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KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU 

Zprávy |č.09| 2022/2023 

1. Výzva předsedy VV KKSST 
  
S ohledem na avizované ukončení členství ve VV KKSST ze strany několika stávajících členů, 
nadále platí výzva vůči členské základně KV kraje, spočívající v doplnění VV KKSST a zajištění 
řádného výkonu funkce a činností Výkonného výboru. Z tohoto důvodu předseda VV KKSST 
apeluje na případné zájemce o členství a práci ve prospěch VV KKSST, aby tak učinili 
prostřednictvím emailu (info@violin-skala.cz) v termínu do 28.02.2023. Přestože se jedná o 
členství dobrovolné, je důležité pochopit jeho nezbytnost a to za účelem zachování a pokračování 
v činnosti KKSST, tedy organizace a řízení krajských soutěží a to nejen dlouhodobých, ale i 
jednorázových akcí a to napříč věkovým spektrem všech členů KKSST. Stanovy KKSST ve smyslu 
článku 6.1.1 ukládají povinnost, že VV musí mít 7 členů a dále ve smyslu článku 7.2 stanov, že 
Kontrolní komise musí mít 3 členy. Dojde-li k tomu, že letošní mimořádně-volební Konference 
nezvolí do svých orgánů spolku své členy a nebude splněna základní povinnost spolku, pak 
nezbývá nic jiného, než předmět a účel KKSST ukončit a tudíž se veškerý stolní tenis v 
Karlovarském kraji stane okamžitě sportem neregistrovaným a amatérským. Ani ČAST ani jiný 
krajský svaz nemá za povinnost naše krajské záležitosti jakkoli řešit. Jako KKSST jsme 
samostatná právnická osoba a nemáme nad sebou žádný kontrolní, záchranný nebo krizový orgán 
nebo svaz, který by v krizové situaci KKSST zachránil a pokračoval v jeho činnosti. VV KKSST 
předpokládá, že pokud by k takovému scénáři došlo, určitě by existovala skupina lidí, která by 
zorganizovala alespoň neoficiální soutěže a proto, pokud taková skupina existuje, je na čase 
popřemýšlet a uvažovat nad činností ve prospěch stávajícího KKSST a k zániku KKSST by tak 
nemuselo vůbec dojít. Krizovým scénářem, který zániku KKSST může předejít, je přepracovat 
stanovy a nastavit (Konferencí odsouhlasit) počet členů ve VV na 5 a snížit počet členů Kontrolní 
komise na 1. 5členný VV však bude vystaven značnému tlaku při slučování funkcí a při přípravách 
celé sezóny. Předseda VV KKSST proto opětovně vyzývá členskou základnu, aby s plnou vážností 
zvážila individuální zájem a ochotu pracovat ve prospěch KKSST, byť na jedno volební (čtyřleté) 
období. Informace o členství ve VV a případné náplně jednotlivých funkcí či komisí poskytne 
předseda VV Tomáš Skála.  
  
2. Výsledky úvodních KP - Čestná listina 
  
Krajské přebory dospělých, které se konaly v Lubech dne 28.01.2023, dopadly takto: 
  
dvouhra mužů 
1. místo - Petr Kovačič, SKST Chodov 
2. místo - Jiří Provazník, TJ Ostrov 
3. místo - Marek Minář, SKST Chodov 
  
dvouhra žen 
1. místo - Karolína Vysocká, ATSV Oberkotzau 
2. místo - Lucie Čáchová, TJ Luby 
3. místo - Klára Sankotová, TTC Sokolov 
  
čtyřhra mužů 
1. místo - Karel Malý ml. & Jiří Provazník 
2. místo - Petr Kovačič & Pavel Kovačič 
3. místo - Jaroslav Plaček & Robert Tonhauser 
  
čtyřhra žen 
1. místo - Karolína Vysocká & Lucie Čáchová 
2. místo - Klára Sankotová & Jana Jánská 
3. místo - Natálie Plášilová & Eliška Keplová 
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smíšená čtyřhra 
1. místo - Lucie Čáchová & Jiří Provazník 
2. místo - Karolína Vysocká & Ivan Vysocký 
3. místo - Klára Sankotová & Jan Liška 
  
Krajské přebory kategorie U15, které se konaly v Lubech dne 29.01.2023, dopadly takto: 
  
dvouhra žáků 
1. místo - Dušan Mihok, SKST Chodov 
2. místo - Jiří Honzejk, TTC Karlovarsko 2020 
3. místo - Karel Stellner ml., TJ Baník Vintířov 
  
dvouhra žákyň 
1. místo - Nela Kořínková, SKST Chodov 
2. místo - Eva Harantová, TTC Karlovarsko 2020 
3. místo - Adéla Preložníková, SKST Chodov 
  
čtyřhra žáků 
1. místo - Dušan Mihok & Tomáš Novotný 
2. místo - David Čácha & Ondřej Andresik 
3. místo - Karel Stellner ml. & Jiří Honzejk 
  
čtyřhra žákyň 
1. místo - Nela Kořínková & Nikola Tonhauserová 
2. místo - Kamila Postlová & Eva Harantová 
3. místo - Anna Dvořáková & Natále Plášilová 
  
smíšená čtyřhra 
1. místo - Adéla Preložníková & David Čácha 
2. místo - Denisa Stellnerová ml. & Karel Stellner ml. 
3. místo - Eva Harantová & Daniel Naske 
  
Nominaci na MČR provede KM KKSST, resp. Komise STK KKSST v nejbližších dnech a postoupí ji 
VV KKSST ke schválení.  
  
VV KKSST děkuje pořadateli za organizaci a řízení krajských přeborů.  
  
3. Společenský koutek 
  
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea: 
  
Zdeněk Völgyesi - KST Karlovy Vary 60 let 
Jaroslav Černík - SK DP Jenišov 70 let 
František Kottner - TJ Sp. H. Slavkov 70 let 
  
Všem jubilantům přeje VV KKSST vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost a nadále 
spousty osobních a sportovních úspěchů. 
  
Smutné oznámení 
VV KKSST členské základně oznamuje, že dlouholetý člen TJ Slavoj Kynšperk a výborný člověk 
pan Ing. Roman GALEK dne 30.01.2023 zemřel. VV KKSST vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a 
pozůstalým.  

       Tomáš Skála Jan Pěnkava Mgr. Jan Kořínek 

 předseda VV KKSST sekretář KKSST předseda STK 
 
V Lubech dne 02.02.2023 


