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Zápis z 2. řádného jednání výkonného výboru Pražského svazu stolního tenisu  
 

Datum: 20. ledna 2015 od 20:10h v Modřanech 

Přítomni: Jan Poledne (předseda), Martin Linert (místopředseda) 

Omluven: Miloš Vojáček 

Nepřítomen zástupce revizní komise, zván předseda RK PSST 

 

VV projednal: 

1) zprávu J. Poledneho o vyúčtování dotací ČAST na rok 2014 z programu V. MŠMT. 

Všechny dotace byly vyúčtovány.  

2) zprávu M. Linerta o vypracování projektu a podání žádosti o dotaci MHMP 

z programu VIII. Rozvojové a systémové projekty celopražského významu na 

trenérské zabezpečení vybraných oddílů PSST pracujících s mládeží. Do projektu bylo 

zařazeno 16 oddílů. Celková výše žádosti o podporu činí 3 mil. Kč. 

3) oficiální žádost A. Lébla, předsedy Výboru pro sport a volný čas ZHMP, o zaslání 

kritérií výběru a dalších informací k projektům a žádostem o dotaci z programu VIII. 

MHMP. Zpracování dle pokynů provede J. Poledne, viz úkoly. 

4) postup příprav Přeborů Prahy jednotlivců 2015.  

5) možnost vytvoření podpůrných materiálů pro kluby PSST ve smyslu předsezónní 

organizace (Organizační pokyny – registrace, evidence, přestupy, přihlášky do soutěží, 

atd.) a manuálu pro mistrovská utkání družstev v dlouhodobých soutěžích dospělých. 

Případná podoba dokumentů bude diskutována na dalších VV PSST. 

VV vzal na vědomí: 

1) zprávu M. Linerta o dokončení softwaru pro řízení turnajů Grand Prix J. Fauskem. J. 

Fausek provede proškolení a seznámí se softwarem předsedu a místopředsedu. 

VV schválil: 

1) výslednou podobu tabulky výchovného PSST (v souladu s čl. 452.03 PŘ). Tabulka bude 

zveřejněna na webu PSST. 

VV uložil: 

1) M. Vojáčkovi zveřejnit metodiku tvorby žebříčků dospělých na webu PSST 

T: 28. 2. 2015 
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2) J. Polednemu zpracovat požadované informace a odpovědět na žádost A. Lébla ze 

ZHMP. 

T:  31. 1. 2015 

Jednání skončeno ve 21:45h. Další jednání VV PSST proběhne do konce dubna 2015. 

Zapsal: J. Poledne 

Schválil: VV PSST dne 28. 1. 2015 


