
Hodnocení činnosti Centra talentované mládeže ŠSZK
v roce 201  6 a plán akcí na rok 2017

K
I. Úvod

Rok 2016 byl už sedmým, kdy jsem vedl Centrum talentované mládeže.
Všechny naplánované akce proběhly úspěšně podle plánu. Z řady z nich bylo i průběžné 
zpravodajství na stránkách různých oddílů našeho kraje. Ze všech akcí navíc i hodnotící články na 
krajských stránkách.

V roce 2016 zajistilo CTM 2016 celkem 40 dnů šachového programu pro mladé hráče z celého 
kraje. Účast velkého množství dětí z celé řady oddílů, nejvíce z oddílů Staré Město, Vsetín, 
Hošťálková, Zlín-Malenovice, Ústí. Stranou se bohužel drží Postoupky.

Velkou radost mi letos dělala velká, často až překvapivá účast velkého množství dětí na 
jednotlivých akcích. Na MČR mládeže 9 dětí, Turnaj přátelství 15 dětí, Přebor Vsetína 21 dětí, 
CTM v Malenovicích 17 dětí, Mistrovství Moravy 48 dětí, školení učitelů a trenérů 13 účastníků, 
juniorské mistrovství 7 mladých šachistů, Talent Cup 18 dětí. Tedy rekordní účasti pro celé 
fungování CTM, z velké části účastníci z krajské Listiny talentů.

Akcím CTM se daří velmi efektivně 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.

Zejména krajské výpravy na turnaje mají velkou hodnotu v tom, že dávají šachistům ze všech 
oddílů možnost účasti na těchto turnajích s kvalitním trenérským zajištěním, zatímco bez krajských 
výprav by řada menších či středně velkých oddílů měla velké potíže trenérský doprovod pro své 
mladé hráče zajistit.

Na krajských akcích se zapojuje řada mladých trenérů (ti pak využívají získané zkušenosti 
v trénincích v rámci oddílů). Na všech akcích je vynikající krajská parta mladých šachistů z celého 
kraje, díky ní tak vznikají mnohem pevnější, přátelštější a intenzivnější vztahy mezi šachisty 
z celého kraje.

Níže najdete základní popis činnosti CTM v roce 2016 a plán činnosti pro rok 2017.



Q
II. Hlavní akce Centra talentované mládeže v minulém roce
(řazeno chronologicky podle průběhu v kalendářním roce 2016)

1. Mistrovství České republiky mládeže do 16 let, 5. – 12. března v Koutech nad Desnou
9 účastníků krajské výpravy na MČR, dva trenéři (Vlastimil Babula, Martin Beil).
Výsledkově skvělé úspěchy: 1. místo Saši Skalského v H14 a 2. místo Marušky Vaňkové v D10,
dále 7. místo Vlastíka Babuly mladšího v H10, 7. místo Lucky Ambrožové v D16, 9. místo Michala 
Černého v H10.

2. Turnaj přátelství, 3. - 5. dubna v Olomouci
15 účastníků z šesti oddílů, trenérské zajištění Martin Beil, Martin Dvořák, Matyáš Kovařík, Jan 
Malčánek a na část programu IM Zdeněk Beil a Stanislav Juříček.

3. Přebor města Vsetína, 2. - 9. července ve Vsetíně
21 účastníků výpravy, z toho 8 z aktuální Listiny talentů, trenérské Josef Bednařík, Martin Beil, 
Dominik Parák a David Trčálek.

4. Soustředění CTM 1/2016, 17. – 18. září ve Zlíně-Malenovicích
17 účastníků, trenérské zajištění Martin Beil, Jakub Roubalík, David Trčálek.
První intenzivnější účast dětí ze Zlína-Malenovic na akcích CTM, výborná spolupráce 
s malenovickými trenéry (zejména s Josefem Tomkem), velká spokojenost nově zapojených dětí.

5. Mistrovství Moravy a Slezska mládeže, 25. - 30. října v Koutech nad Desnou
48 účastníků, 9 trenérů, největší dosavadní krajská výprava, organizačně i trenérsky všechno podle 
plánu. Velmi solidní výsledky hráčů z našeho kraje - stejně jako loni 7 postupů na MČR mezi kluky
(další 1 měl přímý postup), 2. místa v celkovém pořadí Viktora Šimka v H10, 1. místo mezi 
dívkami Lucie Ambrožové a 2. místo Klárky Spáčilové.

