické zajištění
Pro soutěže je každoročně připravena termínová listina, rozlosování, adresáře. Zveřejněny jsou soupisky
družstev a všechny navazující záležitosti a změny.
Změnou registračního a přestupního řádu došlo ke značnému uvolnění při přesunech hráčů a posilování
družstev. Během rozehrané soutěže došlo k cca 100 změnám na soupiskách ligových družstev.

Další soutěže
Český pohár – v 2.pololetí 2011 proběhl II.stupeň 21.ročníku Českého poháru. Hrálo se systémem
osvědčeným v minulých sezónách, v II. st. startovalo 63 družstev mužů a 13 družstev žen.
Finálový turnaj uspořádal MSK Břeclav a vítězi se stala družstva Sokol K.Dvůr (muži) a MSK Břeclav (ženy).

Mistrovství ČR jednotlivců všech kategorií a MČR družstev mládeže zajišťují další komise a VV
ČAST. STK a ředitel soutěží spolupracují po administrativní stránce.

Turnaje kategorie A – o pořádání těchto turnajů je zájem mezi organizátory soutěží mládeže. STK přísluší
schvalování turnajů dospělých, kterých ale pro náročnost s přípravou v posledních létech ubylo.

Zpráva TMK pro konferenci ČAST konanou dne 15.4.2012 v Praze

Po konferenci konané dne 2.4.2011 pracovala TMK ČAST ve složení:
předsedkyně Marta Novotná -členové: Jiří Pischel,Martin Lučan, Karel Chyba,Hana Šopová,
Michal Vyleta.Komise se sešla v tomto období na 2 schůzích -17.9.2011 a 3.3.2012.
TMK se v období mezi konferencemi zaměřovala na plnění úkolů v následujících oblastech činnosti:
V oblasti školení a doškolování trenérů :
-ve školním roce 2010/11 se po 5 letech podařilo opět zahájit studium A licence ve spolupráci
s FTVS UK v Praze kterého se účastní 7 posluchačů /Zbyněk Špaček,Tomáš Demek,Miroslav
Cecava,Michal Hájek, Alena Vachovcová, Hana Šopová a Kateřina Pěnkavová/.Všichni už úspěšně
složili zkoušky ze specializace za I.ročník, některým schází ještě některé zkoušky z obecných předmětů
a v současné době se připravují témata diplomových prací,která by měla obohatit metodiku ST.
-v průběhu roku 2011 proběhlo studium specializace trenérů B licencí- kterého se zúčastnilo
10 posluchačů.Všichni úspěšně absolvovali závěrečné zkoušky a odevzdali závěrečnou práci. Pěti
z nich zbývá ještě doplnit si obecnou část školení na FTVS nebo VOŠ ČSTV.
-v roce 2011 se uskutečnily 2 doškolovací semináře pro trenéry A,B a C licencí-5.3. v Praze při
příležitosti konání M-ČR/13 trenérů/ a 20.11. při utkání Champions Leaque Lokomotiva Vršovice-TTC
Ochsenhausen/12 trenérů/.Při M-ČR 2012 se v Brně uskutečnilo další doškolení trenérů dne
3.3.2012/18 účastníků/.
-TMK navrhla novelizaci směrnice pro získávání, udělování a prodlužování trenérských licencí, kterou
VV v listopadu 2011 schválil a tím vstoupila v platnost.Podstatnou změnou je zrušení platnosti licence
BO-bez omezení,dále zrušení licence, pokud ji má trenér propadlou více než 5 let,možnost studia B
licence pro trenéry-bývalé reprezentanty ČR bez předchozího získání C licence a dále drobné úpravy
ve financování a vymezení cílových skupin pro jednotlivé stupně.

Oblast metodické a publikační činnosti:
-byly postupně zpracovány videozáznamy pořízené v průběhu ME v Ostravě a sestaveny do 13
tématických DVD.Tyto sestřihy byly předávány bezplatně účastníkům doškolení a předsedům TMK
krajů .
-na základě podkladových materiálů získaných při ME v Ostravě, byly zadány témata ročníkových
prací pro posluchače A licence, ve kterých provedli analýzu různých herních činnosti nejlepších hráčů
Evropy a jsou připraveny ke zveřejnění.
-v řešení je hledání možností zveřejňování metodických videomateriálů na nově vzniklém webu
ČAST,případně vytvoření samostatného webu pro metodické materiály.
-pro rok 2012 je navrženo rozpracování nové příručky pro trenéry ST, jejíž sestavení je jednou
z priorit TMK, protože v našem sportu tento základní metodický materiál chybí.

