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V souladu s epidemiologickými opatřeními se na podzim loňského roku rozjely krajské 

bodovací turnaje mládeže (KBTM). Z původně šesti plánovaných turnajů sezóny a následných 

krajských přeborů se stihly odehrát pouze dva. První turnaj se odehrál v Moravském Berouně, 

druhý potom v neděli 11. října v Mikulovicích.  Následně došlo ke zpřísnění a omezení nejenom 

sportovních akcí, ale celého našeho běžného života a tím se veškeré krajské akce mládeže na 

dlouhou dobu pozastavily. 

Během září probíhaly tréninky krajského střediska mládeže v Přerově a rozjížděla se 

spolupráce s KST Olomouc v Omeze.  Veškeré aktivity byly ukončeny a nyní probíhají jednání 

jakým směrem se v oblasti rozvoje mládeže vydat. 

Na republikové úrovni se stihnul odehrát jediný republikový bodovací turnaj v Praze a 

dohrávané MČR dorostenců v Havířově. To proběhlo ve stejném termínu jako náš 2. KBTM a 

za náš kraj se jej zúčastnilo 6 hráčů, 2 kluci a 4 děvčata. Lenka Glücková postoupila mezi 16 

nejlepších dorostenek, Bořek Otáhal byl nasazen do hlavní soutěže, ale do dalších kol se 

neprobojoval. 

O posledním červnovém víkendu roku 2021 se podařilo ČASTu uspořádat mistrovství ČR 

družstev staršího žactva a dorostu. Náš kraj reprezentoval v chlapeckých kategoriích SK 

Přerov, u děvčat to byla Olympie Bruntál a Sokol Štíty. Pro kategorii starších děvčat se nám 

podařilo sestavit velmi silné družstvo. Kateřina Ďuláková (SK Přerov) přestoupila pro tento účel 

do Olympie Bruntál, kde společně s Veronikou Mazalovou měla děvčata možnost bojovat o 

medailové příčky na mistrovství ve své kategorii. Nakonec se děvčata po prohře v semifinále a 

zápase o 3. místo umístila na výborném 4. místě. Patří jim velký dík za poctivou přípravu na 

MČR a krásné umístění. Od roku 2016, kdy starší žáci SK Přerov byli mistry ČR, je to pro náš 

kraj nejlepší umístění v soutěži družstev. 

Na závěr bych si pro všechny přál návrat do běžného života bez omezení. Snad budeme mít 

spoustu příležitostí se opět potkávat a spolupracovat! 

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