
Zpráva VV KSST Olomouc o činnosti  za uplynulé období 

 

Již tradičně podávám touto formou zprávu o činnosti VV KSST Olomouc, to znamená ne 

formou slohového cvičení, které málokdo čte, ale formou stručného textu k jednotlivým 

okruhům problémů, které se samozřejmě na Konferenci v diskuzi rozvedou a jsou součástí 

oficiálního programu Konference. Rovněž samozřejmou součástí programu Konference jsou 

zprávy za jednotlivé úseky, do kterých VV KSST nezasahoval. Pro úplnost uvádím, že zápisy ze 

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

možnost sledovat pravidelně naši činnost. Protože průběh uplynulého období byl atypický, 

budou i v tomto shrnutí trochu jiné priority. 

 

1. Sportovně technická problematika – uplynulé období bylo náročné a zodpovědné    

(z důvodu hygienicko-epidemiologické situace) na rozhodování VV KSST, který po 

dlouhé a kolikrát emotivní diskuzi zrušil soutěže řízené VV KSST, to je divize a krajské 

přebory a současně přijal opatření týkající se COVID-19, což se kolikrát nesetkalo 

s kladnou odezvou. Byla snaha zachovat alespoň část naší činnosti, organizujeme 

Český pohár, diskutovalo se o sestavování krajských žebříčků apod. 

 

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

rozebereme v bodu o rozpočtu). S tímto tématem souvisí i otázka jak smysluplně 

využívat finanční zdroje, dále otázky různých poplatků – VV KSST vrátil všem oddílům 

uložené pokuty, rozhodl, že uhrazené startovné se převede do dalšího soutěžního 

ročníku, dále že platnost fotografií v registru se posune do 15.6.2022. Na druhou 

stranu ale navrhujeme Konferenci nevracet uhrazené evidenční poplatky. Odměny VV 

– za 2.pololetí 2020 byly minimální, za 1.pololetí 2021 nebyly odměny vůbec 

vyplaceny. 

 

 

3. Mládež – část akcí vloni proběhla, ale současně, tak jako u dospělých, byly všechny 

přebory, KBTM apod. zrušeny. Jsme si vědomi, že tady hrozí velké riziko úbytku 

těchto hráčů a na tuto oblast se soustřeďujeme. Pro rok 2021 jsme získali od ČAST 

částku 170 tis. Kč na spolufinancování podpory mládeže, máme v úmyslu finančně 

podporovat trenéry mládeže a kde hledáme vhodné formy této podpory, osobně se 

domnívám, že bychom měli ale rovněž podpořit oddíly s velkou mládežnickou 

základnou. 

 



4. VV KSST Olomouc  personálně – velmi dobrou práci odvádí standardně Pavel Prázdný 

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

sportovně-technickém. Přínosem pro naši práci je nepochybně Petr Altman, který se 

zabývá mládeží a trenérskou činností. Osvědčilo se snížení počtu členů VV na 5, je to 

operativnější a tato otázka, to je změna Stanov, je rovněž součástí programu 

Konference. 

 

 

5. Výjezdy VV KSST – byla uskutečněna pouze jedna společná porada s RSST a to 

3.8.2020 s RSST Jeseník a pokud to situace dovolí, budeme v tom určitě pokračovat.  

 

6. Další témata určitě vyplynou z diskuze 

 

 

Závěrem děkuji všem, kteří se starají o rozvoj stolního tenisu v Olomouckém kraji bez ohledu 

na čas a v drtivé většině bez nároku na odměny a je na nás, jak se bude stolní tenis v našem 

kraji rozvíjet. 

 

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

Olomouc, 12. července 2021 