Ostatní oblasti činnosti TMK:
-v listopadu 2011 se uskutečnila pracovní schůzka s předsedy TMK krajů,kde se řešily otázky školení a
doškolení trenérů všech licencí, vedení seznamů trenérů a využití metodických materiálů a případná
metodická pomoc krajům ze strany TMK ČAST.
-na základě podkladů STK bylo provedeno vyhodnocení plnění podmínek daných SŘ,týkající se splnění
trenérských licencí u ligových družstev, byl zveřejněn seznam družstev, které podmínky nesplňují
s tím,že pokud je nenaplní do konce sezóny, budou uplatněny sankce dle disciplinárního řádu.Za
sezónu 2010/11 zaplatila ligová družstva na pokutách 48 000 Kč. V právě probíhající sezóně se
situace podstatně zlepšila a podmínku zatím neplní 12 družstev.
-průběžně byla prováděna aktualizace seznamu trenérů A a B licencí podle nové metodiky, která byla
zavedena v minulé sezóně.Problémem zůstává, že obdobné seznamy trenérů C a D licencí, za které
zodpovídají kraje zatím nejsou ve všech KSST vedeny.
-ve spolupráci s KM byl zpracován a od září 2011 realizován projekt výběru a přípravy talentované
mládeže pro stolní tenis v rámci ČR „Hledáme budoucí olympioniky“.Tento projekt se setkal s velmi
pozitivním ohlasem a je potěšitelné, že i VV považuje jeho dlouhodobé fungování za jednu ze svých
priorit.
-Mezinárodní trenérské konference ETTU, která se uskutečnila ve dnech 2.-4.12.2011 v Barceloně se
zúčastnila M.Novotná, která rozpracovala projednávaná témata pro potřeby posluchačů A licence a
bude je v nejbližší době i publikovat .

