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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 3/2022  
__________________________________________________________________________________ 

Datum a čas konání: 10. 5. 2022 (17:00-18:30) 

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

Přítomni členové VV:  Ing. Juřena Jiří, Ing. Prázdný Pavel, 

Bc. Beneš Jan, Altman Petr, Mgr. Chalupa Jakub 

Omluveni členové VV:  Nikdo 

Neomluveni členové VV:  Nikdo 

Přítomni hosté:   Ing. Kovačik Roman 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

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

1.1. Předseda VV KSST Olomouc J. Juřena zahájil schůzi v 17:00. V úvodu seznámil přítomné 
členy VV KSST Olomouc s programem jednání, který byl jednomyslně schválen (PRO – 5, 
ZDRŽEL SE – 0, PROTI – 0). 
 

2. Mládež 
2.1. P. Prázdný sdělil VV KSST Olomouc, že byly již veškeré KP odehrány a celkově KP 

zhodnotil. P. Prázdné zmínil některá pochybení, která se vyskytla během KP (zejména při 
losování skupin a následných pavouků) – VV KSST Olomouc navrhne řešení, aby příště 
k těmto nedostatkům nedocházelo. 
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2.2. P. Prázdný okomentoval činnost střediska mládeže – středisko bylo přes Velikonoce, 
sobota 7.5. v Přerově, má být 21.5., a poté během dalších dvou červnových sobot. 

2.3. P. Prázdný informoval VV KSST Olomouc o tom, že po domluvě s R. Glückem se uvažuje 
o uspořádání soustředění mládeže v Moravském Berouně během posledního srpnového 
víkendu – systém účasti bude ještě konzultován a upřesněn. VV KSST Olomouc pověřil  
P. Altmana, aby oslovil ty, kteří objíždí tréninkové jednotky mentorované T. Demkem 
z toho důvodu, aby přijeli i oni jako trenéři do M. Berouna se svými mládežníky. 

2.4. P. Prázdný okomentoval MČR mládeže – některé již proběhly, některé teprve budou. 
2.5. P. Prázdný sdělil VV KSST Olomouc věci týkající se proběhlých KBTM – nabízí se několik 

otázek do budoucna, a to zejména otázka nominace na MČR, dále jestli hrát 6x KBTM, 
nebo se více věnovat tréninku, protože pro všechny (rodiče mládežníků, trenéři, hráči, …) 
může být docela dost velký počet turnajů v již tak našlapané sezóně. P. Prázdný toto 
téma otevře mezi členy Komise mládeže v diskusi nad rozpisem pro příští sezónu. 
 

3. STK 
3.1. J. Beneš informoval VV KSST Olomouc, že družstvo žen SK Kolšov postoupilo do 2.ligy, 

tímto VV KSST Olomouc družstvu gratuluje. 
3.2. J. Beneš okomentoval téma vypsaných a udělených pokut – některé oddíly ještě pokuty 

neuhradily, termín splatnosti je do 15. 5. 2022, poté bude těmto oddílům zastavena 
činnost. 

3.3. J. Beneš sdělil VV KSST Olomoucinformace ohledně krajského kola Českého poháru. 
Celkový počet přihlášených družstev v tomto ročníku je 24. V současné době bylo 
odehráno kompletní 1. kolo. 

3.4. J. Beneš uvedl, že téma školení rozhodčích licence K řeší s P. Altmanem, minimálně dvě 
školení v rámci kraje se plánují, a to tak, aby se stihla do 30. 6, kdy hodně lidem licence 
propadají. 

3.5. J. Beneš informoval VV KSST Olomouc, že byla vypsaná kvalifikace o KP 2 – možnost 
účasti měla družstva na 2. místech v regionálních přeborech (týká se regionů Bruntál, 
Jeseník, Prostějov, Přerov a Šumperk). Kvalifikace se uskuteční 22.5. 2022 v Lutíně – 
účast potvrdila družstva TJ Sokol Dřevohostice, TJ Sokol Jedlí a TJ Sokol Ondratice C. 

3.6. J. Beneš informoval VV KSST Olomouc, že byl vytvořen Krajský žebříček, který byl předán 
ke schválení STK. 

3.7. J. Beneš připomněl, že je nutná obnova registrace s výměnou fotek ve STISu do 15. 6. 
2022! Bez této výměny nebude možné zařadit hráče do evidenčního seznamu za 300 Kč, 
resp. 150 Kč. 
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3.8. J. Beneš oznámil VV KSST Olomouc, že veškeré informace týkající se postupů a sestupů 
v krajských soutěžích jsou dostupné na STISu. Postupující družstvo do 3. ligy je SK 
Přerov C, po potvrzení nezájmu TTC Mohelnice a TJ Sokol Čechovice. 

3.9. J. Juřena navázal tématem z minulé schůze, a to, jestli by nebylo lepší v konečném 
důsledku, aby v soutěži divize mohl být v zápise uveden jako vrchní rozhodčí hráč 
s platnou licencí. VV KSST Olomouc téma prodiskutoval a doporučil (PRO-4, PROTI-0, 
ZDRŽEL SE-1) STK, aby vzala v úvahu při tvorbě rozpisu soutěže pro nadcházející ročník 
fakt, že může být uveden vrchní rozhodčí v divizi i hráč s platnou licencí tak, jak je to i 
v nižších soutěžích (KP 1 a KP 2). 
 

4. Trenéři 
4.1. P. Altman sdělil VV KSST Olomouc, že mentorované tréninky s T. Demkem byly 

pozastavené kvůli nemoci T. Demka. Jakmile bude zdravý, bude pokračovat. 
4.2. P. Altman uvedl VV KSST Olomouc, že obdržel informaci od RSST Jeseník, že plánuje 

dne 3.6. 2022 školení trenérů licence D – školit budou V. Vinkler a J. Pokorný. 
4.3. P. Altman obdržel dotaz od oddílu Hnojic, zdali by bylo možné uspořádat školení trenérů 

licence C. P. Altman je odkázal na školení probíhající např. v Děhylově (21.-22. 5. 2022 a 
28.-29. 5. 2022), protože v našem kraji byl o školení velmi malý zájem (cca 3 lidi). Pro 
větší zájem by se školení uspořádalo. 
 

5. Různé, diskuze 
5.1. VV KSST Olomouc odsouhlasil termín Konference KSST Olomouc – 14. 7. 2022 od 

16:00 v Postřelmově (Restaurace U Kevina). 
5.2. J. Beneš byl pověřen VV KSST Olomouc, aby se dostavil na krajskou VH ČUS dne 24. 5. 

2022 od 15:30. 
 
 
 
 
Zapsal dne 10. 5. 2022                      Ověřil dne: 18. 5. 2022 
 
Mgr. Jakub Chalupa v.r.                  Ing. Juřena Jiří v. r. 

Sekretář VV KSST Olomouc               Předseda KSST Olomouc 


