
 

Víkendové soustředění CTM 
21. - 22. září 2019 ve Zlíně-Malenovicích 

 

Centrum talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje 
ve spolupráci s šachovým klubem ŠK Zlín-Malenovice, z.s. a s podporou Zlínského kraje 

pořádá víkendové soustředění talentované mládeže 
 

Termín: 
21. - 22. září 2019 (sobota a neděle) 
Prezence v sobotu 21. září 8:30 - 9:00 
Ukončení v neděli 22. září 16:30 

 

Místo: 
Klub seniorů, Mlýnská 845, Zlín-Malenovice 

 

Vedoucí akce: 
Martin Beil, email martinbeil64@gmail.com, telefon 775 956 183 

 

Trenérské zajištění: 
Vedoucí CTM ŠSZK Martin Beil, další trenéři dle struktury přihlášených účastníků 

 

Náplň soustředění: 
Minimálně 9 hodin tréninku 
Podrobný šachový program až v návaznosti na strukturu přihlášených 
Doprovodný program (venkovní hry, deskové hry atd.) 

 

Právo účasti: 
Mladí šachisté do 16-ti let (2003 a mladší) z Listiny talentů ŠSZK 
V případě volné kapacity možnost účasti náhradníků CTM a dalších hráčů 
Možnost účasti i na jeden den soustředění 

 

Ubytování: 
Možnost ubytování s vlastní karimatkou a spacákem 

 

Strava: 
V sobotu oběd, svačina a večeře 
V neděli snídaně, svačina, oběd a svačina 
Po celou dobu soustředění zajištěný pitný režim 

 

Doprava: 
Účastníci se na místo soustředění dopraví sami 
Vedoucí akce může pomoci účastníkům s domluvením společné dopravy 

 

Celková cena: 
600 Kč za celé soustředění zahrnuje stravu, pitný režim a trenérské zajištění soustředění 
Sleva 100 Kč pro dojíždějící, tedy neubytované hráče 

Účastnický poplatek se platí v hotovosti při prezenci 
 

Přihlášky: 
Termín uzavření přihlášek na soustředění je středa 11. září 2019 
Přihlášky posílejte vedoucímu CTM Martinu Beilovi, email martinbeil64@gmail.com 
 

 

 

Tato akce se koná 
s podporou Zlínského kraje 
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Program soustředění: 

 

1. den soustředění – sobota 21. září 
 

08:30 - 09:00 – příchod do tréninkové místnosti, prezence 
 

09:00 - 09:15 – zahájení soustředění 
 

09:15 - 10:45 – 1. tréninkový blok: Polootevřená zahájení bílými (M.Beil) 
Speciální blok: Sicilská bílými (M.Šenkýř) 
 

11:00 - 12:30 – 2. tréninkový blok: Ukázkové partie (M.Beil) 
Speciální blok: Ukázkové partie na sicilskou (M.Šenkýř) 
 

12:30 - 14:00 – pauza na oběd, odpolední klid (procházka, deskové hry, volné partie) 
 

14:00 - 15:30 – 3. tréninkový blok: Soutěžní blok (M.Beil, M.Šenkýř) 
 

15:45 - 17:45 – 4. tréninkový blok: Věžové koncovky (M.Šenkýř) 
Speciální blok: Pěšcové koncovky (M.Beil) 
 

18:00 - 21:30 – večeře a večerní program pro zájemce (procházka, deskové a karetní hry, 
volné partie, řešitelská soutěž, dotazy) 
 

2. den soustředění – neděle 22. září 
 

08:30 - 09:00 – příchod do tréninkové místnosti 
 

09:00 - 10:30 – 5. tréninkový blok: Zavřená zahájení černými (M.Beil) 
 

10:45 - 12:15 – 6. tréninkový blok: Taktika a propočet variant (M.Beil) 
 

12:15 - 14:30 – pauza na oběd, odpolední klid (procházka, deskové hry, volné partie) 
 

14:30 - 16:15 – 7. tréninkový blok: Soutěžní blok (M.Beil, J.Tomek) 
 

16:15 - 16:30 – ukončení soustředění, úklid 
 
Jednotlivé tréninkové bloky budou dále obsahovat: 
 
- řešení taktiky a koncovek 
- šachové testy 
- hraní cvičných pozic 
- drobné soutěže a šachová cvičení 
 
S sebou je potřeba mít šachový sešit a psací potřeby. 
 

Konec soustředění – neděle 22. září v 16:30 
 

Účastníci: 

 
Denis Noščák, Marie Vaňková, Viktorie Všetulová, Matěj Kopecký, Nela Otáhalová, Viktor Šimek, 
Jan Boháček, Michal Černý, Richard Hobza, Vojtěch Hobza, Michal Kubiczek, Adam Samohýl, 
Marek Valkovič a trojice jen v sobotu Jakub Matůš, Jakub Mařák, Tomáš Kocián. 
 

Na část programu budou účastníci rozdělení do dvou skupin. 
 


