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Hodnocení komise mládeže KSST Libereckého kraje 

za sezonu 2018/2019 
 

Seriál Krajských bodovacích turnajů a Krajské přebory: 

V sezoně 2018/2019 pořádaly oddíly ve spolupráci s KSST LK  

11 turnajů nejmladšího žactva 

10 turnajů mladšího žactva 

9 turnajů staršího žactva  

9 turnajů dorostu 

4 Krajské přebory – nejmladší, mladší, starší, dorost (mladší a dorost se hrály společně) 

Celkem 43 turnajů, většinou se hrály 2 turnaje (kategorie) v jeden den.  

 

Kempy a soustředění: 

Pro děti se pořádala výběrová soustředění regionálního kempu projektu Hledáme budoucí olympioniky, 

do kterého jsme zařazeni spolu s Ústeckým krajem. Ten neobsadil kemp v Liberci, a tak společné 

soustředění proběhlo jen v dubnu 2019 v Litoměřicích. Bohužel oba kraje patří mezi menší a nepodařilo 

se naplnit cíl projektu, který oslovuje nejmladší ročníky – letos 2009 a ml. Takových je zatím v obou 

krajích málo a proto se kempů účastnily starší děti. 

Častěji jsme pořádali krajské tréninky pro kategorie mladšího a zejména nejmladšího žactva. Většinou 

v Liberci nebo České Lípě. Tyto společné tréninky mají smysl a i do budoucna hodláme v této aktivitě 

pokračovat. 

Pokud budou prostředky, svaz by rád by pokračoval ve spolupráci s bývalým reprezentantem ČR 

Richardem Výborným, který pomáhá 2x týdně s tréninky. Rádi bychom, aby se v příští sezoně více 

věnoval skupině nejmladšího žactva, abychom postupně hledali novou generaci, která bude v rámci ČR 

konkurenceschopná. 

 

Členská základna: 

Po pětiletém nárůstu členské základny mládeže v našem kraji se počet registrovaných dětí snížil o 40. 

Počet členské základy budeme dále sledovat. Případně se pokusíme zapojit další oddíly do práce 

s mládeží tak, jak se nám to podařilo v předchozích letech, kdy začaly s mládeží pracovat oddíly TJ 

Spartak Chrastava, Jiskra Kamenický Šenov, TTC Hrádek nad Nisou a další.  

 

        Přehled registrovaných členů mládeže 

        Rok  mládež změna 

2019  496  - 40 

2018  539  + 38 

2017  501  + 80 

2016  421  + 121 

        2015  300  + 58 

        2014  242  + 57 

        2013  185   

Akce: 

V lednu roku 2019 pořádal SKST Liberec celostátní bodovací turnaj mládeže všech kategorií v Jablonci 

nad Nisou a Liberci. Účastnilo se ho více než 600 hráčů.  

 

http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/
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VÝSLEDKY 

Náš kraj nejlépe reprezentují, Michal Blinka a Monika Pařízková. Medaile sbírala i Anna Stránská, která 

v průběhu sezony přestoupila do Liberce. Celostátních turnajů se však účastnila řada dalších dětí 

zejména z oddílů SKST Liberec, Sokol Turnov, Loko Česká Lípa, Kamenický Šenov nebo TTC Hrádek 

nad Nisou. 

 

BTM ČR a MČR mládeže 

Michal Blinka zvítězil na BTM ČR ve dvouhře na dvou bodovacích turnajích juniorů!  

Z MČR vezeme 3 medaile. Monika Pařízková bronz ze čtyřhry starších žákyň (spolu s Kateřinou 

Pisárovou, KST Rakovník), Anna Stránská bronz ze čtyřhry dorostenek (spolu s Lindou Záděrovou, TTC 

MS Brno) a třetí místo uhrál i Michal Blinka, tentokrát v singlu mezi juniory. 

 

MČR družstev se zúčastnili zástupci SKST Liberec. Dorostenci (Blinka, Pusch, Rosu) skončili 9., 

dorostenky (Stránská, Pařízková) 7. a nejlépe starší žáci (Waldhauser Š., Rosu, Vogel M.) 4. Soutěž 

starších žákyň Liberecký kraj neobsadil.  

 

Mezinárodní akce 

Monika Pařízková reprezentovala Českou republiku na několika mezinárodních akcích. Vyhrála Olympic 

Hopes tournament v Maďarsku (11/2018), turnaj v Rakousku (4/2019) a na mezinárodním turnaji v 

Praze skončila 2. (5/2019). Dále absolvovala turnaje na Slovensku, v Hodoníně, Španělsku a v červnu 

letí do Litvy. V březnu nechyběla na kempu výběru Evropy do 13-ti let, který hostila Ostrava.  

 

Michal Blinka rovněž oblékl reprezentační dres na WJC v Hodoníně, pravidelně reprezentoval Českou 

republiku do 23. let v Superlize a na na turnaji ITTF Junior Circuit Premium polském Wladyslawowu 

dosáhl mezi juniory na čtvrtfinále, když porazil i 4. nejlepšího hráče Evropy Kai Stumpera (Německo). 

