
Hodnocení činnosti Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 201  5
a plán akcí na rok 2016

K
I. Úvod

Rok 2015 byl už šestým, kdy jsem vedl Centrum talentované mládeže.
Všechny naplánované akce proběhly úspěšně podle plánu.
Celkově velmi aktivní rok - včetně neoficiálních výprav zajistilo CTM v roce 2015 celkem 48 dnů 
šachového programu pro mladé hráče z celého kraje.
Akce CTM mají za úkol co nejefektivněji podporovat rozvoj mládežnického šachu v našem kraji. 
Všem mladým hráčům bez ohledu na oddílovou příslušnost nabízejí možnosti šachového rozvoje, 
ať už formou krajských soustředění, anebo trenérsky zajištěných výprav na významné turnaje.
Zapojují řadu mladých trenérů a pomáhají vytvářet pevnější vztahy mezi šachisty z celého kraje.
Níže najdete základní popis činnosti CTM v roce 2015 a plán činnosti pro rok 2016.

Q
II. Hlavní akce Centra talentované mládeže v minulém roce
(řazeny chronologicky podle průběhu v kalendářním roce 2015)

1. Mistrovství České republiky mládeže do 16 let, 7. – 14. března v Koutech nad Desnou
Rekordních 11 účastníků výpravy na MČR, výsledkově nejvýraznější 4. místo Saši Skalského,
5. místo Lucky Ambrožové, 9. místo Marie Vaňkové a 10. místo Pavla Budíka.

2. Turnaj přátelství, 3. - 5. dubna v Olomouci
14 mládežnických účastníků výpravy, zapojení mladých trenérů (Josef Bednařík, Jan Malčánek, 
Jakub Roubalík, David Trčálek).

3. Soustředění CTM 1/2015, 19. – 20. září ve Starém Městě
15 účastníků, zapojení mladých trenérů (Martin Stachoň, David Trčálek).

4. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže, 27. října - 1. listopadu v Koutech nad Desnou
Největší dosavadní krajská výprava, 9 trenérů, 42 účastníků, organizačně i trenérsky všechno podle 
plánu. Velmi solidní výsledky hráčů z našeho kraje - 7 postupů na MČR mezi kluky (další 1 měl 
přímý postup), 1. místa v celkovém pořadí Ondry Vraje a Michala Černého, 1. místa mezi dívkami 
Lucie Ambrožové a Marie Vaňkové.

5. Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek, 14. - 20. listopadu v Doksech
6 účastníků výpravy, hladký průběh akce, výsledkově nejúspěšnější Lucie Ambrožová na 8. místě 
mezi dívkami (ale stejný turnaj může hrát ještě dalších 5 let).

6. Soustředění CTM 2/2015, 19. – 20. prosince ve Vsetíně
Celkem 40 účastníků zejména ze Vsetínska, slabší účast hráčů z jiných míst kraje, zapojení mladých
(zejména Josef Bednařík a David Trčálek) i zkušených trenérů.



R
III. Další aktivity a zajímavosti

- velmi aktivně fungují vsetínská soustředění Střediska šachových nadějí (4 celodenní soustředění 
každý rok) - velká účast dětí i trenérů z mnoha oddílů, možnost účasti i hráčů z jiných míst kraje

- na krajských stránkách už čtvrtým rokem funguje Metodická sekce, která kromě několika 
dlouhodobých materiálů nabízí pravidelně aktualizované domácí úkoly ve čtyř úrovních obtížnosti

- práce s krajskou špičkou přináší další ovoce (znovu účast více hráčů na MČR, silnější pozice 
mládežnického týmu ŠK Staré Město v Extralize dorostu, větší šířka mládežnické špičky ve všech 
kategoriích)

- velmi bohatý byl prázdninový šachový program pro hráče z našeho kraje - neoficiální krajské 
výpravy na Přebor Města Vsetína, Turnaj družstev v Pardubicích a FIDE OPEN ve Starém Městě

- velmi pozitivní je pokračování trenérské práce V.Babuly a Z.Hráčka ve Starém Městě i rostoucí 
význam práce mladých trenérů na Vsetínsku, zejména J.Bednaříka a D.Trčálka; do budoucna je 
důležitá vize více špičkových trenérů, schopných připravovat své svěřence i pro republikovou 
úroveň

- daří se postupné předávání nejlepších hráčů mezi další trenéry, takže v současnosti jsou na 
individuální trénink zapojeni například tito trenéři
GM Vlastimil Babula - trénuje Vlastimila Babulu mladšího a Lukáše Macháčka, navíc se zapojuje i 
do krajských výprav (Olympiáda dětí a mládeže 2016, Mistrovství ČR 2016, v roce 2014 
Mistrovství Moravy)
IM Richard Biolek - trénuje Martina Húska a Františka Mrkuse
GM Zbyněk Hráček - trénuje Alexandra Skalského a Richarda Štefaníka

