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V Brně dne 20.února 2022 

Schůze STK - stolního tenisu se konala dne 20. února 2022, online web 

Přítomní: Jitka Mazuchová, Jaroslav Helus, Ivo Hůla, Pavel Pešek 

Nepřítomní: Michal Kratochvíl 

Zahájení schůze: vedoucí sekce STK STT Jitka Mazuchová přivítala přítomné a zahájila volební  

     schůze v 16:00 hodin, pronesla úvodní proslov a jak probíhat volby 

Mazuchová: 

- představila noví kandidáti: Jaroslav Helus, Ivo Hůla, Michal Kratochvíl, Pavel Pešek 

- z výboru odstupuje vedoucí sekce STK ST.T. Jitka Mazuchová a jednatel a webmaster Petr  

  Šindler 

- vysvětlila, že jsou čtyři kandidáti, tak musí být jen 3 kandidáti, ať to nachystali papír a tužku,  

   kdo více hlasů, tak to odchází z výborů 

Ukázalo na web: 

Ivo Hůla měl 2 hlasy 

Pavel Pešek měl 1 hlas 

Noví kandidáti souhlasili, že Ivo Hůla neuspěl ve výborů. 

Mazuchová: 

- vysvětlila, Hůla Ivo je v seznamu náhradní člen, případně někdo odejde z výborů 

- kdo bude vedoucí sekce STK STT, atd. 

- oznámila i vysvětlila, že Michal Kratochvíl nechce dělat předsedou, ale pomůže něco, protože  

   mu nevyhovuje, že neovládá znakový jazyk či mezinárodní znakový jazyk, proto je lepší člen  

   výboru 

Pavel Pešek s Jaroslavem Helusem souhlasili a vyřešili, kdo bude vedoucí sekce STK STT. 

Takže bude Jaroslav Helus. 

Všichni souhlasili a gratulují na nové vedoucí sekce STK STT. 

Volby na jmenování do funkcí: 

- vedoucí sekce STK STT - Jaroslav HELUS 

- člen - Pavel PEŠEK 

- člen - Michal KRATOCHVÍL 
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Mazuchová: 

- děkuji Petrovi Šindlerovi za spolupráci v letech 2007 - 2022. 

- mám u sebe věci od reprezentace např. taška, polokošile, šortky, kroniku, razítko od STK STT,  

  peníze na v M ČR se bude konat dne 19. března 2022 v Dobřanech a přivezu s sebou a  

  převezme Jaroslav Helus. Pokud nepřijdu, a tak příště.   

- na propozici je napsáno přihlášky do 7. března, ale zatím pošle na Jitce Mazuchové.  

  Po přihlášce hned pošlu Jaroslavovi Helusovi a vše to zařídí. 

- na M ČR neslyšících jednotlivců a družstev mužů, žen a mládeže ve stolním tenise převezme  

  místo Jitky Mazuchové vedoucí sekce STK STT Jaroslav Helus a vše organizuje. 

Jaroslav Helus souhlasil. 

A pak zbytek diskuze řešili, co v plánu na budoucnost. 

Schůze proběhla hladce a bez problému. Schůze skončila v 17 hodin. 

 
 

Jitka Mazuchová 
bývalá vedoucí sekce STK STT ČSNS 

 

 

 

 

 


