
Zpráva VV KSST Olomouc o činnosti za uplynulé období 2021-2022 

 

Zpráva o činnosti VV KSST je předkládána touto formou, tedy ne dlouhé statě, 

ale formou spíše taxativních odrážek dle jednotlivých úseků činnosti, které budou 

okomentovány zodpovědnými činiteli z VV a jejichž zprávy jsou samozřejmě 

součástí materiálů na dnešní konferenci. Jenom připomínám, že zápisy ze všech jednání 

VV KSST byly pravidelně zveřejňovány na našich stránkách a měli jste tedy možnost 

sledovat pravidelně naši činnost. 

 

- 1.  VV KSST Olomouc personálně -  VV pracuje v 5tičlenném složení, což se osvěd- 

                   čuje, na každém jednání VV je přítomen předseda DR Roman Kovačík, jehož  

                   účast je rozhodně přínosem. Velmi dobrou práci odvádí dlouhodobě Pavel  

                   Prázdný na úseku mládeže a rovněž Honza Beneš na nepopulárním a složitém 

                   úseku sportovně-technickém. Nové a přínosné prvky vnesl do naší práce Petr  

                   Altman a to zejména na úseku mentorování trenérů mládeže. Jakub Chalupa 

                   odvádí tzv. černou práci  - zápisy, aktualizuje naše webové stránky atd.   

                   Domnívám se, že někdy jsou naše diskuze na VV rozsáhlé a „košaté“, ale vždy 

                   se sjednotíme na závěrečném výstupu, i když je to někdy složité. 

 

- 2.  Sportovně technická problematika – po nucené covidové přestávce se naše 

                   dlouhodobé soutěže rozehrály a dokončily v plném rozsahu, byť řada prvků 

                   byla nestandardní (počty účastníků, hygienická opatření atd), kladem je uspo- 

                   řádání dlouhodobé soutěže žen. Uspořádali jsme 2 kola Českého poháru a rov- 

                   něž se 2x konaly krajské přebory jednotlivců dospělých, řešili jsme problematiku 

                   tvorby krajského žebříčku. Jsme úspěšní vysokým počtem rozhodčích s nejvyš- 

                   šími licencemi. 

 

- 3.  Trenérsko-metodický úsek, regiony – v přiložené zprávě od Petra Altmana je 

                   přehled trenérů a rozhodčích dle krajů a dle RSST v Olomouckém kraji. Velkým 



                     kladem je zavedení mentorování trenérů mládeže v oddílech za velké účasti a záj- 

                     mu a i když to není levná záležitost, chceme v tom pokračovat. Situace v jednotli- 

                     vých regionech je různá, ale nejhorší je dle mého názoru v  RSST Olomouc – ne- 

                     pořádá dlouhodobé soutěže, nevyužívá možnost čerpat finanční prostředky 

                     z ČAST (ale RSST Prostějov také nevyžil). VV se situací zabýval a dnes se k tomu 

                     vrátíme.  

 

- 4.  Mládež – byly obavy jak velká bude mládežnická základna v nové sezóně, ale oba- 

                   se nepotvrdily a sezóna se netradičně rozjela již koncem srpna, a potom násle- 

                   dovaly KBTM a potom další např. krajské přebory mládeže všech kategorií. 

                   Protože byla řada omezujících hygienických opatření, která se neustále měnila 

                   musím poděkovat všem pořadatelům turnajů – Moravský Beroun, Mikulovice, 

                   Hnojice, Postřelmov, Přerov a Němčice nad Hanou. Byla zřízena komise mládeže, 

                   která je dle mého názoru velmi aktivní a řeší, jak dál pracovat s mládeží. Dle 

                   mého názoru je tento náročný úsek, to je práce s mládeží, velmi aktivní  

                   a má výsledky. 

 

- 5.  Ekonomika – domnívám se, že KSST Olomouc je na tom finančně dobře (téma 

                   rozebereme v bodu o rozpočtu) i když určitou slabinou je malé využívání 

                  dalších dotačních titulů (mimo ČAST a ČUS), to jsou město Olomouc a Ol.kraj. 

                  S tím souvisí dlouhodobě otázka, jak smysluplně využívat finanční zdroje,  

                  nejsem ale úplně zastáncem oficiální rétoriky vše pro mládež, protože jsou zde 

                  i další kategorie hráčů. Ale opět téma pro diskuzi o rozpočtu. 

 

 

Závěrem děkuji všem, kteří se starají o rozvoj stolního tenisu v Olomouckém kraji a je na nás, 

jak se bude stolní tenis v našem kraji rozvíjet. 

 

Ing. Jiří Juřena, předseda VV KSST Olomouc v.r. 

Olomouc, 9. července 2022 




