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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 8/2021  
__________________________________________________________________________________ 

Datum a čas konání: 22. 12. 2021 (16:30-18:30) 

Místo konání:  Restaurace U Rytíře, Letců 2, 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 (předseda DR) 

____________________________________________________________________ 

Program jednání: 

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

1.1. Předseda VV KSST J. Juřena zahájil schůzi v 16:30. V úvodu seznámil přítomné členy  
VV KSST Olomouc s programem jednání, který byl jednomyslně schválen: 
CELKEM PRO – 4  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Program byl schválen.  

1.2. J. Beneš dorazil 17:15. 
 

2. Mládež 
2.1. VV KSST Olomouc rozhodl o tom, že přerozdělí krabice míčků, které obdržel darem od 

ČAST (10x Joola Prime + 10x Joola Magic) tak, že každému RSST přidělí 2x krabici Joola 
Prime a 2x krabici Joola Magic (chybějící krabice dokoupí, tj. 2x Joola Prime a 2x Joola 
Magic). 
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2.2. P. Prázdný doplnil zhodnocující informace k plovoucímu středisku – 12x se toto středisko 
uskutečnilo, 4x se neuskutečnilo. Největším problémem bylo a je komplikace 
s cestováním, dále také mládežnici dávají přednost regionálním zápasům před 
trénováním v tomto plovoucím středisku. Do konce března zůstane stávající model, 
ovšem poté bude snaha přesunout tréninkové jednotky na víkendové termíny 
(momentálně bohužel kvůli plné termínové listině nejsou k dispozici volné termíny o 
víkendech) – mělo by být lépe časově dostupné pro mládežníky a rodiče či trenéry než 
v pátek, resp. v týdnu. 

2.3. P. Prázdný sdělil VV KSST Olomouc, že již projednal BTM v Postřelmově (neděle 23. 1. 
2022) se Z. Strykem, který s pořádáním souhlasí, ovšem za předpokladu, že za kontrolu 
vládních opatření bude zodpovědný KSST Olomouc, ne Postřelmov jako pořadatel. VV 
KSST Olomouc se shodl po delší diskusi na tom, že se o kontrolu v místě konání turnaje 
postará (stejně jako o den dřív 22. 1. 2022 na KP dospělých). 
 

3. STK 
3.1. J. Beneš okomentoval KP dospělých, tj. že během začátku ledna rozešle propozice 

k tomuto turnaji. 
3.2. J. Beneš okomentoval výsledky krajského kola Českého poháru. 
3.3. VV KSST Olomouc projednal kontrolu vládních opatření při konání KP dospělých (bude 

stejné jako u BTM mládeže v Postřelmově) – kontrolu zajistí KSST Olomouc. 
3.4. VV KSST Olomouc projednal téma konce platnosti téměř všech druhů míčků značky 

XUXOFA k 31. 12. 2021 na seznamu ITTF. VV KSST Olomouc v návaznosti na tuto 
informaci jednomyslně rozhodl, že se mistrovská utkání mohou odehrát ještě s těmito 
míčky (do konce sezóny 2021/2022) v tom případě, zdali s tím budou souhlasit oba týmy 
(tj. domácí i hosté), v opačném případě musí mít domácí tým nachystané náhradní 
míčky, které se na seznamu ITTF vyskytují. Oddíly, které hrají domácí mistrovská utkání 
s míčky, kterým skočí do konce roku platnost, nahlásí J. Benešovi náhradní typ míčků pro 
případ, že by hostující oddíly odmítly hrát s těmito míčky, které od nového roku na 
seznamu ITTF již nebudou. 

3.5. J. Beneš seznámil VV KSST Olomouc s tím, že zkontroloval podle bodu SŘ 330.25 (bod 
týkající se tzv. „černých duší“) soupisky družstev a hráči, kteří dle tohoto bodu neodehráli 
adekvátní počet utkání, spadnou na poslední místo soupisky a nemohou dále působit na 
nižších soupiskách. Dále J. Beneš okomentoval téma střídavých startů, vše bylo v první 
půlce v pořádku. 
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3.6. VV KSST Olomouc se vrátil k tématu přechodu tvorby krajského žebříčku na základě ELO 
žebříčku. VV KSST Olomouc se shodl na tom, že krajský žebříček pro sezónu 2022/2023, 
tj. po skončení sezóny 2021/2022 bude vycházet z metodiky, na kterou jsme všichni 
zvyklí z posledních let (procentuální výsledky ze soutěží násobené koeficientem podle 
soutěže). Ovšem o rok později, tj. po skončení sezóny 2022/2023 bude krajský žebříček 
již tvořený na základě ELO žebříčku, detaily metodiky budou včas zveřejněny.    
 

4. Různé, diskuze 
 

4.1. P. Prázdný sdělil VV KSST Olomouc, že termínová listina na první polovinu roku 2022 
ještě není dokončená – do konce roku 2021 bude na webu KSST Olomouc viset výzva 
k pořadatelství BTM a KP mládeže. 

4.2. P. Prázdný se dotázal VV KSST Olomouc, zda bude letos stejný zájem jako loni mít 
v mládežnické kategorii družstev starších žákyň silnou dvojici (Ďuláková, Mazalová) – VV 
KSST Olomouc jednomyslně rozhodl, že zájem ze strany KSST Olomouc samozřejmě je a 
P. Prázdný má kontaktovat obě strany, zdali za stejných podmínek jako loni bude zájem i 
na stranách hráček a jejich oddílů. 

4.3. VV KSST Olomouc pověřil J. Chalupu nákupem 1000 ks „kontrolních“ náramků, které se 
budou rozdávat účastníkům BTM a KP dospělých při kontrole vládních opatření při vstupu 
do objektu turnajů BTM a KP. 

4.4. VV KSST Olomouc projednal na návrh J. Juřeny odměny členům VV KSST Olomouc a DR: 
§ P. Prázdný – 10 tis. 
§ J. Beneš – 10 tis. 
§ P. Altman – 9 tis. 
§ J. Chalupa – 8 tis. 
§ R. Kovačik – 6 tis. (odměna pro celou DR, rozhodne a rozdělí i členům DR podle 

odvedené práce) 
4.5. VV KSST Olomouc navrhl odměnu J. Juřenovi ve výši 10 tis. 
4.6. Všechny odměny byly jednomyslně schváleny. 
4.7. Termín další schůze VV KSST Olomouc bude upřesněn. 

 
Zapsal dne 3. 12. 2021                      Ověřil dne: 7. 1. 2022 
 
Mgr. Jakub Chalupa v.r.                  Ing. Juřena Jiří v. r. 

Sekretář VV KSST Olomouc               Předseda KSST Olomouc 


