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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 2/2021  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 8. 4. 2021 (16:00-17:30) 

Místo konání:  Jednací místnost ČUS, Na Střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00 

Přítomni členové VV:  Ing. Juřena Jiří, Ing. Prázdný Pavel, Mgr. Chalupa Jakub,  

Bc. Beneš Jan, Altman Petr 

Omluveni členové VV:  Nikdo 

Neomluveni členové VV:  Nikdo 

Přítomni hosté:   Nikdo 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Mládež 
3. STK 
4. Trenéři 
5. Různé, diskuze 
____________________________________________________________________ 
Průběh jednání: 
 
1. Úvod 

 
1.1. Předseda VV KSST J. Juřena zahájil schůzi v 16:00. V úvodu seznámil přítomné členy VV 

KSST Olomouc s programem jednání, který byl jednomyslně schválen: 
 
CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Program byl schválen. 
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1.2. J. Juřena sdělil, že KSST Olomouc obdržel 20 krabic míčků s tím, že jednotlivé RSST 
obdrží adekvátní počet krabic – J. Juřena předal Jeseníku, P. Prázdný předá Olomouci,  
J. Beneš předá Prostějovu, P. Altman předá Šumperku a Bruntálu a pro Přerov vyzvedl 
míčky L. Jemelka. 

1.3. J. Juřena sdělil informaci KSST Olomouc o zápisu, resp. aktualizaci členů do Obchodního 
rejstříku. 

1.4. VV KSST Olomouc se shodl, že na příští schůzi bude stanoven termín Konference KSST 
Olomouc pro rok 2021. 

1.5. J. Juřena informoval VV KSST Olomouc, že na VV ČAST proběhla rozsáhlá diskuse týkající 
se dokumentů „Smlouva o podmínkách (právech a povinnostech) provozování a 
spolufinancování činnosti Národního tréninkového centra ve stolního tenisu“ a o obšírné 
informaci o NTC v Havířově, kterou zpracoval N. Endal. Zmíněné tréninkové centrum 
nechal vybudovat v Havířově pan N. Endal. 
 

2. Mládež 
 

2.1. J. Juřena se dotázal P. Prázdného, kolik oddílů doposud reagovalo na rozeslaný dotazník 
mládeže. – P. Prázdný odpověděl, že i když termín pro zaslání vyplněného dotazníku je až 
12. dubna, tak doposud reagovala cca 1/3 oslovených oddílů. Dotazník byl rozeslán na 
všechny oddíly kraje, které mají evidovanou mládež, tedy i na ty, které se aktivně 
neúčastní krajských soutěží mládeže a ani se jejich reakce příliš neočekává. Proto se 
aktuální podíl reakcí jeví velmi nízký, ale po zohlednění „neaktivních“ oddílů se podíl 
odpovědí výrazně zvýší. 

2.2. J. Juřena otevřel diskusi, zdali bude po téměř roční pauza v kruzích mládeže zájem o 
stolní tenis, resp. zdali nedojde k úbytku v členských základnách oddílů. Diskuse přešla 
do obecné roviny (mládež i dospělí).  

2.3. J. Juřena připomněl téma týkající se návrhu rozpočtu pro mládež v roce 2021. Zašle  
P. Prázdnému šablonu k doplnění (důležité zejména pro čerpání dotací ze zdrojů ČAST). 

2.4. P. Prázdný se vrátil k tématu změn ve věkové kategorii u mládeže, zda změny v juniorské 
kategorii (rozšíření o 1 rok), které byly schváleny v únoru na mezinárodní úrovni (ETTU) 
budou promítnuty do národních podmínek (Soutěžní řád atd).  
 
Informace z doby po schůzi – Komise mládeže ČAST připravuje návrh změn soutěžního 
řádu, kde bude promítnuta uvedená úprava kategorií. Tím pádem by od příští sezóny byly 
tyto mládežnické kategorie: U11,13,15,17,19 - viz zápis komise mládeže zveřejněný 8.4. 
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2021 na stránkách ČAST. 
 

3. STK 
 

3.1. J. Beneš oznámil VV KSST Olomouc, že je potřeba obnovit/aktualizovat fotografie u 
spousty hráčů v jejich profilech na webu STIS. Termín je do 15. 6. 2021. 

3.2. STK vyzývá oddíly k podání návrhů ke zlepšení rozpisu soutěží pro příští sezónu 
2021/2022. 

3.3. J. Beneš shrnul informace o Českém poháru – přihlášky jsou již uzavřené, soupisky 
schválené, o zahájení soutěže se rozhodne na základě rozhodnutí vlády ve vztahu 
k epidemiologické situaci a možnosti amatérského sportu. 
 

4. Trenéři 
 

4.1. P. Altman připomněl VV KSST Olomouc, že stále 15 lidí, kteří splnili teoretickou část 
školení trenérů, stále nemá dokončenou druhou část školení (praktickou část). Jakmile 
bude možnost, co nejdříve se uskuteční druhá část školení. Bude se sledovat aktuální 
dění. 
 

5. Různé, diskuze 
 
5.1. Další schůze VV KSST Olomouc bude stanovena dle potřeby – termín a místo konání 

bude upřesněno. 
 
 
 
 
 
Zapsal dne 18. 4. 2021                     Ověřil dne: 20. 4. 2021 
 
Mgr. Jakub Chalupa v. r.                 Ing. Juřena Jiří v. r. 

sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


