
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  VALNÉ  HROMADY  OSST ZLÍN , spolek  Zlín     10.09 2020 

Termín Valné hromady spolku OSST Zlín byl posunut z května 2020 na září 2020 z důvodu 

celostátní pandemie nemoci Covid 19 a uskutečnil se v salonku hotelu Garni ve Zlíně 

(17.00-19.30 hod.) 

Jednání se zúčastnilo 15 zástupců z 26 oddílů a 6 členů výkonného výboru. Volf Jiří, Výmola 

Antonín, Výmola Tomáš, Žmolík Pavel, Surý Patrik, Bezděková Gabriela. 

Schůzi řídil předseda Výkonného výboru Volf Jiří, do předsednictva byl zvolen místopředseda 

Výmola Antonín, který prováděl zápis z tohoto jednání a volba mandatorní komise, kam byli 
zvolen Surý Patrik a Žmolík Pavel. 

Volf Jiří přivítal zástupce zúčastněných oddílů dle prezenční listiny a seznámil je
s programem  jednání.  
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Volf Jiří zhodnotil práci výkonného výboru od poslední Valné hromady v roce 

2019. Po vyhodnocení práce výboru bylo provedeno hlasování o doplnění výboru 

Žmolíkem Pavlem z TJ Slovan Luhačovice a byla odsouhlasena změna u funkce 

hospodáře na Bezděkovou Gabrielu, obě změny od data 1.1.2020. 

Zprávu o činnosti STK za uplynulou sezónu přednesl Výmola Tomáš.  

Rozdání pohárů pro vítězná družstva a nejlepší jednotlivce všech zlínských 

okresních tříd, včetně OLM 

Zprávu o činnosti komise rozhodčích a trenérů přednesl Žmolík Pavel. 

Činnost komise pro mládež vyhodnotil Surý Patrik z SK Slopné. 

Ekonomickou část OSST Zlín vyhodnotil Výmola Antonín. Dále Výmola Antonín 

představil nový rozpočet na sezonu 2020/21 s plánovanými příjmy i výdaji ve výši 
171.000.-kč, který byl schválen plným počtem 21 hlasů. 

Volf Jiří seznámil VH s plánem činnosti na sezónu 2020/2021 a to včetně 

plánovaných opatření proti možným problémům vztažených k nemoci covid-19. 

Z následné diskuse vznikl návrh, který bude projednán a upraven na nejbližším 

možném termínu schůze VV. 

Všechny 4 zprávy o činnosti Výkonného výboru za uplynulou sezonu 2019/2020 jsou 

nedílnou součástí dokumentace o konání tohoto jednání. 

 Diskuze: 

1 Mládež – všechny oddíly chápou, že otázka výchovy mladé generace je hlavní náplní 

činnosti stolního tenisu v tomto období! 



Vítek Pavel z PPK Malenovice navrhl možnost přijmout za okresního trenéra mládeže 

Poláka Petra s tím, že by i on mu pomohl s prací u této činnosti. Problematiku 

projedná s oběma trenéry Výmola Antonín a sdělí výboru navrhované podmínky! 

Surý Patrik navrhuje profesionální pomoc oddílům, které mají málo mládežníků do 

sestavy zřízením společného družstva. Dále kritizuje spolupráci a nezájem ZKSST 

v otázce mládežnické kategorie. 

Výmola Antonín nabízí oddílům, které vytvoří mládežnické družstvo, možnost určité 

dotace na část mezd těchto trenérů. Výmola Antonín také kritizuje KST Zlín o nezájem 

jakékoliv spolupráce s okresním stolním tenisem.  

2 COVID 19 

Volf Jiří se zaobíral s problémy, které způsobuje pandemie nemoci a po široké diskuzi 

byl přijato ROZHODNUTÍ  VV ČAST z 9.9.2020, které řeší zásadní opatření při Covidu a 

jeho dopadech. Dále Volf Jiří uvedl 3 herny, ve kterých by mohla být odehrána 

mistrovská utkání při zákazu  provozu tělocvičny z důvodu Ckoronaviru některého 

oddílu. (Luhačovice, Mysločovice, Prštné) 

OSST ZLÍN  může při podstatné změně průběhu nemoci v České republice změnit 

podmínky u všech soutěžích po individuálním projednání a rozhodnutí nadřízených 

orgánů státu a sportu.   

Bylo rozhodnuto, že ukončení veškerých okresních soutěží může být provedeno po 

odehrání minimálně 50 % ze všech utkání, jinak by soutěže mohly být jen přerušeny. 

(bude projednáno na prosincové schůzi VV). 

Bylo dohodnuto, že každý případný problém s nemocí s ohledem na mistrovská 

utkání bude individuálně projednán na VV s důrazem na odehrání zápasu a ne jeho 

kontumací. Souběžně byla diskutována otázka výskytu nemoci u 1 hráče ,resp.2 hráčů 

a dopady na ostatní družstva oddílú! 

3 Vaněk –Bohuslavice n. Vláří vznesl požadavek na zrušení povinnosti mít minimálně 1 

rozhodčího a zrušení pokuty za nedodržení, hlasování rozhodlo zachovat tuto 

podmínku (18 hlasů  pro, 1 proti a 1 hlas se zdržel). 

4 Šůstek Boohuslav vznesl dotaz o možnosti rozdělení družstev ve 4. a 5. třídě do dvou skupin 4. 
třídy. Po přednesení argumentů stávajícího stavu souhlasil za jeho zachování. 

5 Výmola Antonín vypracuje návrh na provedení exhibice ligových hráčů ve vybraných 

školách pro zvýšení zájmu mládeže do konce roku 2020, následně bude projednáno a 

rozhodnuto ve výkonném výboru. 



Jednání Valné Hromady bylo dobře připraveno, mělo hladký průběh, kvalitní diskuzi a 

ukázalo, že stolní tenis na okrese Zlín je v dnešní době dobře řízený iniciativou celého 

výkonného výboru. 

Tento zápis je součástí dokumentace jednání Valné Hromady Okresního Svazu Stolního 

Tenisu ve Zlíně dne 10.9.2020.  

Zapsal Výmola Antonín, místopředseda OSST Zlín 

Kontrolu zápisu provedl Volf Jiří, předseda OSST Zlín 