Pravděpodobně se jedná o historicky nejlepší individuální výsledek mládežnického hráče z Libereckého 

kraje. Možná mu k tomu dopomohla i účast na turnaji v Číně, na které se Liberecký kraj spolupodílel. 

Nepochybně pak tréninky s R. Výborným. Poprvé v historii našeho kraje tak někdo z našich 

odchovanců oblékne reprezentační dres na ME juniorů, kam byl M. Blinka nominován. MEJ se uskuteční 

7.-16.7.2019 v Ostravě. 

 

 

PLÁN NA SEZONU 2019/2020 

 

Akce 

24.-26.6.2019 hostí Liberecký kraj letní olympiádu dětí a mládeže, na které nebude chybět ani stolní 

tenis. Turnaj se odehraje v horní hale Technické univerzity Liberec. https://odm.olympic.cz/2019. 

Nominace:  

Starší žáci:   Alexandru Rosu, Štěpán Waldhauser 

Starší žákyně:  Monika Pařízková, Viktorie Kašubiaková 

Mladší žáci:   Viktor Vejvoda, Bohuslav Čermák 

Mladší žákyně:  Romana Korpová, Barbora Prousková 

Trenéři:   Petr Korp, Ivo Petříček 

 

Pro sezonu 2019/2020 je rovněž v plánu ČAST celostátní bodovací turnaj mládeže v Jablonci a Liberci v 

termínu 4.-5.1.2020.  

 

http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/
https://odm.olympic.cz/2019
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Turnaje 

1) Zlepšit podmínky – někde stravování, jinde hodnotnější ceny atd.  

2) Rozmístění turnajů – turnaje chceme zachovat dále na místech, kde se momentálně pořádají a 

v oddílech, které s mládeží pravidelně pracují i když zde podmínky třeba nejsou optimální.  

3) Oblíbený turnaj Mini-Open pro kategorii nejmladšího žactva chceme rozvinout a uspořádat 

obdobnou akci na i na podzim. Nejlepší podmínky má Kamenický Šenov, kde by šlo ve dvou 

tělocvičnách udělat „zimní“ Mini-Open.  

4) Míčky na turnaje nově dodá Krajský svaz. Uhradí rozhodčí. Stejně jako medaile nebo poháry. 

Diplomy a věcné ceny zajistí pořadatel a budeme na oddíly apelovat, aby byly hodnotnější, než 

je tomu doposud. Na turnajích budeme vyhodnocovat mimo 5 nejlepších nejmladších žáků nově 

i 5 nejlepších mladších žáků a mladších žákyň (doposud jen 3). Pořadatel zajistí diplomy.  

5) Hodnotná cena, která se vždy losuje na úvod turnaje jako motivace pro všechny zúčastněné, 

bude povinností jen na turnajích mladšího a nejmladšího žactva.  

6) KBT se mohou účastnit cizí státní příslušníci a hráči z jiných krajů bez omezení s výjimkou 

kategorie nejmladšího žactva, která zůstane uzavřená pro hráče z Libereckého kraje (mohou 

být i cizinci, ale registrovaní v oddílech z LK). Stejně tak se turnaje TOP mohou účastnit je hráči 

registrovaní v oddílech z LK (i cizinci). 

7) Krajské přebory nahradit turnajem TOP a to tak, aby proběhl až na konci sezony s tím, že se ho 

účastní nejlepší hráči dle pořadí KBT, budou na něm hodnotné ceny a odehraje se bez 

množnosti udělení divokých karet. Zachovat přihlášení přes Registr. 

8) Krajský svaz nově povoluje Hrádku nad Nisou pozdější zahájení sobotního turnaje. Ostatní 

turnaje budou začínat „normálně“ v 9:00 hodin. 

9) Pokračovat bude i spolupráce s firmou STOTEN Jakuba Borůvky, který turnaje mládeže 

dlouhodobě podporuje. 

 

 

Další úkoly 

  Vydat rozpisy mládeže na sezonu 2019/2020 (+ termíny, pořadatelé) 

  Vydat redukované žebříčky na novou sezonu 

  Zpracovat kontrolu podmínek plnění mládeže za 2018/2019 

  Vypracovat podklady k dotaci za účast a výsledky na KBT 2018/2019. 

  Podat projekty zejména na ČAST na podporu mládeže. 

 

 

 

 

Komise mládeže pracovala ve složení Martin Protiva, Tomáš Martenek a Aleš Bayer.  

 

Děkuji kolegům, trenérům a funkcionářům za jejich činnost v průběhu roku. 

 

 

 V Liberci dne 5. 6. 2019 

 

Martin Protiva – předseda komise mládeže KSST Libereckého kraje 

http://liberec-kraj.stolni-tenis.webtra.cz/