6. Školení učitelů a trenérů šachu, 5. listopadu ve Vsetíně
13 účastníků školení, z toho 4 v rámci kurzu pro pedagogické pracovníky, 9 v rámci školení trenérů 
4. třídy. Školitelé Martin Beil, Josef Kovařík, Miroslav Veselý. Trenérské zkoušky budou 11. února 
2017 v Jablůnce.

7. Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek, 12. - 19. listopadu v Kovářské (okres Chomutov)
7 účastníků výpravy, hladký průběh akce, letos i velmi příjemné prostředí, výsledkově nejúspěšnější
Martin Húsek na skvělém 6. místě mezi kluky (z 44 účastníků) a Lucie Ambrožová na 7. místě mezi
dívkami (z 15 účastnic). Trenérské zajištění Martin Beil.

8. Talent Cup, 15. - 18. prosince  v Malenovicích (Beskydy)
17 účastníků, trenérské zajištění Martin Beil, Matyáš Kovařík, Josef Tomek. Stříbrná medaile Filipa
Matůše v nejsilnějším turnaji A a taktéž stříbro Viktora Šimka v nejmladším turnaji C.

Navíc neoficiální a finančně nepodpořená výprava na MČR v rapidu (9. - 11. září v Klatovech), kde
účast 6 dětí z pěti oddílů (Hošťálková, Kunovice, Staré Město, Ústí, Zlín-Malenovice).



R
III. Další aktivity a zajímavosti

Velmi aktivně fungují různá soustředění po celém kraji, nejvíce ve Vsetíně (v aktuální sezóně 6 
dvoudenních soustředění Trénujeme s mistry, 4 celodenní soustředění Střediska šachových nadějí, 
2 dopolední soustředění pro nejmladší), dále soustředění ve Zlíně-Malenovicích, ve Vlčnově, 
Starém Městě, Postoupkách a další. Velká část těchto soustředění je otevřená pro všechny.

Letos by měl už čtvrtým rokem po sobě proběhnout letní šachový tábor pořádaný ŠK Staré Město.

Na krajských stránkách už pátým rokem funguje Metodická sekce, která kromě několika 
dlouhodobých materiálů nabízí pravidelně aktualizované domácí úkoly ve čtyř úrovních obtížnosti.

Společná práce s krajskou špičkou přináší další ovoce (znovu účast solidního množství hráčů na 
MČR mládeže navíc s cennými medailovými úspěchy, 3. místo mládežnického týmu ŠK Staré 
Město v Extralize dorostu, rostoucí šířka mládežnické špičky ve všech kategoriích, postupné 
zapojování mladých hráčů do soutěží dospělých).

Velmi pozitivní je pokračování trenérské práce silných titulovaných šachistů Vlastimila Babuly, 
Richarda Biolka, Zbyňka Hráčka. Stejně tak přebírání otěží našimi mladými trenéry, kteří se 
účastnili akcí CTM ještě jako žáčci - například Josef Bednařík, David Trčálek, postupně začínají 
Matyáš Kovařík, Adéla Bierská a další

Všichni trenéři v kraji mají možnost kdykoliv se na vedoucího CTM obrátit a nechat si poradit 
s jakoukoliv záležitostí týkající se tréninku. Stejně tak i všichni mladí hráči v kraji mají možnost se 
na vedoucího CTM obrátit a v rámci svých časových možností jim kdykoliv rád pomůžu.

Velmi cenná je podpora trenérského působení mladých trenérů na krajských i regionálních 
soustředěních, v oddílech i na krajských výpravách na turnaje.



L
IV. Úpravy a novinky do budoucna, zejména na rok 2017

Každoročně je velký zájem o uspořádání krajské výpravy na MČR v rapidu. V roce 2016 jsme 
uspořádali jen neoficiálně za účasti dětí z pěti oddílů. Pro rok 2017 navrhuji zařazení krajské 
výpravy na MČR v rapidu (dát místo jednoho soustředění CTM). Odměna 2000 Kč.

