
Plán činnosti Centra talentované mládeže na rok 2019 

(zpracováno pro Konferenci ŠSZK 7. února 2019) 

 

Pro rok 2019 navrhuji velmi podobný program jako byl v roce minulém. Na základě diskuse a zhodnocení 

pozitivních i kritických názorů je tato verze upravená oproti verzi před lednovou schůzí VV ŠSZK. 

 

Všechny akce, které jsou v návrhu níže, se v minulosti osvědčily - početná a kvalitní účast dětí z řady oddílů, 

kvalitní trenérské zajištění, bezproblémový chod. 

 

 

Oproti roku 2018 navrhuji pro rok 2019 dvě akce navíc: 

 

Dvě krajská soustředění místo jednoho 

- do budoucna by podle mělo bylo vhodné dát tři krajská soustředění ročně, ale muselo by se na to myslet už 

při tvorbě termínového kalendáře pro sezónu 2019-2020 - předpokládané termíny by byly září jako příprava 

na MMaS, únor jako příprava na MČR, květen jako příprava na letní turnaje 

 

Školení trenérů / seminář pracovníků s mládeží 

- teď dva roky za sebou seminář nebyl (naposledy byl v sezóně 2016-17) 

- součástí semináře může být školení trenérů 4. třídy (je možné akce propojit dohromady) 

 

 

Naopak dvě akce dát pryč: 

 

Krajská výprava na letní prázdninový turnaj 

- dlouhodobě jedna z nejúspěšnějších výprav, ale původní záměr byl střídání více různých prázdninových 

turnajů, což se nedaří 

- místo toho dát možnost podpory trenérských výprav na všechny tři prázdninové turnaje (Vsetín, Bezměrov, 

Staré Město) na základě konkurzu 

 

Krajská výprava na MČR v rapidu 

- je to akce smysluplná a efektivní, ale při porovnání všech krajských akcí vychází nejhůře 

 

 

INFORMACE K NAVRŽENÝM AKCÍM: 

 

Mistrovství České republiky mládeže do 16 let 

- březen 2019 v Koutech nad Desnou 

- výprava na nejvýznamnější mládežnický turnaj, vrcholná akce 

- předpokládaná účast 10 - 15 dětí 

 

Turnaj přátelství 

- duben 2019 v Olomouci 

- osvědčená výprava s každoroční početnou účastí dětí, ideální formát pro přechod dětí z rapidového na 

vážný šach, pro zkušenější kvalitní tréninková průprava 

- výhodou je, že mezi účastníky turnaje jsou i dospělí hráči 

- předpokládaná účast 15 - 20 dětí 

 

Soustředění Centra talentované mládeže č. 1 / 2019 (LONI BYLO JEN JEDNO SOUSTŘEDĚNÍ) 

- duben, květen nebo červen 2019 

- předpokládaná účast cca 15 dětí, oproti minulosti vhodné snížit počet a zaměřit se více na kvalitu 

- každé soustředění v daném roce v jiném okrese, propozice minimálně 2 měsíce dopředu 



Soustředění Centra talentované mládeže č. 2 / 2019 (LONI BYLO JEN JEDNO SOUSTŘEDĚNÍ) 

- září 2019 

- předpokládaná účast cca 15, oproti minulosti vhodné snížit počet a zaměřit se více na kvalitu 

- každé soustředění v daném roce v jiném okrese, propozice minimálně 2 měsíce dopředu 

 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 

- říjen 2019 v Koutech nad Desnou 

- tradičně největší krajská výprava s účastí řady oddílových trenérů 

- předpokládaná účast 30 - 50 dětí 

 

Mistrovství ČR juniorek a polofinále Mistrovství ČR juniorů 

- listopad 2019 

- nejvyšší a nejkvalitnější mládežnická akce, velké množství času na přípravy i rozbory, významný turnaj jak 

pro hráče v juniorské kategorii, tak i pro mladší hráče hlavně z kategorie U16 

- předpokládaná účast 5 - 7 hráčů 

 

Mládežnický turnaj Talent Cup 

- prosinec 2019 v Malenovicích (Beskydy) 

- podobný typ turnajové zkušenosti jako Turnaj přátelství - pro zkušenější je to hodnotná příprava, pro mladší 

ideální přechod z rapidového tempa na vážný šach 

- předpokládaná účast 15 - 20 dětí 

 

Školení trenérů / seminář pracovníků s mládeží (LONI NEBYLO) 

- zjistit zájem o akci v našem kraji (zájem o školení trenérů 3. / 4., zájem o seminář) 

- termín určit dle kalendáře pro sezónu 2019 - 2020 

- naposledy byl na podzim 2016, vhodné po tomto časovém odstupu dát znovu 

 

Odměna vedoucího CTM: 

 

Mistrovství České republiky mládeže do 16 let   9500 Kč 

Turnaj přátelství       4500 Kč 

Soustředění Centra talentované mládeže č. 1 / 2019   4500 Kč 

Soustředění Centra talentované mládeže č. 2 / 2019   4500 Kč 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let   7500 Kč 

Mistrovství ČR juniorek a polofinále Mistrovství ČR juniorů 9500 Kč 

Mládežnický turnaj Talent Cup     5500 Kč 

Seminář pracovníků s mládeží (případně školení trenérů) 2000 Kč za organizaci +lektorské hodiny 

podle Ekonomické směrnice 

CELKEM: 47500 Kč 

(loni bylo celkem 55000 Kč) 

 

Zahrnuje 35 dní akcí pro děti a pro trenéry a zároveň přípravy a zhodnocení všech těchto akcí. 

 

Všechny položky jsou navržené ve stejné výši jako loni (u semináře trenérů ve stejné výši jako v roce 2016). 

 

 

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK, 27. ledna 2019 ve Šternberku 


