
Zpráva komise mládeže – soutěžní ročník 2021-2022 
 

Po dvou ne úplně odehraných sezónách se nová sezóna mládeže rozjela netradičně již během 
posledního srpnového víkendu. V sobotu 28. srpna 2021 se v Moravském Berouně odehrály 
dodatečné krajské přebory mládeže, které sloužily jako nominační turnaj pro následná 
mistrovství ČR jednotlivých kategorií. 

V návaznosti na tuto akci se hned od září roztočil kolotoč krajských bodovacích turnajů 
mládeže (KBTM). I přes přetrvávající různá epidemiologická opatření se podařily do konce 
kalendářního roku odehrát tři turnaje a stejný počet turnajů se odehrál v novém roce. Až 
poslední březnový turnaj se uskutečnil bez různých omezujících podmínek. Je nezbytné 
poděkovat všem pořadatelům turnajů – Moravskému Berounu, Mikulovicím, Hnojicím, 
Postřelmovu, Přerovu a Němčicích nad Hanou. Dík patří za jejich odvahu a zájem turnaje za 
složitých podmínek uspořádat. Mimo běžné starosti se museli vypořádat i s měnícími 
opatřeními, bez kterých by nebylo možné turnaje uspořádat (čestná prohlášení, měření 
teploty, kontrola Tečkou apod.) 

V jarní části sezóny se během března a dubna odehrály krajské přebory všech kategorií 
mládeže. Kategorie dorostu byla rozšířena o 1 rok (nově U19) a zároveň rozdělena, vznikla 
nově U17.  Přehled krajských přeborníků je uveden níže v tabulce.  

 Kluci Dívky 

U11 Vojtěch Polášek Bystrovany Linda Ratajská KST Olomouc 

U13 Václav Štěpánek Litovel Anna Krňová Čechovice 

U15 Tomáš Doušek Přerov Romana Glücková Moravský Beroun 

U17 Tomáš Doušek Přerov Kateřina Ďuláková Přerov 

U19 Pavel Prázdný Náklo Lenka Glücková Moravský Beroun 

 

Tématem nové sezóny byla otázka, jak velká bude mládežnická základna. Kolik dětí bude se 
stolním tenisem pokračovat, jak velký bude ubytek? KBTM se celkem zúčastnilo 148 dětí, 
z toho 113 dětí bylo na dvou a více turnajích. Takže obavy o pokles dětí se nepotvrdily, právě 
naopak. Tolik dětí nebylo ani před covidem. 

Na základě usnesení minulé konference byla zřízena komise mládeže. Byla oslovena paní 
Ivanová (KST Olomouc) pánové Dražný (Kolšov), Vinkler (Jeseník) a Zlámal (Přerov). Nejvíce 
diskusí se při rozběhu sezóny vedlo nad formátem fungování tréninkového střediska a po 
schůzce v Moravském Berouně se dohodla „plovoucí“ forma střediska, kdy se místo společné 
přípravy bude pravidelně měnit a hráči budou do daného místa dojíždět. V průběhu sezóny se 
řešily korespondenčně nominace na republikové bodovací turnaje, případně nominace na 
MČR. Aktuálně se opět otevřela diskuse nad nadcházející sezónou, nad případnými změnami 
či úpravami. Výstupy z diskuse budou následně promítnuty do rozpisu soutěží mládeže pro 
další soutěžní rok. 



Výstupem činnosti komise mládeže je mimo zajištění pořádání krajských soutěží i podpora 
hráčů, kteří mají ambice se prosadit na republikové úrovni.  Republikové bodovací turnaje byly 
omezeny počtem hráčů. Každý kraj měl k dispozici mimo přímo nominovaných na základě 
republikového žebříčku pouze 2 místa v kategorii chlapců a jediné místo v kategorii dívek 
v každé věkové kategorii. Osobně jsem velmi rád, že i přes uvedená omezení se do 
republikových turnajů zapojil větší počet hráčů než v letech minulých. Podle posledních 
informací bude na republikových turnajích divize B opět otevřenou soutěží, proto věřím, že 
počet hráčů na této úrovni se opět rozroste. Samozřejmě vše bude závislé na epidemiologické 
situaci na podzim a v dalším průběhu sezóny. 

Na závěr bych chtěl poděkovat ČASTu, členům VV KSST Olomouc za materiální a finanční 
podporu činnosti mládeže, dále rodičům, trenérům, vedoucím oddílů, členům komise mládeže 
za jejich obětavost a podporu nejen mládežnického stolního tenisu. 

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

 

 

Pavel Prázdný  

Náklo 28. 6. 2022           předseda komise mládeže 

  