Protože se výborně osvědčila nová akce Talent Cup a stabilně velmi dobře funguje Turnaj 
přátelství, navrhuji mírné navýšení odměn za tyto akce na 4500 Kč.

Navrhuji snížit počet krajských soustředění CTM v roce 2017 na jediné, zářijové. Řada soustředění 
se v poslední době pořádá v rámci regionů, úlohou vedoucího CTM by pak mohlo být spíše 
koordinovat a zprostředkovat možnost účasti na těchto soustředěních i dětem z jiných míst kraje. 
Úplně přerušit pořádání soustředění nechci, protože jsou velice oblíbená, s velmi početnou, kvalitní 
a oddílově pestrou účastí, v případě úplného přerušení by byl velmi obtížný případný restart. 
Omezení soustředění na jedno a uvolnění tak prostoru regionálním soustředěním se mi zdá rozumné
a doporučuji ke zvážení.

O letních prázdninách jsem znovu připraven uspořádat krajskou výpravu na některý z letních 
turnajů v našem kraji. Bez nároku na odměnu.

Navrhuji zavedení roční odměny pro vedoucího CTM ve výši 7000 Kč. Řada aktivit a konzultací s 
trenéry a dětmi z celého kraje a spousta dalších smluvně neukotvených činností (například výprava 
na prázdninový turnaj, aktualizace listiny talentů, koordinace účasti na regionálních soustředěních, 
plánování a pravidelné informování o činnosti CTM).

Školení trenérů a zároveň kurz šachu pro učitele jsme měli v listopadu 2016, v únoru 2017 budou 
trenérské zkoušky. Na rok 2017 školení ani seminář neplánuji.



N
V. Plán akcí Centra talentované mládeže na rok 2017
(řazeno chronologicky podle plánu na kalendářní rok 2017)

1. Mistrovství České republiky mládeže do 16 let, 11. - 18. března v Koutech nad Desnou
Vrchol mládežnické sezóny. Letos bude mít krajská výprava dva trenéry - nejlépe domluvit 
velmistra Vlastimila Babulu a vedoucího CTM Martina Beila.

2. Turnaj přátelství, 14. - 16. dubna v Olomouci
Tradiční výprava na velikonoční turnaj.

3. Jeden letní prázdninový turnaj
Loňská výprava na vsetínský turnaj se osvědčila výborně (šířka účastníků - 21 dětí, i špička - 8 dětí 
z LT), zapojení mladých trenérů, vynikající spolupráce s organizátory. Letos doporučuji znovu 
uspořádat výpravu na vsetínský turnaj.

4. Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu do 14 let, 8. - 10. září (místo zatím neurčeno)
Tradičně účast dětí z více oddílů z našeho kraje, zpravidla bývá velmi daleko, vhodná koordinace 
v rámci společné krajské výpravy.

5. Soustředění CTM 1/2016, ve druhé polovině září (místo zatím neurčeno)
Celokrajské soustředění s plánovanou účastí 15 až 20 dětí. Osvědčený termín v září 2017. 
Soustředění zároveň slouží jako součást přípravy na Mistrovství Moravy.

6. 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.

7. 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.

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



P
VI. Finanční zajištění akcí Centra talentované mládeže

Šachový svaz Zlínského kraje přispívá formou odměny vedoucího CTM. Ostatní výdaje, ať už to 
jsou odměny dalších trenérů na jednotlivých akcí, anebo pobytové náklady trenérů, se hradí z peněz
vybraných od účastníků. Většina akcí CTM tak končí v rovnováze anebo v mírném plusu.

Odměny vedoucího CTM za zajištění plánovaných akcí v roce 2017:

Mistrovství České republiky mládeže do 16 let 7.000 Kč
Turnaj přátelství v Olomouci 4.500 Kč
Výprava na prázdninový turnaj 0 Kč
MČR v rapid šachu 2.000 Kč
Soustředění CTM 1/2017 4.000 Kč
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže 7.000 Kč
Polofinále MČR juniorů a MČR juniorek 7.000 Kč
Talent Cup v Malenovicích 4.500 Kč
Odměna za vedení CTM v roce 2017 7.000 Kč

Celkem: 43.000 Kč
Rozsah plánovaných akcí: 42 dnů šachového programu pro děti

1. ledna 2017 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

