
Vážení šachoví přátelé, 
 
připravil jsem pro oddíly našeho kraje, trenéry a pracovníky s mládeží další emailový Zpravodaj Centra 
talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje. 
 
Od posledního Zpravodaje CTM proběhla jedna krajská akce - za účasti 21 dětí v prosinci proběhla krajská 
výprava na mládežnický turnaj Talent Cup. 
 
V úterý 4. února v Kroměříži proběhl Krajský přebor škol. V kategorii středních škol postoupily do 
republikového kola Střední škola strojnická Vsetín a Gymnázium Uherské Hradiště. V kategorii II. stupně ZŠ 
Gymnázium Kroměříž a Gymnázium Lesní čtvrť Zlín. V kategorii I. stupně ZŠ Základní škola Boršice a Základní 
škola Mařatice. Republikové kolo Přeboru škol se bude hrát 22. - 24. června ve Zlíně. 
 
Na nedávné Krajské konferenci se diskutovalo Hodnocení akcí CTM v roce 2019 a Plán činnosti CTM na rok 
2020. Plán akcí na rok 2020 byl schválený a k němu na návrh oddílu ŠK Staré Město přidána ještě krajská 
výprava na prázdninový šachový turnaj v Pardubicích. Informace o připravovaných akcích se budou 
průběžně zveřejňovat na krajských stránkách a v sekci CTM. 
 
První akcí Centra talentované mládeže v roce 2020 bude krajská výprava Mistrovství ČR mládeže v Koutech 
nad Desnou ve dnech 7. - 14. března.  
 
Další připravovanou akcí je tradiční krajská výprava na Turnaj přátelství 9. - 12. dubna v Olomouci. Nedávno 
jsem si procházel historii krajských výprav a například v roce 2013 se krajské výpravy na Turnaj přátelství 
zúčastnili současní ligoví hráči Jakub Krejča, Martin Hůsek, Alexandr Skalský, Ondřej Stuchlý, Matyáš 
Kovařík, Jakub Stančík, úspěšné dívky Adéla Bierská a Lucka Ambrožová, v současnosti jeden 
z nejaktivnějších trenérů v našem kraji David Trčálek a řada dalších aktivních hráčů na oddílové úrovni 
(výsledky turnaje v roce 2013). Moc bych současným účastníkům krajských akcí přál, aby to šachově dotáhli 
nejméně stejně daleko. 
 
Dětem z oddílů našeho kraje bych rád doporučil i letní šachové tábory: 
 
- 1. - 11. července 2020 tábor Domašov 
- 4. - 12. července 2020 tábor Starého Města "Indiánské léto" 
- 26. července - 9. srpna 2020 tábor Palučiny 
- 15. - 29. srpna 2020 tábor Vřesovice 
 
Pro děti, trenéry a vedoucí kroužků jsme připravili další výukové možnosti na internetu. Pro začátečníky je 
velmi oblíbená sada Testy s šachovými figurkami, novinkou je sada pro mírně pokročilé hráče Kombinační 
síla figur. Velká aktualizace a spousta nových zpracovaných témat se chystá ve výukové encyklopedii 
šachových témat Šachopedii. 
 
V případě jakýchkoliv námětů či připomínek se mi prosím kdykoliv ozvěte. 
 
Pokud by někdo z Vás už nechtěl další takový Zpravodaj do svého emailu dostat, napište mi prosím a 
z adresáře Vás pro příště vyřadím. 
 
S šachovým pozdravem, 
Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK, tel. 775 956 183 
 

Zpravodaj CTM ŠSZK č. 1/2020 (únor 2020), 27. února 2020 

http://sszk.chess.cz/index.php?cl=733
http://sszk.chess.cz/index.php?cl=733
http://sszk.chess.cz/index.php?cl=738
http://sszk.chess.cz/mladez/doc_ctm/hodnoceni_cinnosti_ctm_v_roce_2019.pdf
http://www.sachykunovice.cz/sszk/ctm_2020_navrh.pdf
http://www.sachykunovice.cz/sszk/ctm_2020_navrh.pdf
http://sszk.chess.cz/mladez/index.php?id=doc_ctm
https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cr-do-16-let/
http://sszk.chess.cz/mladez/doc_ctm/propozice_krajske_vypravy_na_turnaj_pratelstvi_09._12.04.2020.pdf
http://chess-results.com/tnr95558.aspx?lan=5&art=1
http://ssok.chess.cz/kalendar/Tabor_Domasov_2020.doc
http://sachysm.cz/files/Propozice_tabor_SM_2020.pdf
https://www.sachovepaluciny.cz/tabor2020
http://jmsschess.cz/2019/12/letni-sachovy-tabor-vresovice-asterix-a-obelix-mise-kleopatra/
http://sachy-dolmen.cz/stranka/testy-s-sachovymi-figurkami
http://sachy-dolmen.cz/stranka/kombinacni-sila-figur
http://sachy-dolmen.cz/stranka/kombinacni-sila-figur
http://sachy-dolmen.cz/sachopedie/sachopedie-rozcestnik

