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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 6/2021  
__________________________________________________________________________________ 

Datum a čas konání: 5. 10. 2021 (16:00-18:30) 

Místo konání:  ČUS, Na Střelnici 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 J. Juřena zahájil schůzi v 16:00. V úvodu seznámil přítomné členy  
VV KSST Olomouc s programem jednání, který byl jednomyslně schválen: 
CELKEM PRO – 5  PROTI – 0  ZDRŽEL(I) SE – 0 
Program byl schválen. 

1.2. J. Chalupa popsal VV KSST Olomouc skutečnost ohledně možného přihlášení na portálu 
rejstříku sportu – nově lze využít přihlášení na tomto portálu přes „e-identitu“ – výhodou 
může být, že při podávání různých žádostí (zejména o dotace) nebude potřeba po tomto 
přihlášení nechat ověřovat podpis statutárních orgánů přes CzechPoint. Nadále však dále 
platí klasické přihlášení subjektů, jako bylo dosud. 
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2. Mládež 
 

2.1. P. Prázdný připomněl VV KSST Olomouc, že bylo korespondenčně (emailem) schváleno 
„plovoucí středisko“ mládeže. Projekt započal v pátek v Hnojicích. Dále uvedl, že se 
Komise mládeže usnesla na tom, že p. Zlámal zajistí trenérsky všechna místa konání 
kromě Jeseníku, které zabezpečí po vzájemné dohodě s Komisí mládeže p. Vinkler. 
Logistika hráčů bude náročnější a Komise mládeže bere na vědomí, že někteří mládežníci 
budou jezdit jen na některá místa a jiní zase jinam. P. Prázdný uvedl i zpětnou vazbu, 
kterou obdržel hned po prvním konání v Hnojicích – ohlasy byly pozitivní. P. Prázdný dále 
uvedl, že tenhle týden se mělo konat středisko na Šumpersku, ale kvůli volbám (nejsou 
volné herny v Kolšově a Štítech) nebude možné středisko v této lokalitě uskutečnit. P. 
Prázdný se domluil s p. Rabenseifnerem (Hnojice), že využijí situace, že jsou stoly na 
stolní tenis z minulého týdne stále v Hnojicích, a uspořádají středisko v tomto termínu 
opět v Hnojicích.  

2.2. VV KSST Olomouc pověřil P. Prázdného zabezpečením tréninkových míčků pro potřeby 
střediska (KCTM). 

2.3. J. Juřena otevřel téma podpory „masovosti“ mládeže. Proběhla dlouhá diskuze se 
závěrem, že je potřeba určit především základní kritéria, podle kterých by se přidělovaly 
příspěvky – úkol pro všechny do příští schůze. Jednalo by se o příspěvek na činnost 
mládeže. 

2.4. P. Prázdný zhodnotil proběhlý KBTM v Moravském Berouně. 
2.5. P. Prázdný uvedl VV KSST Olomouc, že Komise mládeže uvažuje o soustředění mládeže. 

Nejpravděpodobnější varianta konání – konalo by se během podzimních prázdnin 
v Přerově, ovšem zatím je to ve fázi diskuze a plánování. 

2.6. P. Prázdný oznámil, že domlouvá již bodovací turnaje pro příští kalendářní rok, zejména 
pořadatele KBTM. 
 

3. STK 
 

3.1. J. Beneš oznámil VV KSST Olomouc termín a místo konání Krajského přeboru dospělých – 
neděle 7. 11. 2021 v Mor. Berouně. Propozice budou vydány v druhé polovině měsíce 
října.  

3.2. J. Beneš uvedl seznam pokut za 1.-4. kolo dlouhodobých soutěží. Vše je zadáno ve STISu 
a všechny zainteresované oddíly byly informovány emailem. 
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3.3. J. Beneš přednesl VV KSST Olomouc odvolání J. Zlámala kvůli pokutě za odhlášení ze 
soutěže divize žen (SK Přerov) – VV KSST Olomouc při řešení této problematiky vycházel 
z Rozpisu soutěže pro dlouhodobé soutěže a zamítnul toto odvolání (PRO – 3, ZDRŽEL SE 
– 2, PROTI - 0). 

3.4. J. Beneš oznámil VV KSST Olomouc, že RSST Přerov pořádá v Hranicích školení 
rozhodčích licence K dne 16. 10. 2021 (více informací a harmonogram školení je možno 
nalézt přímo na webu KSST Olomouc). 
 

4. Trenéři 
 

4.1. P. Altman představil VV KSST Olomouc projekt mentorizace trenérů v oddílech působících 
v Olomouckém kraji kvalifikovaným trenérem s potřebnou licencí. Bylo osloveno 16 
oddílů, z nichž se ozvalo zpět 8 oddílů, které měly zájem zapojit se do tohoto projektu.  
P. Altman uvedl rozpis tréninků a trenérů včetně rozpočtu daného projektu (do konce 
roku je naplánováno 17 tréninkových jednotek). VV KSST jednohlasně souhlasil 
s předloženým návrhem. 
 

5. Různé, diskuze 
 

5.1. P. Prázdný připomněl, že bývávalo zvykem odměnit oddíly, které měly zástupce na MČR, 
finančním příspěvkem. VV KSST Olomouc se jednohlasně usnesl na tom, že v této tradici 
bude pokračovat. Výše odměny zůstávají stejné - 2 000 Kč za družstvo, které působilo na 
MČR a 1 000 Kč pro jednotlivce, který se MČR zúčastnil. Odměna bude vyplacena 
oddílům na základě zaslané faktury KSST Olomouc. 

5.2. J. Chalupa upozornil VV KSST Olomouc, že již byl vypsán dotační program Můj klub. 
Podávání žádostí je možné od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021 (do 12:00). Více informací 
naleznete na adrese https://agenturasport.cz/muj-klub-2022. 

5.3. J. Juřena a P. Prázdný uvedli VV KSST Olomouc, že je k dispozici na webu ČAST formulář 
pro zájemce o zařazení do projektů Sportovní střediska mládeže (SPS) a Oddíly 
talentované mládeže (OTM) pro rok 2022. 

5.4. P. Altman sdělil VV KSST Olomouc, že se začali hlásit zájemci o školení trenérů licence C. 
5.5. Termín další schůze bude teprve stanoven. 
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Zapsal dne 5. 10. 2021                      Ověřil dne: 12. 10. 2021 
 
Mgr. Jakub Chalupa v.r.                  Ing. Juřena Jiří v. r. 

Sekretář VV KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


