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Krajské bodovací turnaje mládeže začaly tradičně v září loňského roku. O pořadatelství turnajů 
se již několik let dělí stále stejné kluby. Jsou to TJ Sport Mikulovice, TJ Granitol Moravský 
Beroun, T.J. Sokol Šternberk, SK Přerov, TJ Postřelmov a TJ Sokol Němčice nad Hanou. Díky jim 
všem za jejich ochotu a obětavost připravit podmínky pro naše mládežníky. Mimo uvedené 
pořadatelské oddíly je nutno poděkovat i ČASTu a TTC Mohelnici za zapůjčení stolů a ohrádek 
na některé turnaje. 

Aspoň jednoho bodovacího turnaje se v loňské sezóně zúčastnilo 143 dětí (vloni 114). 
Průměrně je to 84 dětí na turnaj. Nejméně jich bylo na prvním turnaji v Mikulovicích (57), 
nejvíce při 5. KBTM v Moravském Berouně a to 96. Bodovací turnaje se hrají po divizích o 12 
hráčích rozlosovaných do dvou skupin, nejvíce jsme tedy měli 8 plných divizí v Moravském 
Berouně. 

Vzhledem k všeobecné situaci kolem epidemie Covid-19 se nepodařilo odehrát plánované 
krajské přebory nejmladšího, mladšího a staršího žactva. Krajské přeborníky máme pouze 
v kategorii dorostu, a to Lenku Glückovou z Moravského Berouna a Bořka Otáhala z SK Přerov. 
Rozhodnutím VV KSST Olomouc ze dne 22. dubna 2020 o ukončení mládežnické sezóny, se 
průběžné pořadí po odehraných 6 bodovacích turnajích proměnilo za konečné.  

Již třetím rokem funguje v Přerově každou středu Krajské centrum talentované mládeže 
(KCTM).  O posledním předvánočním víkendu se v Olomouci na badmintonové hale v Omeze 
uskutečnil společný výběrový trénink, kterého se zúčastnilo 20 hráčů z celého kraje. Akce se 
velmi vydařila a nabízí se na formát společných tréninků navázat. V úvahu připadalo 
pravidelné využití zmíněné haly pro účely mládeže, ale klidně i pro dospělé, kteří by měli zájem 
se tréninku zúčastnit. Bohužel prozatím nedošlo ke konkrétní dohodě, ale toto téma zůstává 
otevřené. 

Republikových bodovacích turnajů se zúčastňuje osvědčená skupina oddílů. Během loňské 
sezóny se k nim opět výrazněji přidali i zástupci Sokola Čechovice a nejmladší hráči KST 
Olomouc.  

Vzhledem k tomu, že právě končí volební období, tak si dovolím pár větami shrnout období 
posledních 4 let. Podle mého názoru se podařilo najít ve spolupráci s lidmi, kteří se pohybují 
kolem mládeže, vhodný systém turnajů. Základní myšlenka, aby výkonnostně si rovní hráli 
mezi sebou, se víceméně daří. Občas se mohou najít výjimky, ale spousta věcí je řešitelná, 
nejlépe s dostatečným předstihem.  Informovanost o turnajích, jasnost a prezentace výsledků 
odpovídá dnešním možnostem, nedochází ke zbytečným prodlevám či zpoždění. Pokud se 
občas trable vyskytly, tak se omlouvám a děkuji za pochopení. Osobně jsem rád, že jsme 
turnaje dostali do velkých hal, škoda, že jich není více, ale vždy je prostor co zlepšovat. Díky 
podpoře ČAST jsme byli postupně schopni i navýšit příspěvek na pořádání turnajů na 
zajímavější úroveň.  

 



 

 

Vzniklo KCTM o kterém již byla zmínka. Věřím, že jeho činnost bude pokračovat. Přivítal bych 
rozšíření jeho aktivit i do dalších regionů. Víte-li o možných zájemcích z řad vašich trenérů 
mládeže, neváhejte je se mnou nebo s novým VV zkontaktovat. 

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat ČASTu za finanční podporu činnosti mládeže, dále 
trenérům, rodičům, vedoucím oddílů a dalším členům VV za jejich obětavost, vstřícnost a 
občasnou toleranci při vzniklých nedostatcích a problémech. 

Přeji všem příjemné léto, hodně zdraví a pohody a v nové již standardní sezóně na viděnou.  
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