Ve Zlíně 15.3.2012
Marta Novotná,předsedkyně TMK ČAST

Hodnocení činnosti komise rozhodčích ČAST v sezóně
2011 - 2012
I v této sezóně jsme se zaměřili na zabezpečení regulérnosti soutěží řízených ČAST, zvyšování
úrovně rozhodování a na dobrou reprezentaci ČAST na mezinárodních akcích.
Dobrým znamením , hlavně do budoucna , je zvyšující se zájem mladých uchazečů , jak o
licence „C“, „B“ a „A“, tak i o licenci mezinárodní. Tito mladší rozhodčí, jsou důslednější jak v
posuzování pravidel, tak i při řízení turnajů. Činnost rozhodčích na mistrovstvích republiky
jednotlivců, a při řízení turnajů je průběžně vyhodnocována a členy komise rozhodčích ČAST
hodnocena jako dobrá. Samozřejmě, že se vyskytnou i negativní hodnocení, ale jedná se většinou o
starší rozhodčí, kteří k rozhodování přistupují z lásky a kvůli větší flexibilitě volného času. Tohoto
hodnocení je především využíváno pro kvalitnější průběh školení a seminářů.
Přistoupili jsme k přísnějšímu posuzování znalostí při absolvování zkoušek na vyšší typy
licencí. Je vytvořena skupina vrchních rozhodčích a zástupců vrchních rozhodčích, kteří jsou určeni
k řízení BTM, KT, ŽT a M ČR. Tyto skupiny se průběžně hodnotí a jsou doplňovány novými
rozhodčími nebo jsou rozhodčí z těchto skupin vyřazování.
I letošní nominace vrchních rozhodčích na ligová utkání významným způsobem zvýšila
regulérnost těchto soutěží delegováním neutrálních rozhodčích. Neutrální vrchní rozhodčí byli
nominování na utkání EXTRALIGY, 1. LIGY. Na ostatní utkání byli převážně nominování
rozhodčí domácí nebo rozhodčí z blízkého okolí. Samozřejmě, že se našli i takoví činovníci oddílů,
kteří měli k tomuto kroku opět výhrady.
Bohužel jsou ještě oddíly, které raději zaplatí pokutu, že nemají své vlastní rozhodčí, než aby
na školení poslala někoho ze svých členů.
Mezinárodní rozhodčí v minulém roce opět velice dobře reprezentovali Českou asociaci
stolního tenisu na mezinárodním poli. ITTF a ETTU pozvala našeho rozhodčího Petra
Bohumského na ME a MS do funkce vrchního nebo zástupce vrchního rozhodčího. Také jsou
rozhodčí pozývání zahraničními asociacemi stolního tenisu do funkcí vrchního nebo zástupce
vrchního rozhodčího na mezinárodní turnaje, a také na mezinárodní turnaje tělesně postižených
hráčů.
Na Internetových stránkách ČAST jsou uveřejňovaly veškeré získané nebo převzaté informace
z oblasti Pravidel a SŘ. a důležité informace pro rozhodčí. Tyto informace jsou také přímo
předávané všem rozhodčím vlastnící emailovou adresu. Do další dobré spolupráce KR ČAST s
ostatníma rozhodčíma, by bylo dobré, aby bylo těchto emailových adres co nejvíce. Předseda KR
ČAST průběžně aktualizuje seznam rozhodčích licence „M“ + „A“ + „B“. Bohužel v této oblasti
funguje velmi špatná spolupráce s KSST, při zapracování do tohoto seznamu rozhodčí s licenci „C“.
Výpočetní technika výrazně napomáhá při přípravě a řízení všech turnajů, ale i v bleskové
informovanosti o jejich výsledcích. Komise rozhodčích proto vítá, že již všechny turnaje kategorie
A* a další akce řízené ČAST, jsou řízeny za pomoci výpočetní techniky.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rozhodčím, kteří se podíleli na řízení ligových
utkání a byli nápomocni vrchnímu rozhodčímu při řízení všech M ČR. Také bych chtěl
poděkovat všem členům komise rozhodčích ČAST za vykonanou práci a pomoc při řízení této
komise.
Jiří Olbricht v.r.
předseda KR ČAST

Zpráva registrační a informační komise

Komise pracuje ve 4 členném složení. (Dolejší, Herout, Henžel, Chyba)
Hlavní náplní nově vzniklé komise bylo pokračovat v započaté reorganizaci a modernizaci
činností ČAST v oblasti členství a přestupních činností.
Schválením zcela nových postupů v Přestupním a Registračním řádu, rovněž plným
zprovozněním Registru ČAST a STISu, byly v uplynulém období vytvořeny základní
podmínky umožňující aplikovat nové postupy.
Hned na začátku práce přišla zatěžkávací zkouška v podobě zvládnutí náporu na Registr
ČAST, zaučování méně znalých kolegů funkcionářů v práci s Internetem, překonání
počátečního odporu některých zvláště konzervativních členů.
Největším , byť částečně očekávaným, neduhem se ukázala jednak neznalost správných
postupů podle předpisů ČAST a zároveň jejich nepraktická konstrukce v oblasti evidenčních
poplatků. Již v tomto období bylo jasné, že změny pro další léta budou nezbytné.
Postupem času se však potvrdilo , že systém je založen správně a i přes některé „dětské“
nemoci můžeme další zbytečně komplikované agendy zjednodušit, převést na Internet a tím
výrazně zrychlit a hlavně zjednodušit pro všechny členy ČAST.
Také zkušenosti a pohledy dalších zkušených lidí vedly k přemýšlení nad dalšími změnami a
možnostmi využití Registru ČAST. Z toho také vyplývají některé nové návrhy a úpravy a již
realizované změny například ve Směrnici pro start v zahraničí.
Komise také navázala užší spolupráci se Slovenským svazem stolního tenisu v oblasti
přestupů hráčů mezi našimi zeměmi. Rovněž německý svaz spustil aktivní komunikaci
v oblasti přestupů z ČR do Německa. Podobné vztahy by se mělo díky VV ČAST v nejbližší
době podařit navázat se svazy Rakouska a Polska.
Samozřejmě ne všechny změny se podařily a proto navrhujeme některé činnosti vrátit zpět na
národní úroveň a to především v oblasti registrace cizích státních příslušníků do ČAST.
Množství „chyb“ vysledovaných z Registru ČAST přesahuje únosnou mez a neumožňovalo
by dále udržet dobré vztahy s okolními národními svazy.
Rovněž problematickým se pro práci Registru a STISu ukázal přechod webových stránek
k novému poskytovateli, se kterým je obtížnější komunikace a hlavní webmater ČAST nebyl
pro komisi oporou, spíše naopak. Některé technické záležitosti se bohužel nepodařilo vyřešit
dodnes.
V dalším období bychom chtěli ještě více našich nezbytných agend zařadit do IS ČAST. Do
Registru by mělo být možné vkládat informace o trenérech , rozhodčích. Díky systému STIS
zahájit dlouho vysněnou diskusi všech pingpongářů – jednotný žebříček stolního tenisu ČR.
Poslední aktivitou, která mohla vzniknout jedině díky existenci Registru ČAST, je zcela nová
koncepce přerozdělování Ev. poplatků mezi jednotlivými svazy ČAST. Tato změna má dva
důležité záměry. Zrušit komplikované přerozdělování mezi svazy a posílení základního
článku ve svazové hierarchii – regionální svazy ČAST. V neposlední řadě by toto nové
uspořádání mohlo pod křídla asociace navrátit jinak organizované stolní tenisty v ČR.

