
Vážení šachoví přátelé, 

 

připravil jsem pro oddíly našeho kraje, trenéry a pracovníky s mládeží druhý emailový Zpravodaj Centra 

talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje. Třeba v něm najdete informace pro Vás zajímavé, 

anebo Vás napadnou podněty, které mi můžete napsat a společně pak něco vyřešíme, posuneme. 

 

Od únorového Zpravodaje proběhly dvě akce Centra talentované mládeže: krajská výprava na Mistrovství 

České republiky mládeže a krajská výprava na Turnaj přátelství v Olomouci. Výsledky nejdůležitějších 

mládežnických turnajů v kraji najdete zde http://sszk.chess.cz/mladez/index.php?id=souteze. 

 

V republikových soutěžích družstev mládeže se pěkný výsledek podařil družstvu ŠK Staré Město v Extralize 

mládeže, když postoupili do Finále A a v něm vybojovali konečné 8. místo. V 1. lize mládeže vybojovali 

skvělé 2. místo hráči ŠK Zlín-Malenovice, na 4. místě skončil TJ Sokol Ústí, na 10. místě tým ŠK Staré Město 

B. 

 

Byla vydána nová Listina talentů ŠSZK pro sezónu 2019-2020. Všech 21 hráčů a hráček se na Listinu talentů 

kvalifikovalo na základě splnění předem daných kritérií. 

 

Ve dnech 18. - 19. června se ve Zlíně uskuteční republikové kolo Přeboru školních družstev pro sezónu 

2018-19. Náš kraj budou v republikovém kole reprezentovat tato družstva: v kategorii 1. stupně základních 

škol ZŠ Zlín-Malenovice a ZŠ Františka Horenského Boršice, v kategorii 2. stupně ZŠ Valašská Polanka a 

Masarykovo gymnázium Vsetín, v kategorii středních škol Střední průmyslová škola strojnická Vsetín a 

Gymnázium Uherské Hradiště. Podrobnější informace o turnaji najdete na novém webu Šachového klubu 

Zlín. Všem, kteří máte možnost, doporučuji osobní návštěvu tohoto turnaje. 

 

V sobotu 22. června proběhne ve Starém Městě Školení trenérů 4. třídy a zároveň Kurz šachu pro 

pedagogické pracovníky. Vedoucím školení je mezinárodní mistr David Kaňovský. 

 

Se školením trenérů souvisí i nově přepracovaná sekce metodických materiálů na webu Šachového svazu 

ČR. Materiály v elektronické podobě jsou zde uspořádány mnohem přehledněji než dříve. Rozděleny jsou 

do čtyř úrovní (Začátečníci, Středně pokročilí, Pokročilí a Ostatní) a nabízejí velké množství užitečných 

materiálů. 

 

Pro tréninkové účely a práci s dětmi je dobře využitelný také nově vytvářený systém Online šachových 

testů. Zatím zde najdete testy z historie, zahájení, taktiky, koncovek a speciální sekce je věnovaná 

procvičovacím testům k Šachové cvičebnici, 1. - 7. dílu. Po dokončení testů se uživateli zobrazí bodové i 

procentuální hodnocení, důležitá je také možnost prohlédnout si správné odpovědi. Do budoucna jsou 

plánovány výrazné funkční i grafické úpravy, ale už nyní je systém testů dobře využitelný. 

 

O víkendu 22. - 23. června pořádá Centrum talentované mládeže soustředění pro talentované mládežníky 

ročník 2003 a mladší, termín uzavření přihlášek je středa 12. června. 

 

Na letošní letní prázdniny se připravují dvě krajské výpravy na významné mládežnické turnaje. Do obou 

výprav se mohou zapojit všichni hráči ze Zlínského kraje ročník 2001 a mladší a v rámci výpravy se dočkají 

kvalitního trenérského zajištění (především rozbory sehraných partií) i doprovodného programu (procházky, 

sport, deskové hry). Podrobnější informace najdete v odkazech níže: 

 

Výpravu na Přebor města Vsetína v termínu 29. června - 6. července zajišťuje David Trčálek – odkazuji na 

propozice turnaje a propozice celé výpravy. 
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Zajištění výpravy na Fide Open Staré Město v termínu 17. - 25. srpna se domlouvá s Davidem Kaňovským – 

odkazuji na propozice turnaje, propozice celé výpravy by se měly brzy objevit v sekci CTM na krajském 

webu. 

 

Třetí významný prázdninový turnaj v našem kraji, Šachový festival mládeže v Bezměrově v termínu 15. - 21. 

července, trenérsky zajištěnou krajskou výpravu nemá, ale určitě i tato tradiční akce nabízí skvělé možnosti 

nejen pro všechny mladé hráče z našeho kraje. Podrobnosti na stránkách festivalu. 

  

V případě jakýchkoliv námětů či připomínek se mi prosím kdykoliv ozvěte. Děkuji za trpělivost s čtením 

dlouhého mailu a zároveň všem přeji nejen šachově krásné léto! 

 

Příští Zpravodaj CTM připravuji na podzim 2019. 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. 2/2019 (červen 2019), 6. června 2019 
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