
Dne 11. listopadu 2018 

ZÁPIS 

Schůze STK - STOLNÍHO TENISU se konala dne 11. listopadu 2018, 

v restauraci Šalanda, ul. Wilsonova 8, Praha 2. 

Přítomni členové výboru STK - ST. T.: Jitka Mazuchová, Jaroslav Helus, Petr Šindler 

1. Zahájení schůze 

2. Změna pravidel i směrnic stolního tenisu 

3. Zpráva o MČR jednotlivců a družstev 

4. Webové stránky 

5. Soustředění a ME v Bulharsku 

6. Plán akcí 

7. Diskuze, připomínky, návrhy 
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Zahájení schůze: 

- předsedkyně STK ST Mazuchová zahájila v 10:00 hodin schůzi, pronesla úvodní proslov a  

  hlavní body programu 

- vyjádřila poděkování, že se dostavili všichni členové výboru               
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Změna pravidel a směrnic stolního tenisu: 

- hlavní změna, že od letošního roku většinu vyřizování převzali kluby a už nemá na starosti 

 svaz jako to bylo dříve 

- řešili jsme, jaké jsou nové změny postupů mezi ČSNS a MŠMT a kluby 

- Mazuchová požádala Heluse, aby opravil nové systémy pavouku a skupiny pro M ČR a 

 turnaje a také úprava bodování umístění hráčů i žebříčky hráčů 

- kontrola statistiky historie - počet titulů, vítězové MČR, účast na ME, MS a deaflympiáda               
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Zpráva o MČR jednotlivců a družstev: 

 - MČR 2018 se konalo v Českých Budějovicích 14. dubna 2018, překvapivě byl velký počet 

 hráčů a to 28 hráčů (22 mužů a 6 žen) a 10 družstev 

 - M ČR 2019 se bude konat v únoru 2019 v Hradci Králové, termín ještě není potvrzený,  

 pořadatelé musí co nejdříve zamluvit halu 

 - členové výboru se rozhodli, že MČR bude od roku 2019 hrát 2 dny. První den sobota bude 

 hrát jednotlivci a druhý den neděle družstva 

 - ubytování ze soboty na neděli budou zajištovat kluby sami pro své hráče 

 - Helus nechá udělat nové štítky na pohár pro vítěze družstev. Budou tam označeni všichni 

 vítězové turnaje družstev 
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Webové stránky: 

 - webové stránky několik let jsou kvůli technickým problémům nefunkční 

 - Mazuchová žádá, aby se www už opravily a mohly už fungovat 

 - Šindler se zeptá známého, který je webmaster, jestli by nám mohl udělat jenom základ a 

 zbytek uděláme sami. Zeptá se, kolik by chtěl peněz 

 - Helus navrhuje použít peníze na tvorbu www z fondu STK stolního tenisu 
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ME v Bulharsku 10. - 18. dubna 2019: 

- ME v Bulharsku se bude konat 10. - 18. 4. 2019 v Albeně 

- do konce listopadu se musí vypracovat projekt na ME. Udělal se odhad, kolik budou stát 

 náklady. Mazuchová vypracuje rozpočet na reprezentační akce (tréninkové soustředění a ME) 

 - nominace bude čtyřčlenná, jistá je trojice Michal Kratochvíl, Jaroslav Helus a Roman Matouš 

 - o čtvrtém hráči se rozhodne až na soustředění v Novém Jičíně podle názoru trenéra a po odehrání 

 M ČR v Hradci Králové v únoru 2019 

 - nyní reprezentace nemá domluveného trenéra na rok 2019, proto se musí shánět nový trenér 

 - Helus navrhnul Petra Korbela, zkusí ho kontaktovat, jestli by měl vážný zájem nebo ne 
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Plán akcí v roce 2019: 

 - únor 2019   - MČR jednotlivců a družstev v Hradci Králové 

 - 2. března 2019  - Plzeňský pohár 

- 10. - 18. dubna 2019 - ME Bulharsko Albena 

- 18. května 2019  - Brněnský pohár 

- listopad 2019  - Pražský pohár 

- 2x reprezentační tréninkové soustředění 
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Diskuze, připomínky, návrhy 

 - členové výboru vyjádřili zklamání nad nízkou účastí mládeže postižených integrována do škol 

 mezi slyšícími a zdravými a nejsou tak vůbec registrováni ve sportovních klubech neslyšících 

 - jedním z možných důvodů je také, že poslední dobou většina sluchově  

 - další důvod je asi také větší zájem o kochleární implantáty, proto postupně bude ubývat 

 neslyšících dětí ve sportovních klubech 

 - musíme zkusit hledat nové mládeže, posílat informace školám a organizacím 

Schůze výboru STK-ST.T. byla ukončena v 15:05 hodin. 

 Jitka Mazuchová 

 předsedkyně STK ST. T. ČSNS 


