
Vážení šachoví přátelé, 

 

připravil jsem pro oddíly našeho kraje, trenéry a pracovníky s mládeží drobný emailový Zpravodaj Centra 

talentované mládeže Šachového svazu Zlínského kraje. 

 

Rád bych tímto způsobem několikrát do roka informoval o proběhlých i připravovaných akcích CTM, poskytl 

zajímavé odkazy, vyzval k námětům, připomínkám. 

 

Na odkazech najdete Plán činnosti CTM na rok 2019 a propozice nejbližší akce - krajské výpravy na Turnaj 

přátelství 19. - 21. dubna (velikonoční pátek až neděle) v Olomouci. Jedná se o osvědčenou výpravu na 

kvalitní turnaj s účastí dětí i dospělých, rozdělený podle síly na turnaj A a turnaj B. V rámci krajské výpravy 

se tým trenérů stará o děti nejen šachově, ale zajišťuje i péči o stravování, turnajový režim, doplňkový 

program, volný čas. Turnaj je ideální nejen jako příprava pro hráče z Listiny talentů, ale také pro mladší 

hráče jako přechod od rapidových turnajů k vážnému šachu. V minulých letech se výpravy účastnilo 

zpravidla 15 až 20 účastníků. 

 

Další informace o již proběhlých i plánovaných akcích najdete v sekci Centra talentované mládeže na webu 

ŠSZK. Ke všem připravovaným akcím i ke koncepci naší práce jako celku budu rád za jakékoli náměty a 

připomínky. Diskuse a hledání dobrých řešení je hodně potřeba. 

 

Ohledně trénování dětí bych rád připomenul metodické materiály na krajském webu. Na tento odkaz 

přidáváme pravidelně každý pátek nové úkoly pro čtyři úrovně obtížnosti A až D. Jedná se většinou o 

diagramy na taktiku a koncovky. Ideální použití je jako domácí úkoly pro děti. Stačí každý týden nové úkoly 

dětem vytisknout, anebo ještě jednodušeji - předat jim odkaz na tuto stránku a děti či jejich rodiče už 

mohou pravidelné úkoly tisknout doma sami. Na tréninku pak trenér zkontroluje. 

 

Řada z vás nejspíš používá také výukový portál Learning Chess. Přes projekt Šachy do škol je možné získat 

volné licence pro děti zdarma. Další metodické materiály můžete najít na webu Šachového svazu České 

republiky. Zde se do budoucna připravuje lepší a přehlednější utřídění materiálů. Užitečné doplnění 

tréninku nabízí také Youtube kanál Robert a Petr šachy. 

 

Pro trenéry a vedoucí kroužků může být velmi zajímavá možnost Online školení trenérů 4. třídy. Základní 

trenérské proškolení včetně trenérského certifikátu je tak možné získat přímo z domu od počítače. 

Nemyslím si, že by Online školení bylo úplnou náhradou za školení na osobní bázi, ale pro řadu situací se 

může hodit jako vhodné náhradní řešení. Ohledně školení trenérů mi zajímavý odkaz poslal kamarád ze 

Slovenska. Pod článkem najdete zajímavá videa ze všech vystoupení na jejich trenérském semináři. 

 

Věřím, že něco z výše uvedených informací a odkazů pro Vás bude zajímavé. Pokud by Vás napadla jakákoli 

připomínka či námět, co dělat jinak, líp, dejte mi prosím vědět. Stejně tak pokud byste potřebovali s něčím 

poradit trenérsky či metodicky (literatura, tréninkové plány a postupy, databáze), rád se pokusím pomoct. 

Můžete na mě adresovat i další dotazy, co Vás v šachové činnosti trápí nebo co zlepšit. Pokud nebudu 

schopný pomoct sám, pravděpodobně budu vědět, komu dalšímu takový dotaz předat k zodpovězení. 

 

Příští Zpravodaj CTM připravuji na začátek června 2019. Pokud by někdo z Vás už nechtěl další takový 

Zpravodaj do svého emailu dostat, napište mi prosím a z adresáře Vás pro příště vyřadím. 

 

S šachovým pozdravem, 

Martin Beil, vedoucí CTM ŠSZK, tel. 775 956 183 

 

Zpravodaj CTM ŠSZK č. 1/2019 (únor 2019), 17. února 2019 
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