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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 2/2019  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 27. 3. 2019 (17:00-18:30) 

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, Ing. Jemelka Libor, Plachý Vojtěch (dorazil 

v 18:15) 

Omluveni členové VV:  Nikdo 

Neomluveni členové VV:  Nikdo 

Přítomni hosté:   Palásek J., Ing. Kovačik R. 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. ČAST 
3. STK 
4. Mládež 
5. Ostatní 
____________________________________________________________________ 
Průběh jednání: 
 
1. Úvod 

 
1.1. Předseda VV KSST J. Juřena zahájil schůzi v 17:00. V úvodu přivítal hosty jednání a 

seznámil přítomné členy VV KSST Olomouc s programem jednání, který byl 
jednomyslně schválen: 
J. Juřena:  PRO 
P. Prázdný:  PRO 
J. Chalupa: PRO 
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L. Jemelka: PRO 

J. Beneš: PRO 

CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Program byl schválen. 

1.2. J. Juřena sdělil p. Paláskovi, že VV KSST Olomouc rozhodl o místu a termínu konání 
ČP v Brodku u Prostějova (oproti Němčicím n./H.) mailem per rollam v poměru 4:2 
(Juřena: Brodek, Prázdný: Němčice, Beneš: Brodek, Jemelka: Němčice, Plachý: 
Brodek, Chalupa: Brodek). Proběhla diskuze na toto téma. Závěr zůstal beze změny. 

1.3. R. Kovačik sdělil VV KSST, že v minulých letech v Brodku nebyly adekvátní stoly pro 
stolní tenis. J. Beneš odpověděl, že v letošním roce zajistil stoly, které již splňují 
profesionální podmínky. 

1.4. P. Palásek připomněl, že v minulých letech nebylo v herně při konání ČP v Brodku ani 
pořádně uklizeno. Reakce J.Juřeny: zúčastnil jsem posledních ročníků finále 
krajského ČP v Brodku u Prostějova včetně předávání pohárů, ale nezaznamenal 
jsem, že by byla herna nepřipravena nebo neuklizena, rovněž přítomní hráči si nikdy 
nestěžovali na špatný stav herny. VV KSST Olomouc přesto uložil J.Benešovi  
dohlédnout na řádný průběh turnaje. Poznámka J.Juřeny: přijel jsem do Brodku 
později, ale předával jsem poháry a medaile, nikdo z přítomných včetně pana 
Paláska mi neavizoval nespokojenost s průběhem turnaje.  

1.5. VV KSST Olomouc se po peripetiích s webovými stránkami (úkol L. Jemelky) usnesl 
na tom, aby L. Jemelka spíše vyhledal externí firmu, která by dané stránky 
zrekonstruovala. R. Kovačik sdělil VV, že má tip na firmu – zašle L. Jemelkovi mailem 
detaily. Úkol trvá do příští schůze.  

1.6. P. Palásek sdělil VV KSST Olomouc, že je možná integrace webu KSST Olomouc 
v rámci ČAST, členové VV KSST se podívali na dané možnosti a uzavřeli toto téma 
s tím, že dané možnosti pod ČAST zatím zřejmě neexistují.   

1.7. J. Juřena vyzval  L. Jemelku, zda má již k dispozici čísla účtů jednotlivých regionů 
(RSST) Olomouckého kraje, L. Jemelka dodá J. Juřenovi mailem. 

1.8. J. Juřena přednesl VV KSST Olomouc skutečnost, že obdržel fakturu z oddílu 
Němčice n.H. za pořádání turnaje z roku 2018. Jde o příspěvek za pořádání turnajů 
ve výši 2 tis.Kč a problém je v tom, že se jedná o fakturaci za rok 2018 a vyslovil 
názor, že tato faktura by se neměla proplatit. Proběhlo hlasování:                          
J. Juřena:  PROTI 
P. Prázdný:  PRO 
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J. Chalupa: PRO 
L. Jemelka: PRO 

J. Beneš: PRO 

CELKEM PRO – 4  PROTI – 1  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Návrh byl schválen, faktura bude proplacena. 

 

2. ČAST 
2.1. J. Juřena sdělil VV KSST Olomouc, že se slíbené míčky od ČAST se měly rozdávat  

na BTM v Teplicích a ve Valticích. Sám dále sdělil ČAST, že tato informace bohužel 
nešla na všechny kraje (s touto informací souhlasili i ostatní kraje). Převzetím míčků 
byl pověřen J.Beneš na MR v Havířově. 

2.2. J. Juřena oznámil  VV KSST, že ČAST informoval o tom (porada KSST s VV ČAST, že 
jednotlivé RSST nevyčerpaly celou částku 500 000 Kč ze spolufinancování  pro rok 
2018 a přesto v návrhu rozpočtu na rok 2019 tato částka byla zachována, ale pro 
KSST bylo spolufinancování na rok 2019 sníženo o cca 700 000 Kč – návrh rozpočtu 
na rok 2019 bude projednáván na konferenci ČAST 13.4.2019. 