- všichni trenéři v kraji mají možnost kdykoliv se na vedoucího CTM obrátit a nechat si poradit 
s jakoukoliv záležitostí týkající se tréninku

- všichni mladí hráči v kraji mají možnost se na vedoucího CTM obrátit a v rámci svých časových 
možností kdykoliv rád pomůžu

- podpora trenérského působení mladých trenérů na krajských i regionálních soustředěních, 
v oddílech i na krajských výpravách na turnaje

- pozitivní je, že letos by měl už třetím rokem po sobě proběhnout letní šachový tábor pořádaný ŠK 
Staré Město

- pravidelná soutěž na www.chessity.com by mohla mít pro řadu dětí, kroužků i oddílů velmi 
pozitivní význam, bohužel účast na soutěži je zatím malá (do deseti dětí každý měsíc)
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IV. Úpravy a novinky do budoucna, zejména na rok 2016

Jedno soustředění CTM bude přesunuté z předvánočního termínu na únorový termín před 
Mistrovstvím ČR mládeže. První únorové soustředění bude až v roce 2017, proto je pro rok 2016 
v plánu pouze jedno soustředění (tradiční zářijové).

Protože se každoročně výborně osvědčují výpravy na vícedenní turnaje (výpravy dostupné všem 
mladým hráčům z kraje bez ohledu na oddílovou příslušnost, kvalitní trenérské zajištění, co nejnižší
finanční náklady), bude turnajový plán CTM pro rok 2016 rozšířený o další dvě akce - červencový 
Přebor Města Vsetína a prosincový Talent Cup v Malenovicích.

Po roční pauze bude v roce 2016 znovu uspořádaný Seminář pracovníků s mládeží, který bude 
zároveň sloužit jako školení pro vedoucí v projektu Šachy do škol a jako školení trenérů 4. třídy.

N
V. Plán akcí Centra talentované mládeže na rok 2016
(řazeno chronologicky podle plánu na kalendářní rok 2016)

1. Mistrovství České republiky mládeže do 16 let, 5. – 12. března v Koutech nad Desnou
Vrchol mládežnické sezóny. Letos bude mít krajská výprava dva trenéry - velmistra Vlastimila 
Babulu a vedoucího CTM Martina Beila.

2. Turnaj přátelství, 25. - 27. března v Olomouci
Tradiční výprava na velikonoční turnaj.

3. Přebor Města Vsetína, 2. - 9. července ve Vsetíně
Po roce by se měly střídat výpravy na dva nejvýznamnější turnaje v našem kraji. Loni byly výpravy 
do Vsetína i na FIDE Open Staré Město, letos je v plánu vsetínský turnaj.

4. Soustředění CTM 1/2016, ve druhé polovině září (místo zatím neurčeno)
Celokrajské soustředění s plánovanou účastí cca 20 dětí. Osvědčený termín v září 2016. Soustředění
zároveň slouží jako součást přípravy na Mistrovství Moravy.

5. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže, koncem října nejspíš v Koutech nad Desnou
Znovu je v plánu velká krajská vyprava pro všechny mladé hráče z našeho kraje, zapojení velkého 
množství trenérů.

6. Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek, v polovině listopadu (místo zatím neurčeno)
Krajská výprava na tradiční mistrovskou akci pro juniory a juniorky do 20 let.

7. Talent Cup, v polovině prosince v Malenovicích (Beskydy)
Krajská výprava na špičkový turnaj určený zejména pro nejmladší hráče.

8. Seminář pracovníků s mládeží, nejspíš v prosinci (místo zatím neurčeno)
Seminář trenérů a pracovníků s mládeží, určený pro Šachy do škol i jako školení ternérů 4. třídy.



Odměny vedoucího CTM za zajištění plánovaných akcí:

Mistrovství České republiky mládeže do 16 let 7.000 Kč
Turnaj přátelství v Olomouci 4.000 Kč
Přebor Města Vsetína 4.500 Kč
Soustředění CTM 1/2016 4.000 Kč
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 7.000 Kč
Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek 7.000 Kč
Talent Cup v Malenovicích 4.000 Kč
Seminář pracovníků s mládeží 2.000 Kč

Celkem: 39.500 Kč
Rozsah plánovaných akcí: 40 dnů šachového programu pro děti
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15. ledna 2015 ve Šternberku,
Martin Beil, vedoucí Centra talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje,
tel. 775 956 183, e-mail m  artinbeil64@gmail.com

mailto:martin.beil@volny.cz

