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Zpráva komise mládeže 

Soutěžní ročník 2017-2018 
Vážení přátelé, příznivci stolního tenisu. Rok se velmi rychle sešel s rokem, a proto mi dovolte 
zhodnotit uplynulou sezónu z pohledu naší mládeže. 

První mládežnickou akcí byly koncem června Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 (LODM), 
které se konala v Jihomoravském kraji. 8 mládežníků reprezentovalo náš kraj v soutěži družstev a 
následně jednotlivců v kategorii mladšího a staršího žactva. Dosáhli jsme výsledků, které odpovídaly 
úrovni postavení našich hráčů na republikovém žebříčku. Nejlepším umístěním bylo 7. místo družstva 
starších žákyň. 

Nová sezóna začala na konci září a do konce kalendářního roku se stihly odehrát 4 krajské bodovací 
turnaje (KBTM). Další dva se odehrály v novém roce. Turnajů se zúčastnilo od 55 do 84 hráčů. Celkem 
zasáhlo do bojů 128 různých hráčů a hráček. 

V předchozí sezóně byla často ze strany trenérů a rodičů kritizována časová náročnost turnajů, a to 
hlavně v případě, kdy se turnaje zúčastnilo velké množství hráčů. Snahou výkonného výboru bylo 
uspořádat co nejvíce turnajů pokud možno v co největších hernách s velkým počtem stolů, a tím 
oprávněné kritice vyhovět, a co nejvíce turnaje časově zkrátit na únosnou úroveň. Proto se hledaly a 
oslovily oddíly, které jsou schopny tyto prostory nabídnout, a které jsou ochotny turnaje uspořádat. 
Celkem 3 bodovací turnaje se uskutečnily v hernách na 16 stolech, dva v Moravském Berouně a jeden 
v Postřelmově, který navazoval na krajské přebory dospělých.  Na tomto místě si dovolím poděkovat 
zástupcům ČASTu, který nám na akce v Moravském Berouně zapůjčil sadu 12 stolů včetně veškerého 
vybavení. Ještě jednou děkujeme. O další turnaje se podělily Mikulovice, Přerov, Šternberk a Němčice 
nad Hanou. Věřím, že tato zvolená cesta je správná, a snad se nám podaří se ve velkých hernách 
udržet i pro příští roky, popřípadě ještě počet vhodných míst rozšířit. (Pokud víte o nějakých 
možnostech, děkuji za doporučení).  

Na konci prosince se odehrály krajské přebory (KP) družstev staršího žactva a dorostu. Vítězové nás 
budou reprezentovat v červnu na mistrovství ČR družstev. Během měsíce dubna se uskutečnila série 
krajských přeborů jednotlivých kategorií. Vzhledem k tomu, že se před sezónou ze strany ČASTu 
změnila nominační kritéria na účast chlapců na MČR a pro jednotlivé kraje zůstalo pouze jedno místo 
(automaticky nominováno prvních 40 hráčů dle republikového žebříčku + každý kraj po jednom 
zástupci), tak poprvé neměl vítěz KP zajištěnou přímou nominaci na MČR. Shodli jsme se na tom, že 
nominaci na MČR získá vítěz celkového bodování v jednotlivých kategorií za celou sezónu. Přesto 
uvádím jednotlivé vítěze krajských přeborů. 

Kategorie Chlapci Děvčata 
Dorost Vítek Dvořák - Jeseník Lenka Glücková – Moravský Beroun 
Starší žáci Tomáš Jarolím – Přerov Lenka Glücková – Moravský Beroun 
Mladší žáci Radovan Šolle – Neředín Veronika Mazalová - Bruntál 
Nejmladší žáci Vyhlídal Ondřej - Jeseník Roman Glücková – Moravský Beroun 
 

V loňském roce zahájilo činnost Krajské středisko mládeže. První tréninky probíhaly v Nákle, následně 
se činnost střediska přemístila do Přerova, kde dosud působí. Pod vedením pana Zlámala probíhají 
jednou týdně společné tréninky, kterých se zúčastňují hráči Vrbna pod Pradědem, Moravského 
Berouna, Nákla, Přerova, někdy přijeli i chlapci z Hnojic. Cílem střediska je nabídnout hráčům 
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společnou přípravu nad rámec možností v jejich mateřském klubu. Většina dojíždějících hráčů 
pravidelně objíždí republikové bodovací turnaje a reprezentuje náš kraj na této úrovni. V činnosti 
střediska bychom rádi pokračovali i v budoucnu. Náklady na středisko byly v loňském roce z 80% 
hrazeny příspěvkem ČASTu. Pokud se podaří zahrnout do přípravy větší množství dětí, tak bude 
nutné posílit trenérské obsazení, popřípadě sparing. 

V úvodu zprávy jsem uvedl, že se bodovacích turnajů zúčastnilo 128 hráčů. To není jistě málo. Na 
druhé straně našemu kraji bohužel chybí hráči a hráčky, kteří by byli schopni se prosadit v konkurenci 
na republikové úrovni. V letošním roce náš kraj na mistrovství ČR reprezentovalo opět méně hráčů 
než v letech předchozích. 

Pro příští sezonu bych chtěl zachovat stávající model bodovacích turnajů. Dlouhodobě nám klesá 
množství aktivních děvčat. Je to škoda, protože prosadit se v této kategorii je výrazně jednodušší, 
nežli v chlapcích. Je na trenérech, zda se jim podaří nové hráčky za pingpongové stoly přitáhnout. 

Na závěr bych chtěl poděkovat trenérům mládeže za jejich obětavost, pořadatelům turnajů za jejich 
vstřícnost, rodičům a všem ostatním za občasnou toleranci při vzniklých nedostatcích a problémech. 

Budu velmi rád pokud, se budeme moci potkávat na sportovním poli i v další sezóně a přeji všem 
spoustu nejenom sportovních úspěchů. 

 

 

Pavel Prázdný 

předseda komise mládeže 

Náklo 29.5.2018 

 


