
Závěrečná zpráva o akci 

Centra talentované mládeže 

Šachového svazu Zlínského kraje 

 

Vedoucí akce: Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK 
 

Název akce:   krajská výprava na Polofinále MČR juniorů a finále MČR juniorek 
 

Termín:  12. - 18. listopadu 2017 
 

Místo:   Kovářská (okres Chomutov) 
 

Účastníci akce: Julie Šimčáková D20 (Postoupky) 

Lucie Ambrožová D18 (Staré Město) 

   Adéla Bierská D18 (Vsetín) 

   Martin Húsek H20 (Staré Město) 

   Matyáš Kovařík H20 (Vsetín) 

   Jakub Krejča H20 (Hošťálková) 

   František Mrkus H18 (Staré Město) 

   Alexandr Skalský H18 (Staré Město) 

   Kryštof Mikuláš Trávníček H18 (Kunovice) 
    

Náplň práce:  - kompletní trenérské zajištění všech devíti účastníků krajské výpravy 

   (zejména přípravy na partie a rozbory partií) 
 

- pedagogický dozor nad všemi účastníky výpravy, zajištění rozumného 

turnajového režimu, řešení aktuálních potřeb účastníků přímo na místě 
 

- organizace složité dopravy tam i zpět, doporučení do dalšího studia, 

zhodnocení celé akce 
 

Poznámky:  - stručné hodnocení juniorského mistrovství umístíme v nejbližších 

   dnech na krajských šachových stránkách v samostatném článku 
 

- krajská výprava proběhla podle plánu, i přes velký počet hráčů ve 

výpravě se podařilo stihnout velkou část rozborů, přípravy si z větší 

části dělali hráči samostatně (s trenérem mohli všichni kdykoliv 

konzultovat a dolaďovat), celkově dobrá parta 
 

- mezi juniory velmi dobrý výsledek Martin Húsek (jen těsně mu unikl 

postup na finále MČR juniorů), výrazně nad svým nasazením skončili 

Kuba Krejča, František Mrkus a Mikuláš Trávníček 
 

- mezi juniorkami zahrály dobrý turnaj a nad svým nasazením skončily 

Julča Šimčáková i Adéla Bierská (Lucka Ambrožová velmi bojovný 

výkon, ale prohry v posledních třech kolech ji odsunuly dozadu) 
 

- prostředí turnaje a organizační zajištění výborné, jen doprava 

vzhledem ke vzdálenosti poměrně náročná, složitá i nákladná 
 

   - tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo 

   2017038 ze dne 19. listopadu 2017 dle příkazní smlouvy mezi mnou a 

   ŠSZK o zajištění Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2017 

 
Ve Šternberku dne 19. listopadu 2017 

       ........................................... 

                  Martin Beil 