Na závěr děkuji všem členům komise za dobrou spolupráci kdykoliv bylo potřeba. A i všem
ostatním aktivním správcům Registru, kteří svými připomínkami a dotazy přispěli k práci RIK
ČAST.
V Kolíně 10.4.2012
Stanislav Dolejší

MISTŘI ČR VE STOLNÍM TENISE 2011
STOLNÍ TENIS - MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ DOSPĚLÝCH PRO ROK 2011:
dvouhra mužů:Dimitrij Prokopcov
dvouhra žen:Iveta Vacenovská
čtyřhra mužů:Michal Obešlo + Petr Kaucký
čtyřhra žen:Dana Hadačová + Kateřina Pěnkavová
smíšená čtyřhra:Jan Urbánek + Kateřina Pěnkavová
STOLNÍ TENIS - MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE U-21 PRO ROK 2011:
dvouhra mužů: Pavel Širuček
dvouhra žen: Hana Matelová
čtyřhra mužů: Pavel Širuček + Michal Beneš
čtyřhra žen: Hana Matelová + Aneta Kučerová
smíšená čtyřhra: Denisa Hošková + Lukáš Mazura
STOLNÍ TENIS - MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE DOROSTU PRO ROK 2011:
dvouhra dorostenců: Ondřej Bajger
dvouhra dorostenek: Dagmar Blašková
čtyřhra dorostenců: Denis Beneš + Lukáš Jandora
čtyřhra dorostenek: Dagmar Blašková + Simona Šlehobrová
smíšená čtyřhra dorostu: Ondřej Bajger + Tamara Tomanová
STOLNÍ TENIS - MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE STARŠÍHO ŽACTVA PRO ROK 2011:
dvouhra starších žáků: David Reitšpies
dvouhra starších žákyň: Karolína Mynářová
čtyřhra starších žáků: David Reitšpies + Tomáš Málek
čtyřhra starších žákyň: Denisa Hošková + Kristýna Štefcová
smíšená čtyřhra staršího žactva: David Reitšpies + Kristýna Štefcová
STOLNÍ TENIS - MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ KATEGORIE MLADŠÍHO ŽACTVA PRO ROK 2011:
dvouhra mladších žáků: Tomáš Polanský
dvouhra mladších žákyň: Tereza Kozáková
čtyřhra mladších žáků: Tomáš Polanský + Ladislav Kupec
čtyřhra mladších žákyň: Barbora Blechová + Edita Studenovská
smíšená čtyřhra mladšího žactva: Tomáš Polanský + Dagmar Pěnkavová
STOLNÍ TENIS - MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV PRO ROK 2011:
muži: SF SKK El Niňo Praha
ženy: SKST ČSAD Hodonín
dorostenci: SK DDM Kotlářka A
dorostenky: SK Frýdlant nad Ostravicí
starší žáci: SK DDM Kotlářka A
starší žákyně: SKST Vlašim

