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Datum a čas konání:  30. 7. 2021 (13:30-15:10) 

Místo konání:   Jednací místnost ČUS, Na Střelnici 1337/41, Olomouc   

Přítomní členové KM: Linda Ivanová, Pavel Prázdný, Jaromír Zlámal, Vladimír Vinkler, Alois 

Dražný 

Přítomní hosté:   Jiří Juřena – předseda KSST Olomuc 

 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Předseda VV KSST Olomouc J. Juřena přivítal všechny zúčastněné a podpořil opětovný vznik komise 

mládeže. Následně předal řízení schůze p. Prázdnému. 

2. Vznik Komise mládeže (KM) 

P. Prázdný úvodem poděkoval všem přítomných za účast a za jejich zájem být členem komise 

mládeže (KM).  KM v plnohodnotné podobě vzniká po mnoha letech na základě diskuse na 

konferenci KSST Olomouc a jejího Usnesení. 

3. Krajské centrum mládeže  

P. Prázdný seznámil členy KM s dosavadním průběhem aktivit Krajského centra mládeže – 

dlouhodobě pravidelné společné tréninky v Přerově a od září 2020 započatá spolupráce s KST 

Olomouc na Omeze. V období během nucené covidové přestávky probíhaly v plénu VV KSST debaty 

o přínosu center a hledala se vhodná forma budoucího fungování podpory mládeže v našem kraji. 

Ve VV se diskutují 3 směry: 

• Pokračování v modelu pravidelné týdenní společné přípravy vybraných hráčů na vhodném 

místě pod vedením hlavního trenéra. 

• Odstoupit od společné týdenní přípravy hráčů, ale zaměřit se na podporu trenérů mládeže 

v oddílech. Do vybraných oddílů mládeže by dojížděl erudovaný trenér, který by pomáhal 

oddílovým trenérům s vedením tréninku a rozvoji trenérských dovedností. 

• Přímá podpora trenérů vybraných oddílů mládeže, a to formou finančního příspěvku na 

jeho činnost (DPP apod) 

Nad uvedenými návrhy VV se vedla rozsáhlejší diskuse, každý ze členů okomentoval uvedené 

směry a zároveň vnesl do diskuse další podněty.  

KM se následně shodla na obnovení pravidelné činnost střediska mládeže, a to formou společné 

přípravy vybraných hráčů. (ideálně ročníky 2008 a mladší). Navržený termín je každý pátek od 

16:00 do 18:00 hodin v prostorách olomoucké Omegy. Hlavním trenérem bude pan Zlámal. 
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Úkoly k obnově činnosti centra mládeže:  

• prověřit možnosti na hale, včetně nákladů – Linda Ivanová 

• navrhnout a oslovit vytipované hráče – Pavel Prázdný 

• zajistit dostatek vhodných dalších trenérů (oddílový trenéři?)  - všichni 

• navrhnout a zajistit vhodný sparing – všichni 

Vzhledem k časové náročnosti dopravního spojení severních částí Olomouckého kraje pan Vinkler 

navrhne koncept tréninkového centra v Jeseníku pro danou oblast a jeho podmínky fungování. 

(Jeseník, Zlaté Hory, Mikulovice, Javorník, Vrbno pod Pradědem apod.) 

4. Termínová listina, KBTM 

P. Prázdný představil termínovou listinu ČAST pro první polovinu sezóny 2021/2022. Pokud se 

budeme držet stávající praxe, že termíny akcí mládeže nejdou proti krajským/ligovým termínům, 

tak pro krajské bodovací turnaje mládeže (KBTM) připadají v úvahu 4 termíny od září do prosince. 

KM se shodla na termínech a místech turnajů: 

•   4.   9.  2021 – Moravský Beroun 

• 10. 10. 2021 – Mikulovice 

•  6.-7. 11. 2021 – Hnojice 

Úkoly k KBTM: 

• připravit propozice k turnajům – Pavel Prázdný 

• dohodnout formát turnaje v Hnojicích (dvoudenní?) – Pavel Prázdný 

• prověřit zápůjčku stolů pro KBTM – Pavel Prázdný 

• upravit rozpis soutěží mládeže, zavést povinnost pořadatele vyhlásit výsledky jednotlivých 

divizí včetně drobných cen – Pavel Prázdný 

 

5. Tréninkové kempy 

Z diskuse vyplynulo, že v kraji chybí vzájemný kontakt hráčů různých oddílů nad rámec sportovního 

utkání, proto se nabízí uspořádání jedno či vícedenních tréninkových kempů, resp. soustředění 

v průběhu letních prázdnin. Vzhledem k termínové listině se nabízí využít termín podzimních 

prázdnin v období 27-29.10. 2021, případně posledního předvánočního víkendu 

Úkol: navrhnout místo a termíny možných kempů v roce 2021 – všichni 

6. Ostatní 

Otevřeno téma turnajů pro kategorii mladšího a nejmladšího žactva pod patronací KSST, resp. 

navázat na Hanácký pohár. Téma zůstává otevřeno, prozatím bez závěru. 

Obdobně vyvstává otázka co s kvalitními hráči 15+  a jejich zapojení do ligových/ divizních soutěží. 

 

zapsal dne 1. 8. 2021   Pavel Prázdný – předseda KM 


