Zpráva předsedy KHKSST pro konferenci 20.6.2020
Scházíme se na konci sportovní sezóny, která byla výjimečná a všichni věříme, že
podobnou už nikdy nebudeme muset zažít. V polovině března letošního roku byl díky začínající
pandemii v naší zemi vyhlášen nouzový stav, který zastavil celý sportovní život. Postupné
uvolňování omezení pohybu osob přicházelo pro stolně-tenisovou veřejnost pomalu a krajský svaz
musel řešit, jak dokončit rozehranou sezónu. Když vláda zveřejnila časovou posloupnost rušení
vyhlášených omezení, výkonný výbor rozhodl o předčasném ukončení sportovní sezóny 2019/2020.
Dohrávání soutěží v měsíci červnu by bylo velmi problematické a nebylo by možné zajistit
odpovídající podmínky pro sehrání všech zbývajících utkání. Tři dny po ukončení sezóny
v Královéhradeckém kraji vydal stejné rozhodnutí o ukončení sezóny výbor ČAST.
Výkonný výbor se scházel pravidelně od minulé konference na čtyřech schůzích, kde
řešil všechny záležitosti chodu krajského svazu. Stoprocentní účast měli Michal Lebeda, Jiří
Machula a Jan Slavík, ze dvou schůzí se na poslední chvíli omluvil Ladislav Kozák. Bohumil
Kleprlík se ze zdravotních důvodů účastnit nemůže. O záležitostech, které nesnesou odkladu, výbor
rozhoduje elektronickým hlasováním a jeho usnesení jsou pro archivaci uvedeny v zápisech ze
schůzí. Všechny informace jsou pro členy krajského svazu zveřejňovány v pravidelných Spinech
nebo přímo na krajském webu.
Hospodaření krajského svazu probíhalo podle schváleného rozpočtu do poloviny roku
2019. Výbor musel ve druhé polovině roku řešit zkrácení finančního příspěvku od asociace stolního
tenisu, ale nakonec byly všechny finanční příspěvky pro oddíly za účast dětí na turnajích nebo
vynikající výsledky vyplaceny podle plánované položky v rozpočtu. Rok 2019 jsme tak zakončili
s mírným schodkem 18 tisíc korun. Republikový svaz nám v současné době pomáhá
spolufinancovat výhradně soutěže mládeže a krajské tréninkové centrum, ostatní provoz svazu
musíme hradit z vlastních zdrojů. Povedlo se získat krajský grant ve výši 30.000 Kč na rok 2020,
bohužel díky zrušeným soutěžím družstev ho nevyčerpáme celý. Věříme, že v letošním roce
nedojde k poklesu plánovaných příjmů, aby rok 2020 skončil s vyrovnaným hospodařením. Může
nám k tomu pomoci nový bankovní účet u Equa bank, který je beznákladový.
Soutěže družstev dospělých byly předčasně ukončeny, a proto STK navrhla zvýšený
počet postupujících o družstva s reálnou šancí bojovat o přímé postupové místo do vyšší soutěže.
Zároveň se ve stávajících soutěžích udržela družstva s možností jejího zachování v případě dohrání
zbývajících čtyř kol. Pro ročník 2020/2021 tak dochází k rozšíření divize mužů a M1 na 14
účastníků. Letošní ročník soutěží družstev přinesl novinku při zapisování průběžných výsledků
utkání on-line prostřednictvím systému STIS. Všichni hráči a příznivci stolního tenisu mohou
sledovat stav všech probíhajících utkání a zároveň vedoucí nemají práci s přepisováním zápisu
o utkání po jejich skončení. V krajském přeboru jednotlivců byly získané finanční prize money
vyplaceny mateřským oddílům, nikoliv jednotlivým hráčům a výbor schválil některé změny pro
zkrácení hrací doby přeboru jednotlivců v dalších letech. S Pardubickým krajem se povedlo
domluvit pořádání společného přeboru družstev mládeže, kterého se v prvním roce zúčastnily dva
oddíly.
Výbor na návrh TMK schválil projekt “Hledáme budoucí ligové hráče”, kterého se
mohou účastnit zájemci o dobrý trénink pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Na jeho rozjezdu
jsme však museli řešit termínové kolize s jinými akcemi a potom byl projekt přerušen díky
pandemii a uzavření škol. Po prázdninách budeme pokračovat, hlásit se mohou děti ze všech oddílů
v Královéhradeckém kraji. Podobně skončilo již připravené školení trenérů 3. třídy.

Začátkem sezóny krajský předseda domluvil dle usnesení krajské konference schůzku
mezi dvěma regionálními svazy. Předseda RSST Hradec Králové se však schůzky odmítl zúčastnit,
a proto se oddíl TJ Chlumec n.C. domluvil se sousedním jičínským svazem na zařazení jednoho
družstva do jejich regionální soutěže. Zároveň družstvo Sokola Stěžery hrálo soutěž na Náchodsku.
Situace v hradeckém regionu je velmi špatná a možná se bude znovu řešit na krajské konferenci.
Nyní jsme na prahu nové sportovní sezóny, která může být pro stolní tenis přelomová,
protože ekonomická situace společnosti se bude zhoršovat. Přejme si, aby nám neklesla členská
základna a za rok jsme zdárně uzavřeli všechny plánované soutěže.

V Třebechovicích pod Orebem 17.6.2020
Jan Slavík, předseda KHKSST

