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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 6/2020  
__________________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání: 20. 10. 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:   Nikdo 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

1. Úvod, program 
2. Mládež    
3. Webové stránky 
4. Soutěže dospělých 
5. Trenéři a rozhodčí 
6. 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 seznámil všechny přítomné s programem jednání, který byl 
jednomyslně schválen. 
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1.2. J. Juřena oznámil, že byly zakoupeny 2 teploměry, nákup souvisí s hygienickými 
omezeními při konání různých hromadných turnajů. První má u sebe J. Juřeny, druhý 
P. Prázdný. 
 

2. Mládež 
 
2.1. P. Prázdný zhodnotil první trénink střediska mládeže v Olomouci konaný za 

přítomnosti A. Svitáka – hodně dlouhá rozcvička, velké množství účastníků v poměru 
s tím, že byl jen jeden trenér. P. Prázdný dále okomentoval, že se jednalo o první 
trénink, ne každý začátek je jednoduchý. Další trénink s A. Svitákem byl již živější, 
větší zapojení oddílových trenérů a více hry za stolem. P. Prázdný dále poznamenal, 
že na tréninky s A. Svitákem jezdí i mládežníci z Kolšova, z Hnojic a KST Olomouc. 
Přehled docházky byl rozeslán na členy VV. 

2.2. P. Altman okomentoval tutéž situaci – první trénink s A. Svitákem nebyl dostatečně 
organizačně zabezpečen - hodně malých dětí, málo „sparingů“. Další trénink byl již 
na lepší úrovni včetně lepší organizace. Otázkou zůstává, jak bude trénink vypadat v 
případě, kdy nebude přítomný A. Sviták, zatím ovšem má smysl pokračovat, jsme 
teprve na začátku (zatím byl vždy Sviták).  

2.3. VV KSST Olomouc pověřil J. Juřenu, aby domluvil schůzku s L. Ivanovou a  
V. Ratajským (za KSST Olomouc bude přítomný J. Juřena s P. Prázdným) – za 
účelem zhodnocení úvodních tréninků. 

2.4. P. Prázdný okomentoval vyúčtování z Omegy za září a říjen do doby, než bylo 
středisko mládeže v Olomouci díky vládním opatřením přerušeno, které se 
neslučovalo s přechozí domluvou, kde byla cena sjednána na 150 Kč/h na kurt, místo 
toho bylo účtováno 270 Kč/h na kurt. Snaha o dohodnutí kompromisu - 200 Kč/h na 
kurt (Pan Pejřimovský, ředitel Omega, okomentoval vyúčtování, že cena byla 
domluvena na squashové kurty nikoli badmintonové kurty, které jsou dražší).  

2.5. VV KSST Olomouc po diskusi rozhodl, že fakturu za září uhradí. Pro další činnost 
střediska bude platit nově sjednaná cena 200 Kč/h za badmintonový kurt. 

2.6. P. Prázdný okomentoval situaci, která byla diskutována na poslední schůzi VV KSST 
Olomouc týkající se vytvoření silného družstva starších žákyň. Proběhla diskuse s 
paní Mazalovou (Bruntál), která preferuje, aby její dcera zůstala v oddíle z důvodu 
malého počtu mládežníků v oddíle. Další jednání budou probíhat. 

2.7. P. Prázdný zhodnotil poslední konané turnaje mládeže. 
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2.8. P. Prázdný navrhl VV KSST Olomouc v souvislosti nařízení vlády zrušit krajské 
přebory mládeže, které se mají konat 8. listopadu. VV KSST Olomouc daný návrh 
schválil. P. Prázdný dále připomněl, že v prosinci je plánovaná ještě jedna krajská 
bodovačka mládeže. 
 

3. Webové stránky  
 
3.1. J. Chalupa okomentoval různé finální změny a doplnění na webu, které proběhly 

ještě po předání od p. Loutockého. 
3.2. P. Prázdný uvedl, že postupným doplněním některých dalších věcí na webu jsme se 

pomalu vrátili k webu předchozímu, a to z důvodů „doublování“ informací s webem 
ČAST a využitím některých kategorií, které jsou využity např. jen 1x za rok. Proběhla 
obsáhlá diskuse na toto téma se závěrem, že se provede ještě posledních pár úprav. 

3.3. VV KSST Olomouc pověřil J. Chalupu doplněním odkazu na web do menu  
na „metodický web ČAST“ (jen jako odkaz), dále aby doplnil SŘ a Pravidla stolního 
tenisu (oba soubory vložit jako přílohu PDF).  Následně ještě zrušil podkategorii 
„Konference schůze“ v menu „Konference, schůze“, která tam byla 2x. 

