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Datum a čas konání:  4. 9. 2021 (13:00-13:45) 

Místo konání:   Medvěd Aréna, Moravský Beroun  

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

Omluveni: Linda Ivanová 

Přítomní hosté:   - 

 

Průběh jednání: 

1. Úvod 

Schůze KM se uskutečnila při příležitosti konání 1. KBTM v Moravském Berouně. Paní Ivanová byla 

omluvena z důvodu účasti na výběrovém kempu HBO ve Vlašimi. 

2. Krajské centrum mládeže  

Vzhledem k nemožnosti pronájmu olomoucké Omegy pro účely pravidelné přípravy vybraných 

hráčů od 16:00 hodin probíhala v mezidobí široká diskuse mezi členy komise a částečně i členy VV 

KSST o tom, jakou formu přípravy pod hlavičkou krajského centra mládeže zvolit. 

KM navrhuje následující variantu: 

Společný trénink vybraných hráčů každý pátek od 16:00 do 19:00 hodin. O pořádání tréninku se 

podělí oddíly napříč krajem a místa se budou průběžně měnit. Vedením tréninku bude pro 

Jeseník pověřen pan Vinkler, pro ostatní lokality pan Zlámal. 

Pro trénink budou využívány herny těchto oddílů: Jeseník, Kolšov/Štíty, Hnojice, Přerov. (může se 

změnit) 

KM si uvědomuje rozlehlost našeho kraje, a proto bere na vědomí, že ne všichni vybraní hráči se 

budou účastnit všech tréninků. Příklad: na tréninku v Jeseníku se očekávají hráči ze Šumperska, 

resp. na tréninku v Přerově se neočekávají hráči z Jeseníku. 

3. Nominace na 1. Republikový bodovací turnaj mládeže 

KM schválila předem zaslanou nominaci na 1. RBTM a nominace byla následně zadána do registru 

ČAST.  

KM upozorňuje trenéry, vedoucí, případně rodiče nominovaných hráčů, že pro potvrzení účasti na 

všech republikových turnajích je nezbytné se v registru na turnaj přihlásit. Nominace neznamená 

přihlášení. Zároveň doporučuje, aby v případě odmítnutí účasti na turnaji bylo provedeno aktivní 

odhlášení z turnaje, tím vznikne prostor pro nominované náhradníky. 
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4. Podpora oddílů se širokou členskou základnou mládeže 

KM konstatovala, že pokud VV KSST uvažuje o podpoře oddílů se širokou mládežnickou základnou, 

tak je to plně v kompetenci VV KSST a pouze doporučuje, aby VV KSST pro tento účel nastavil 

vhodná pravidla.  

 

5. Ostatní 

V návaznosti na předchozí bod a případně uvažovanou podporu oddílům mládeže ze strany VV by 

si KM dokázala představit podporu oddílům jejichž hráči se budou účastnit společných tréninků, a 

to formou hrazení cestovních nákladů na tréninkové jednotky.  

Členové KM se shodli, že by bylo vhodné oslovit zástupce Moravského Berouna, zda by neměli 

zájem uspořádat republikový bodovací turnaj pro nejmladší žactvo. 

Zůstává otevřena otázka tréninkového kempu v období podzimních prázdnin, resp. předvánočního 

období. 

Byla otevřena bez závěru diskuse nad budoucí formou bodovacích turnajů – vrátit se k modelu 

podle věkových kategorií, případně doplnil stávající formát o turnaje TOP hráčů jednotlivých 

kategorií? 

 

zapsal dne 16. 9. 2021   Pavel Prázdný – předseda KM 


