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Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc 
 

 č. 5/2021  
__________________________________________________________________________________ 

Datum a čas konání: 25. 8. 2021 (18:00-19:30) 

Místo konání:  Hala Omega, Legionářská 1299/19, 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:   Nikdo 

____________________________________________________________________ 

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 18:00. 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. 
 

2. Mládež 
 

2.1. Perspektiva další práce s mládeží – P. Prázdný seznámil VV KSST Olomouc s tématy, 
která se probírala na schůzi komisi mládeže konané dne 30. 7. 2021 v Olomouci. Diskuse 
se věnovala zejména otázce, jak pokračovat v otázce střediska mládeže. Diskutovalo se 
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též o místě konání a časových jednotkách. Využití haly Omega bohužel nebude nejspíše 
nakonec možné kvůli obsazenosti haly - v pátek je volný termín jen od 15h-17h, což není 
úplně vhodné kvůli špatné dojezdovosti a rovněž není zanedbatelná finanční stránka 
(vysoký nájem). Další možné místo konání – Náklo v časovém rozmezí např. 15-19 nebo 
16-20 (podle potřeby), případně komise mládeže připraví další vhodné návrhy. 

2.2.  J. Juřena využil své účasti na krajských přeborech mládeže v Moravském Berouně (28. 
8. 2021) a sešel se se zástupci komise mládeže (Prázdný, Zlámal, Dražný, Vinkler) a  
P. Altmanem. Během krátkého jednání a diskuse došlo k částečnému konsenzu, a to k 
návratu k jednomu z původních návrhů P. Prázdného - rotace vybraných hráčů po více 
oddílech, nastavení optimálního začátku i délky tréninku. Komise mládeže na svém 
příštím jednání návrh dopracuje, společným cílem je co nejdříve akce střediska spustit. 

2.3. P. Altman opět připomněl, že na poslední schůzi se členové většinově vyjádřili spíše pro 
podporu trenérů v jednotlivých klubech oproti středisku mládeže. 

2.4. Závěr – VV KSST Olomouc půjde cestou jak podpory trenérů v jednotlivých klubech 
(námět P. Altmana) tak i cestou střediska mládeže, které bylo diskutováno komisí 
mládeže na své schůzi. Mimo jiné se ještě čeká na vyjádření pana Vinklera z KST Jeseník, 
který byl pověřený komisí mládeže na schůzi dne 30. 7. 2021 dodat koncept střediska 
mládeže v Jeseníku. P. Altman probere s jednotlivými kluby, které budou mít zájem, 
detaily ohledně tréninků pod vedením zkušeného trenéra (T. Demkem, A. Sviták, …). 
 

3. STK 
 

3.1. J. Beneš seznámil VV KSST Olomouc s rozlosováním dlouhodobých soutěží a uvedl, že je 
již všem plně k dispozici na webu STIS. 

3.2. J. Beneš dále uvedl, že je na webu KSST Olomouc aktualizovaný žebříček mužů a žen. 
Bude nejspíš ještě průběžně doplňovaný. 

3.3. J. Beneš dále sdělil VV KSST Olomouc termín Krajských přeborů dospělých, a to 7. nebo 
8. 11. 2021. Připomněl, že vzhledem konání KP až po MČR dospělých budou letos KP  
nepostupové. Místem konání může být na návrh J. Juřeny Jeseník – J. Juřena osloví KST 
Jeseník, zda bude mít zájem tento přebor organizovat. 

3.4. J. Beneš doplnil, že krajské kolo ČP bylo rozlosováno a je k dispozici na webu STIS – 
přihlášeno bylo nakonec 24 družstev. 
 

4. Trenéři 
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4.1. P. Altman připomněl školení trenérů licence C (praktická část) v Moravském Berouně 
(26.-27. 8. 2021). 
 

5. Různé, diskuze 
 

5.1. J. Juřena podal informaci VV KSST Olomouc o výzvě NSA týkající se e-identity – rozšíření 
přihlášení. VV KSST Olomouc pověřil J. Chalupu, aby zjistil, jakých subjektů se to týká a 
co je přesně myšleno „rejstříkem sportu“ (viz mail od J. Juřeny 23. 8. 2021). VV KSST 
Olomouc dále pověřil P. Altmana přeposláním této výzvy na jednotlivé regiony a také 
rozesláním informací ohledně restartu mládeže. 

5.2. P. Altman dále uvedl, že se zúčastní Konference RSST Jeseník – 1. 9. 2021 a Konference 
RSST Šumperk – 2. 9. 2021. 

5.3. Vzhledem ke skutečnosti, že VV pracuje dlouhodobě na zahájení nové sezóny („stará“ 
byla zastavena 1. 1. – 16. 5. 2021), navrhl J. Juřena odměny členům VV: J. Chalupa – 
4 000 Kč, J. Beneš – 5 000 Kč, P. Altman – 5 000 Kč, P. Prázdný – 5 000 Kč, J. Juřena – 
6 000 Kč. 

5.4. Další schůze VV KSST Olomouc bude stanovena dle potřeby – termín a místo konání 
bude upřesněno. 
 
Zapsal dne 25. 8. 2021                     Ověřil dne: 29. 8. 2021 
 
Mgr. Jakub Chalupa v.r.                  Ing. Juřena Jiří v. r. 

Sekretář VV KSST Olomouc               předseda KSST Olomouc 


