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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 5/2020  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 15. 9. 2020 (16:30-19:00) 

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:   Ing. Kovačik R. (předseda DR) 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod, program 
2. Mládež 
3. Dospělí 
4. Covid-19 
5. Trenéři 
6. Webové stránky 
7. Ostatní   

__________________________________________________________________ 
 
Průběh jednání: 
 

1. Úvod 
 

1.1. Předseda VV KSST J. Juřena zahájil schůzi v 16:30. V úvodu přivítal všechny členy VV 
KSST Olomouc a předsedu DR jako hosta přivítal a seznámil všechny přítomné s 
programem jednání, který byl jednomyslně schválen.  
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1.2. J. Juřena navázal na diskusi z Konference KSST Olomouc a poslední schůze VV KSST 
Olomouc týkající otázek mládeže. 
 

2. Mládež 
 

2.1. J. Juřena otevřel téma navázání možné spolupráce s p. Ratajským – týkalo by se nového 
střediska mládeže, které by se konalo v Olomouci vždy v pátek od 15h do 17h v hale 
Omega. Dvakrát měsíčně by se středisko konalo za přítomnosti zkušeného trenéra  
A. Svitáka.  

2.2. J. Juřena s P. Prázdným se sešli s p. Ratajským a pí Ivanovou – na schůzce se řešily 
některé aspekty spolupráce, zejména otázka množství přítomných hráčů, úroveň hráčů. 
P. Prázdný se obává o udržení hráčské úrovně střediska – podobně reagovali i někteří 
členové VV. Součástí tréninkových jednotek by byla i pohybová příprava pod vedením 
Lenky Bazger. 

2.3. VV KSST Olomouc se nakonec rozhodl podpořit tento projekt do konce roku, poté 
zhodnotí, zdali měl projekt význam a přidanou hodnotu a rozhodne co dál. 

2.4. VV KSST Olomouc pověřil J. Chalupu, aby pověsil na web KSST Olomouc informaci, že 
18. 9. 2020 proběhne 1. oficiální trénink střediska mládeže v Olomouci (viz výše) za 
přítomnosti trenéra A. Svitáka. 

2.5.  VV KSST Olomouc schválil kritéria pro nominaci mládeže na MČR – jména dodá P. 
Prázdný. 

2.6. P. Prázdný uvedl skutečnost, že u soutěží mládeže řízené ČAST dochází ke změně 
nasazování do skupin (turnaje RBTM). Dále uvedl, že BTM řízené KSST Olomouc nejsou 
řazeny dle věkových kategorií, tzn. nebudeme schopni zaručit výkonnostní poměření 
některých hráčů, jelikož na sebe nemusí za celou sezónu narazit (pořadí lze porovnat jen 
podle dosažených bodů v dané sezóně). VV KSST Olomouc schválil nominaci pro 2. RBTM 
na základě výsledků z 1. a 2. KBTM. 

2.7. P. Prázdný přednesl zajímavou myšlenku VV KSST Olomouc – v našem kraji působí 2 
hráčky, které jsou ve své věkové kategorii v republikovém žebříčku v TOP 10 (Mazalová a 
Duláková). Oslovil VV, zda by nebylo vhodné prověřit možnost přestupu jedné nebo 
druhé hráčky pod jeden oddíl za účelem pokusu o zisk medaile pro Olomoucký kraj na 
příštím MČR družstev starších žákyň. 

3. Dospělí 
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3.1. J. Juřena vyzval J. Beneše a P. Altmana, aby řekli první návrhy týkajících zvýšení kvality 
v kategorii dospělých hráčů napříč krajem. P. Altman uvedl, že moc není nakloněný 
myšlence turnajů a nemyslí si, že by to byl správný směr. Spíš by razil cestu vedoucí skrz 
soustředění a konzultací s kvalitními a zkušenými trenéry. 

3.2. P. Altman sdělil VV KSST Olomouc, že již konzultoval tuto problematiku s trenérem  
TTC Ostrava a bývalým reprezentačním trenérem dospělých s T. Demkem. 

3.3. VV KSST Olomouc uložil P. Altmanovi, aby se s T. Demkem zkusil domluvit na 3-4 
termínech, ve kterých by mohl T. Demek dorazit do předem domluveného regionu na 
konzultovaný trénink.   

3.4. J. Beneš uvedl VV KSST Olomouc, že do 30. 9. 2020 dle rozpisu soutěže mohou oddíly 
přihlásit svá družstva žen do dlouhodobé soutěže řízené KSST Olomouc – podle 
přihlášených družstev a daného počtu bude s oddíly, kterých se to týká, komunikován 
způsob a řízení soutěže. 

3.5. J. Beneš přednesl VV KSST Olomouc stížnost, kterou obdržel od P. Kolíka (předseda 
oddílu stolního tenisu TJ Čechovice) mailem 1. 9. 2020. Stížnost se týkala „údajně 
špatného zařazení“ hráče Z. Šťastného v Krajském žebříčku po sezóně 2019/2020. VV 
KSST Olomouc se žádosti podrobně zabýval a rozhodl: 

3.5.1. Zamítnout žádost TJ Sokol Čechovic ve věci revize krajského žebříčku. 
Krajský žebříček dospělých pro sezónu 2019/2020 zůstává v podobě, která byla 
vyhlášena a která odpovídá předem odsouhlasené metodice (mj. na Konferenci 
KSST Olomouc, která se konala 9. 7. 2020 v Postřelmově, nebyly vzneseny 
žádné připomínky k dané metodice tvorby žebříčku dospělých). 