3.4. VV KSST Olomouc rozhodl zrušit bod 6.2 z předchozího Zápisu ze schůze týkající se 
návrhu na vytvoření speciálních emailových adres u členů VV KSST Olomouc – 
emaily se tvořit nebudou a v kontaktech zůstanou emaily „soukromé“, které byly 
využívány doposud. 
 

4. Soutěže dospělých 
 
4.1. VV KSST Olomouc na návrh předsedy STK schválil kontumaci výsledku zápasu TJ 

Sokol Čechovice – KST Město Albrechtice ve prospěch Města Albrechtice v poměru 
0:10wo (družstvo Čechovic se nedostavilo k zápasu) včetně uložené pokuty dle 
rozpisu soutěže. 

4.2. P. Altman okomentoval možné termíny na ukázkový trénink, které mu zaslal  
T. Demek. Po rozvolnění opatření vlády a ukončení nouzového stavu se domluví 
konkrétní termín. Určeno je primárně pro dospělé a pro hráče z Olomouckého kraje.   

4.3. J. Beneš okomentoval možné problémy se SŘ v bodě 330.25 o tzv.  „černých duší“. 
Řešení této problematiky v rámci KSST a případné doplnění rozpisu soutěží se bude 
odvíjet od rozhodnutí STK ČAST, kde se tato otázka bude řešit na následující schůzi. 
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4.4. Na námět J. Beneše proběhla diskuse o změně v rozpisu soutěží ohledně udělování 
pokut při kontumaci utkání, která jsou přímo nebo nepřímo zasažena Covidem 19. 
Úpravy rozpisu soutěží nebyly schváleny. Kontumační výsledky včetně sankcí se při 
této problematice dále odvíjejí od rozhodnutí VV ze dne 15.9.2020. 
 

5. Trenéři a rozhodčí 
 
5.1. P. Altman okomentoval školení trenérů – byl domluvený termín s A. Svitákem, který 

musel A. Sviták z rodinných důvodu zrušit. Nový termín bude sjednán během 
prosince nebo po novém roku. Vše ovšem bude záviset na vývoji epidemiologické 
situace. 

5.2. P. Altman uvedl, že 30. 6. 2021 končí platná trenérská licence C 19 lidem z našeho 
kraje. J. Beneš dodal informaci, že doškolení bývá několikrát ročně (např. při turnaji 
CZECH OPEN). Dále uvedl možnost, že doškolení budou pro letošní sezonu zrušena a 
TMK ČAST a automaticky prodlouží všechny trenérské licence o rok. 

5.3. J. Beneš oznámil, že po obeslání vedoucích všech mužstev v rámci krajských soutěží 
projevily oddíly jen minimální zájem o školení rozhodčích licence K. Vzhledem k 
plánovanému školení K v rámci RSST Přerov a možnosti získat licenci C přes e-
learning, se letos školení rozhodčích pořádat nebude. 
 

6. Ostatní 
 
6.1. Dne 7. října 2020 rozeslal pan Zlámal e-mail mj. na J. Juřenu, P. Prázdného, J. 

Beneše a v kopii mj. na některé členy VV ČÁST, kde se zamýšlel nad cit.: „nad 
fungování našeho kraje a trošku jsem se zhrozil. Kraj je tak úspěšný, jak jsou 
úspěšné kluby - dělá pro to náš kraj něco a nebo jen škodí?“ Konec první části citátu. 
Dále se zmiňoval o financích, o udržování hráčů v klubech atd. J. Juřena poděkoval 
za podněty a ve spolupráci s P. Altmanem pozval pana Zlámala na další jednání  
VV KSST, i když reakce pana Zlámala na komunikaci s panem Altmanem byla 
překvapivě negativní (nepotřebuje se scházet s VV a není ochoten sdílet své 
zkušenosti). Nicméně se VV KSST Olomouc domnívá, že se o mládež zajímá, koná a 
podporuje a pozvání pro pana Zlámala samozřejmě platí. 
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6.2. Termín další schůze byl stanoven na úterý 24. 11. 2020 v 16:30 v Přerově.  
Místo konání zabezpečí P. Altman a pozve na jednání L. Jemelku (předseda RSST 
Přerov) a J. Zlámala (předseda SK Přerov). 
 
 
Zapsal dne 20. 10. 2020                     Ověřil dne: 25. 10. 2020 
 
Mgr. Jakub Chalupa v. r.                 Ing. Juřena Jiří v. r. 

sekretář KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


