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Na červnové Valné hromadě KSST Olomouc jsem byl zvolen do jeho výkonného výboru. Mojí motivací 

k tomuto kroku byla přetrvávající nespokojenost s fungováním komise mládeže. Hlavně její 

pokulhávající komunikace vůči trenérům, rodičům, pořadatelům turnajů a všem, kteří se u nás v kraji 

kolem mládeže pohybují. 

Proto mým osobním cílem bylo toto zlepšit. Za uplynulou sezónu jsem se snažil zveřejňovat všechny 

potřebné informace s dostatečným předstihem, následně výsledky s co nejmenším zpožděním. Ne 

vždy to bylo úplně optimální, ale snad si lidé kolem mládeže této změny všimli.  Samozřejmě se 

během sezóny vyskytlo několik chyb, omylů, a proto je neustále co zlepšovat.  

Za uplynulou sezónu jsme uspořádali společně s pořadateli celkem 6 krajských bodovacích turnajů 

mládeže (KBTM).  Vzhledem k nedostatku volných termínů se 4 turnaje uskutečnily v první části 

sezóny a pouze 2 v druhé části sezóny v novém roce.  Bodovacích turnajů se v průměru zúčastnilo 76 

hráčů, nejvyšší počet byl na 4. turnaji, kde v Přerově a hlavně ve Šternberku bylo dohromady 99 

mládežníků. I když se o pořadatelství turnajů často dělí dva pořadatelé, tak při takto vysokém počtů 

dětí nám vzniká časový problém a děti se domů vrací až v pozdních večerních hodinách. Bohužel 

nemáme k dispozici dostatečně velké herny kde by bylo k dispozici například 16 stolů. Velkou akci, 

kterou zvládli velmi dobře a s pozitivním ohlasem, se v uplynulé sezóně rozhodli uspořádat kolegové 

z Čechovic, za to jim patří velký dík a uznání. 

Na letošní bodovací turnaje navazovaly krajské přebory jednotlivců. Krajskými přeborníky v kategorii 

nejmladšího žactva se stala Veronika Mazalová (Bruntál) a Radovan Šolle (Neředín), v kategorii 

mladšího žactva opět Veronika Mazalová a Pavel Prázdný (Náklo), v kategorii starších žáků Tereza 

Prázdná (Náklo) a Dalibor Skopal (Přerov). Kategorii dorostu vyhrála Lenka Glücková (Moravský 

Beroun) a Dalibor Skopal (Přerov).   

Náš kraj reprezentovaly na Mistrovství ČR družstev dorostenky z Přerova a starší žákyně z Vrbna pod 

Pradědem.  Chlapecké kategorie reprezentovali za náš kraj dorostenci a starší žáci z Přerova.  

Několik oddílů, možná trenérů či rodičů se snaží se svými svěřenci objíždět i republikové bodovací 

turnaje. Na těchto turnajích nereprezentují pouze svůj oddíl, ale i celý Olomoucký kraj. Nejvyšší 

četnost zastoupení na republikových turnajích mají hráči SK Přerov. Dalšími oddíly jsou Sokol Náklo, 

Moravský Beroun, KST Jeseník, Sokol Vrbno pod Pradědem, Sokol Neředín, Sokol Čechovice, Olympia 

Bruntál, Horní Město a RS Bystrovany.  Díky dobrým výsledkům některých hráčů a jejich umístění na 

republikovém žebříčku se našemu kraji podařilo získat místa „navíc“ na Mistrovství České republiky 

v kategorii dorostenců, starších a mladších žáků a starších žákyň. 

Na závěr bych chtěl poděkovat trenérům mládeže za jejich obětavost, pořadatelům turnajů za jejich 

vstřícnost, rodičům a všem ostatním za občasnou toleranci. 

Budu velmi rád pokud, se budeme moci potkávat na sportovním poli i v další sezóně a přeji všem 

spoustu nejenom sportovních úspěchů. 
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