3.5.2. Tvorba krajského žebříčku bude nadále ve VV diskutována a návrh na 
případnou změnu metodiky bude předložen na odsouhlasení na příští konferenci 
KSST Olomouc. 

3.5.3. Oficiální stanovisko předá, resp. odešle, panu Kolíkovi předseda VV KSST 
Olomouc J. Juřena a předseda STK J. Beneš. 
 

4. Covid-19 
 

4.1. J. Juřena sdělil VV KSST Olomouc informaci, která vzešla z jednání VV ČAST týkající se 
různých řešení situací, které mohou nastat v rozehraných soutěží.   

4.2. VV KSST Olomouc uložil J. Juřenovi, aby upravil verzi pro KSST Olomouc a zaslal ke 
schválení mailem všem členům VV KSST Olomouc. Poté vyvěsí J. Chalupa na webové 
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stránky KSST Olomouc. 
 

5. Trenéři 
 

5.1. J. Juřena se vrátil k tématu z minulé schůze a informoval VV KSST Olomouc o tom, že byl 
přítomný na schůzi VV ČAST, na které otevřel otázku nezařazení některých žadatelů o 
trenérskou licenci B – předseda VV ČAST Z. Špaček sdělil, že účastnící byli „nějakým 
způsobem vybráni …“, poté dodal, že např. „nevybrali zápasníka, poněvadž nemá nic 
společného se stolním tenisem“, omezujícím faktorem byla rovněž kapacita UP Olomouc 
(výběr prováděla M. Novotná). Do budoucna doporučujeme vždy osobně probrat 
s vyřazenými zájemci důvody. 

5.2. P. Altman informoval VV KSST Olomouc, že kontaktoval V. Plachého a zjistil, že veškeré 
věci, které byly řešeny ohledně školení byly zrušeny. Dále uvedl, že kontaktoval již  
A. Svitáka s tím, že mu pan Sviták předběžně sdělil 2 možné předběžné termíny – upřesní 
do konce týdne. VV KSST Olomouc se shodl na tom, že by nebylo špatné zkusit spojit 
termín školení se střediskem mládeže v Olomouci. 
 

6. Webové stránky 
 
6.1. J. Chalupa poprosil všechny členy VV KSST Olomouc, aby mu zaslali veškeré 

připomínky týkajících se daných úseků, tj. co by se mělo na nově vzniklém webu 
upravit, vymazat popřípadě doplnit. 

6.2. P. Prázdný uvedl, zdali by nebylo přínosné nechat založit mailové adresy podle 
jednotlivých úseků, např: 

6.2.1. predseda@ksstolomouc.cz 
6.2.2. mladez@ksstolomouc.cz 
6.2.3. stk@ksstolomouc.cz 
6.2.4. web@ksstolomouc.cz 
6.2.5. případně další … 

6.3. J. Chalupa kontaktuje p. Nohejla ohledně této věci. 
 

7. Ostatní 
 
7.1. VV KSST Olomouc rozhodl o nákup 2 kusů teploměrů pro bodovací turnaje mládeže. 

Nákupem byl pověřen J. Juřena. 
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7.2. J. Juřena připomněl KSST Olomouc, že dne 22. 9. 2020 se koná Valná hromada ČUS 
od 15.30 v Hotelu Hesperia v Olomouci. VV KSST Olomouc pověřil R. Kovačika, aby 
se zúčastnil dané Valné hromady. 

7.3. J. Beneš připomněl, že vzhledem k nutnosti (viz Rozpis soutěže 2019/2020) odehrání 
utkání v dlouhodobých soutěžích řízené krajem mít přítomného rozhodčího s licencí 
min. K by navrhoval uspořádat školení rozhodčích licence K v rámci kraje. J. Beneš 
byl pověřen dodáním termínu do příští schůze. 

7.4. VV KSST Olomouc rozhodl o proplacení 50% nákladů všem 3 účastníkům z našeho 
kraje, kteří zaplatili celý poplatek za školení trenérů v našem kraji a kteří se zúčastnili 
školení rozhodčích v Jihomoravském kraji (praktická část), které se konalo ve 
Vyškově (celkový poplatek byl 600 Kč, tj. hrazený příspěvek od KSST Olomouc pro 
každého účastníka je 300 Kč). 

7.5. VV KSST Olomouc projednal významné jubileum p. Zedníčka. VV KSST Olomouc 
rozhodl, že si p. Zedníček za celoživotní přínos v oblasti mládeže zaslouží blahopřání. 
J. Juřena byl pověřen pozváním p. Zedníčka na další schůzi VV KSST Olomouc. 

7.6. Termín další schůze byl stanoven na 20. 10. 2020 na 16.00. Místo bude určeno. 
 
 
Zapsal dne 22. 9. 2020                     Ověřil dne: 25. 9. 2020 
 
Mgr. Jakub Chalupa v. r.                 Ing. Juřena Jiří v. r. 
sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