2.3. J. Juřena připomněl, že na poradě KSST a VV ČAST diskuze kolem vydání knížky  
p. Novotné a p. Vacenovské – metodika, kraje jsou názoru, že počet výtisků je 
nedostatečný 

2.4. J. Juřena dále předal informaci VV KSST Olomouc o nově vznikající agentuře sportu v 
čele s M. Hniličkou, která postupně nahradí úsek sportu na MŠMT. 
 

3. STK 
 
3.1. Proběhla diskuze o systému začátku utkání v krajských soutěžích (Jemelka, Chalupa, 

Beneš, Palásek). L. Jemelka uvedl, že v dřívějších letech nebyla možnost začátku 
utkání např. v 8h ráno (týká se Sokol Šternberk, Sokol Neředín, Sokol Ondratice, 
Město Albrechtice). J. Chalupa uvedl, že některé oddíly nemají kapacitu herny na to, 
aby hrály v klasické časy, jako ty oddíly, které nemají buď tolik oddílů zastoupených 
v krajských a ligových soutěžích, nebo mají výhodu velké sportovní haly pro více 
hracích stolů. 

3.2. J. Beneš seznámil  VV KSST Olomouc s navrženými pokutami za rozhodčí a trenéry, 
pokuty za mládež ještě nebyly stanoveny z důvodů doposud neodehrání všech 
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mládežnických turnajů. Dané pokuty budou aktualizovány a zveřejněny do 15.5.2019 
a jejich splatnost stanovil VV KSST Olomouc do 31. 5. 2019. 

3.3. J. Beneš přečetl informace týkající se postupů a sestupů v rámci kraje, ovšem 
připomněl, že tento model nemusí být ještě finální, poněvadž T. J. Sokol Olomouc-
Neředín hraje v termínu 3.-5. května 2019 baráž o 3. ligu (poznámka -  danou baráž 
hraje 5 týmů). Pokud tento tým neobsadí v baráži poslední místo, sestupy a postupy 
se měnit nebudou, v opačném případě dojde v rámci kraje ještě ke korekcím. 
J. Beneš tuto informaci dá zavčasu na vědomí. 
 

4. Mládež 
 
4.1. P. Prázdný seznámil VV KSST Olomouc s termíny krajských přeborů jednotlivých 

kategorií: 
4.1.1. Krajský přebor nejmladších žáků – 14. 4. 2019 (Čechovice). 
4.1.2. Krajský přebor mladších žáků – 27. 4. 2019  - Kolšov 
4.1.3. Krajský přebor starších žáků – 6. 4. 2019 (Brodek u Prostějova). 
4.1.4. Krajský přebor dorostu – již proběhl v Horním Městě dne 10. 2. 2019. 

4.2. P. Prázdný dále oznámil VV KSST Olomouc termín LODM pro letošní rok – 25.-27. 6. 
2019 v Liberci. 
 

5. Ostatní 
 
5.1. VV KSST Olomouc pověřil V. Plachého, aby na příští schůzi navrhl termín pro letošní 

rok na školení trenérů skupiny C a rozhodčích skupin K a C. 
5.2. V. Plachý připomněl, že v termínu 13.-14. 4. 2019 se bude během Kontrolního 

turnaje v Přerově konat školení rozhodčích kategorie B. 
5.3. V. Plachý sdělil VV KSST Olomouc, že měl telefonický hovor s p. Ondráčkem (Nový 

Malín), který se tázal na možnost pomoci s vedením školení rozhodčích 
na Šumpersku (detaily ještě zjistí, týkalo by se cca 60 lidí). 

5.4. J. Juřena připomněl, že v minulých letech bylo zvykem refundovat náklady oddílům, 
které měly své zástupce na MČR (jednotlivci 1 000 Kč, družstva 2 000 Kč) – dořeší se 
na konferenci, kde se bude probírat a schvalovat rozpočet na rok 2019. 

5.5. VV KSST Olomouc navrhl místo a termín konání Konference KSST Olomouc – 14. 5. 
2019 v Postřelmově. J. Juřena zajistí prostory a ve spolupráci s  J. Chalupou vytvoří 
pozvánku a program konference -  bylo zveřejněno na stránkách KSST Olomouc. 
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5.6. Další schůze VV KSST Olomouc bude 30. 4. 2019 – místo a hodina bude upřesněna.  
 
 
Zapsal dne 8. 4. 2019                     Ověřil dne: 9. 4. 2019 
 
Mgr. Jakub Chalupa v. r.                 Ing. Juřena Jiří v. r. 
sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


