
Závěrečná zpráva o akci
Centra talentované mládeže

Šachového svazu Zlínského kraje

Vedoucí akce: Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK

Název akce: krajská výprava na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže

Termín: 25. až 30. října 2016

Místo: Kouty nad Desnou

Účastníci akce: 1. trenér, Vlastimil Babula, 6 hráčů
Lucie Ambrožová (D16), Roman Lapčík (H14), 
Lukáš Macháček (H14), Vlastimil Babula (H12), Matěj Babula (H10), 
Alexandr Skalský (Open)

2. trenér, Antonín Horsák, 6 hráčů
Stanislav Foltýnek (H16), Albert Zelnitius (H16), Vojtěch Lukáš (H12), 
Jan Vávra (H12), Klára Spáčilová (D10), Jan Polišenský (Open)

3. trenér, Martin Beil, 6 hráčů
Filip Matůš (H14), Kryštof Mikuláš Trávníček (H14),
Nela Otáhalová (D14), Viktorie Všetulová (D14),
Marie Vaňková (D12), Amálka Zádrapová (D10)

4. trenér, Matyáš Kovařík, 4 hráči
Tomáš Budík (H14), Martin Dvořák (H14), Jakub Zádrapa (H12),
Matěj Kopecký (H10)

5. trenér, Radek Zádrapa, 5 hráčů
Klára Dančáková (D16), Štěpán Řezníček (H12),
Patrik Řezníček (H10), Kryštof Suchánek (H16),
Hanuš Suchánek (H14)

6. trenér, Vladimír Opluštil, 5 hráčů
David Opluštil (H16), Lucie Vaňharová (D16), Pavel Opluštil (H14), 
Dominik Večeřa (H12), Tomáš Kubín (H10)

7. trenér, Josef Tomek, 6 hráčů
Patrik Richvalský (H16), Michal Černý (H12), Lukáš Kujan (H12), 
Vojtěch Hobza (H10), Adam Samohýl (H10), Viktor Šimek (H10)

8. trenér, David Trčálek, 6 hráčů
Jakub Dorňák (H14), Matěj Kovář (H14), Ondřej Grycman (H12), 
Antonín Randus (H12), Jakub Matůš (H10), Radek Zgarba (Open)

9. trenér, František Veselský, 4 hráči
Karel Vraj (H16), Ondřej Vraj (H16), Tomáš Galda (H14),
Jáchym Karlík (H14)



Náplň práce: - kompletní trenérské a pedagogické zajištění všech šesti účastníků své 
skupiny krajské výpravy (přípravy na partie, rozbory partií, dohled po 
celou dobu turnaje, turnajový režim, organizace volného času)

- průběžné konzultace s většinou krajských trenérů a s velkou částí 
hráčů z celé krajské výpravy

- zázemí pro všechny mladé hráče z celého našeho kraje

- příprava a koordinace celé krajské výpravy Zlínského kraje (9 trenérů,
48 hráčů), organizační záležitosti, koordinace dopravy

- zpravodajství z průběhu turnaje, zhodnocení celé akce

Poznámky: - článek s výsledky MMaS je už připravený a objeví se na krajských 
stránkách v nejbližší době, hodnocení MMaS od jednotlivých trenérů 
pak zhruba za týden

- model velké krajské výpravy s více trenéry se znovu osvědčil, 
výborná spolupráce mezi krajskými trenéry; žádné vážnější komplikace
nebyly a výprava probíhala podle plánu (snad jedině změna trenérského
zajištění hošťálkovské skupiny - původně bylo domluvené polovina 
turnaje František Veselský, druhá polovina Josef Bednařík, na poslední 
chvíli změna a celou dobu F.Veselský)

- stále rezervy v zapojení hráčů z menších oddílů, ale možnost všichni 
mají a informováni byli, včetně opakovaných nabídek

- výsledkově solidních 7 postupů v chlapeckých kategoriích - U16 
Karel Vraj, U14 Lukáš Macháček, U12 Vlastimil Babula, U10 hned 
čtveřice (!!!) Viktor Šimek, Jakub Matůš, Patrik Řezníček a Matěj 
Kopecký; navíc Alexandr Skalský má na MČR přímý postup

- řada dalších hráčů bojovala o postupová místa až do poslední chvíle 
(Ondřej Vraj, Kryštof Suchánek, Mikuláš Trávníček, Filip Matůš, Pavel 
Opluštil, Štěpán Řezníček, Antonín Randus, Michal Černý a další),
takže základna pro další vzestup je solidní

- úspěšnost v nejmladší věkové kategorii je velkým příslibem do dalších
let, navíc je to napříč více oddíly z různých míst kraje

- tři medailové úspěchy: stříbro Viktora Šimka v H10, zlato Lucie 
Ambrožové v D16 a stříbro Klárky Spáčilové v D10

- znovu patří velké poděkování Pavlu Růčkovi, Josefu Kovaříkovi 
a Martině Kovaříkové za zajištění spousty organizačních záležitostí 
kolem velké výpravy, plateb, smluv apod.

- tato zpráva je přílohou faktury za krajskou výpravu na MČR číslo 
2016028 ze dne 31. října 2016 dle příkazní smlouvy mezi mnou a 
ŠSZK o zajištění Centra talentované mládeže ŠSZK v roce 2016

Ve Šternberku dne 31. října 2016
...........................................
           Martin Beil


