Hodnocení činnosti Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2014

K
I. Úvod
Rok 2014 byl už pátým, kdy jsem vedl Centrum talentované mládeže.
Níže najdete základní popis činnosti CTM v roce 2014 a plán činnosti pro rok 2015.

Q
II. Akce Centra talentované mládeže
(řazeny chronologicky podle průběhu v kalendářním roce 2014)
1. Mistrovství České republiky mládeže do 16 let, 8. – 15. března v Koutech nad Desnou
nadstandardních 8 účastníků výpravy, výsledky Mistrovství byly mírně nad očekávání (5 hráčů
nad svým nasazením, 1 podle nasazení, 2 pod nasazením), zároveň dva přímé postupy na MČR
2015 (O.Stuchlý, A.Skalský) a 1 bronzová medaile (L.Ambrožová, která se pak zúčastnila ME
v Gruzii)
2. Mistrovství České republiky v rapid šachu mládeže do 14 let, 13. - 14. září v Ostravě
Trenérská péče k dispozici pro všechny účastníky z našeho kraje.
3. Soustředění CTM 1/2014, 27. – 28. září ve Starém Městě
18 účastníků, zapojení mladých trenérů (Josef Bednařík, Jan Malčánek, David Trčálek),
pro zájemce prodloužené ještě o jedno odpoledne.
4. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let, 25. - 29. října v Koutech nad Desnou
Největší dosavadní krajská výprava, 7 trenérů, 42 účastníků, organizačně i trenérsky všechno podle
plánu. Velmi solidní výsledky hráčů z našeho kraje - 6 postupů na MČR mezi kluky (další 3 měli
přímý postup, 4 medaile u dívek.
5. Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek, 16. - 22. listopadu ve Frýdku-Místku
4 účastníci výpravy (plus aktivní spolupráce se zbývajícími třemi), hladký průběh akce a
výsledkově extrémně úspěšné, výsledky výrazně nad očekávání (všech 7 hráčů z našeho kraje
skončilo výrazně nad svým nasazením).
6. Soustředění CTM 2/2014, 19. – 21. prosince ve Vsetíně
Celkem téměř 50 účastníků zejména ze Vsetínska (průměr ze dvou hlavních dnů soboty a neděle
byl 25 účastníků), znovu bylo páteční odpoledne navíc a tentokrát i bonusový turnaj v pondělí,
zapojení mladých (Josef Bednařík, Jan Malčánek, Marek Navrátil, David Trčálek) i zkušených
trenérů.
7. Seminář pracovníků s mládeží, 13. prosince ve Vsetíně a 3. ledna ve Starém Městě
Celkem 17 účastníků ze všech regionů kraje, lektoři Martin Beil a Josef Kovařík, zkoušky
pro obnovu trenérů 3. třídy a pro nové trenéry 4. třídy budou v sobotu 14. února při GP
v Malenovicích.

R
III. Další aktivity a zajímavosti
- velmi aktivně fungují RTC Uherské Hradiště (2 pátky v měsíci) a RTC Vsetín (5 celodenních
soustředění každý rok)
- na krajských stránkách už třetím rokem funguje Metodická sekce, která kromě několika
dlouhodobých materiálů nabízí pravidelně aktualizované domácí úkoly ve čtyř úrovních obtížnosti
- práce s krajskou špičkou postupně přináší výraznější ovoce (účast více hráčů na MČR, účast ŠK
Staré Město v Extralize dorostu, větší šířka mládežnické špičky ve všech kategoriích) - vhodným
směřováním je zvýšení intenzity tréninku a zaměření na ty nejlepší
- kromě akcí s krajskými výpravami stojí za zmínku i pěkné úspěchy na MČR družstev starších
žáků (3. místo ŠK Staré Město) a MČR do 8 let (3. místo Patrika Řezníčka)
- postupně se daří zapojovat více trenérů zejména ve Starém Městě (V.Babula, Z.Hráček, I.Worek a
další) a ve Vsetíně - důležitá je vize více špičkových trenérů, schopných připravovat své svěřence i
pro republikovou úroveň
- všichni trenéři v kraji mají možnost kdykoliv se na mě obrátit a nechat si poradit s jakoukoliv
záležitostí týkající se tréninku
- všichni mladí hráči v kraji mají možnost se na mě obrátit a v rámci svých časových možností
kdykoliv rád pomůžu
- podpora trenérského působení mladých trenérů na krajských i regionálních soustředěních,
v oddílech a postupně i na krajských výpravých na turnaje
- letos druhým rokem po sobě proběhne letní šachový tábor pořádaný ŠK Staré Město
- vývoj metodických materiálů pro projekt Šachy do škol - už jsou vydané 2. - 5. díl Šachové
cvičebnice, do konce školního roku vyjdou ještě 6. a 7. díl; připravuje se i druhé vydání Metodiky

L
IV. Návrhy a novinky do budoucna, zejména na rok 2015
Návrh na zařazení nových akcí do kalendáře akcí CTM:
Turnaj přátelství v Olomouci, navržená odměna 3000 Kč. V posledních letech byly velmi početné
výpravy s pestrým zastoupením hráčů i trenérů z celého Zlínského kraje (2014 - 19 mladých hráčů,
6 trenérů, 2013 - 19 mladých hráčů, 5 trenérů).
Návrh ke zvážení do budoucna:
Krajské výpravy na významné prázdninové turnaje - Přebor města Vsetína, Pardubice, FIDE Open
Staré Město.

Návrh na vynechání akce oproti loňsku:
Seminář trenérů a pracovniků s mládeží (lépe počkat ještě aspoň rok, až zase bude více zájemců
o školení nové trenérské třídy, případně obnovu trenérské třídy).
Návrh na navýšení odměny za pořádání krajských výprav na mistrovské akce:
MČR mládeže, ze 6000 Kč na 7000 Kč.
MMaS mládeže, ze 6000 Kč na 7000 Kč.
Polofinále juniorů a MČR juniorek, ze 6000 Kč na 7000 Kč.
(dobrá úroveň stávajících výprav, každoroční vylepšování zajištění akcí, zatím jediné mírné
navýšení bylo v roce 2012)

N
V. Plán akcí Centra talentované mládeže na rok 2015
2 krajská soustředění CTM
Celokrajská soustředění s plánovanou účastí cca 20 dětí. Pravděpodobné termíny v září a v prosinci
2015.
Krajské výpravy na MČR mládeže, MMS do 16 let a na Polofinále Juniorů
Krajské akce na nejvýznamnější soutěže jednotlivců mládeže.
Krajská výprava na oblíbený Turnaj přátelství v Olomouci
Termín každoročně o Velikonocích.
Zvážit možnost:
Krajská výprava na prázdninový turnaj Přebor města Vsetína
Loni byla výprava na turnaj do Starého Města, střídání dvou nejvýznamnějších turnajů v našem
kraji po roce se zdá být rozumným kompromisem.

P
20. ledna 2015 ve Šternberku,
Martin Beil, vedoucí Centra talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje,
tel. 775 956 183, e-mail martinbeil64@gmail.com

