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CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu KTCM Plzeňského kraje je zlepšit (ať už po stránce kvality či kvantity)
tréninkový proces krajských talentů pomocí týdenních šachových táborů, víkendových
krajských soustředění, či jednodenních přednášek. Naší cílovou skupinou jsou především děti
ve věku 14-16 let, ale rádi bychom do tohoto projektu zapojili i děti mladší, které sice nepatří
na republikové úrovni mezi talenty s individuální péčí, ale přesto v nich vidíme krajské
talenty s velkým potenciálem do budoucna.
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KRAJSKÁ CENTRA:

V roce 2017 navrhujeme pracovat s těmito krajskými podcentry:
Klatovy – ELD
Plzeň I (Mikulášské náměstí) – ELD
Plzeň II (ŠK 64) – 2x 1. Liga
Dvorec – 1. liga

Rozdělení do těchto podcenter se nám v loňském roce velmi osvědčilo a rádi bychom na to
navázali i v roce letošním. Jedním z důvodů, proč chceme pracovat s těmito podcentry je to,
že chceme, aby každé podcentrum se aktivně podílelo na organizaci celoročního tréninkového
procesu. Podmínkou čerpání financí z rozpočtu KTCM je, aby takovéto soustředění resp.
přednáška byly určeny pro všechny talenty zařazené do KTCM a netýkalo se pouze tohoto
podcentra. Druhým důvodem vzniku podcenter je to, že považujeme organizaci tréninkového
procesu na různých místech kraje za „spravedlivější“ než když se vše koná na jednom místě i
s ohledem na poměrně složité cestování.
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KTCM – PLÁN AKCÍ

Pro rok 2017 počítáme s rozdělením tréninkového procesu do těchto 7 základních typů akcí:
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A) Jarní šachové soustředění talentované mládeže (Hojsova Stráž, 19.-21.5.2017)


bude probíhat od pátku do neděle, celkem 12 tréninkových hodin na
tréninkovou skupinu.

B) Letní šachový tábor Lubenec (29.7.-5.8.2017)
 velmi oblíbený šachový tábor zaměřený především na mladší šachisty.
C) Letní šachový tábor Hřebečníky (5.8.-12.8.2017)
 velmi oblíbený šachový tábor zaměřený především na mladší šachisty.
D) Jednodenní víkendové soustředění talentované mládeže v krajských
tréninkových centrech
Během roku v termínu od června do prosince uspořádáme 5 jednodenních soustředění
na 4 hodiny, soustředění budou probíhat pro skupinu A a pro skupinu B, o organizaci
soustředění se postará příslušné tréninkové podcentrum. Cílem je zajistit co největší
účast z řad krajských talentů. Konkrétní termíny soustředění ještě nejsou známy,
budou záviset na termínovém kalendáři.
E) Dvouhodinové přednášky v Plzni určené nejen pro talenty, ale i šachovou
veřejnost
 zde se jedná o pilotní projekt, kdy bychom rádi začali organizovat šachové
přednášky, které jsou především určeny pro talentovanou krajskou mládež
zařazenou do KTCM, ale zároveň bychom umožnili účast i dalším zájemcům
z řad šachové veřejnosti, kteří by si však na rozdíl od talentů z KTCM na
výuku přispívali, což by pomohlo tento projekt financovat. Nevíme, jak velký
zájem o tyto přednášky bude, nejdříve raději počítáme s četností 1x za měsíc,
v případě, že by se myšlenka ujala, je možné četnost zvýšit.
F) Odměna koordinačního týmu KTCM
 půjde o odměnu koordinátorovi projektu KTCM, popř. členům KM, kteří se na
koordinaci podílejí.
G) Tréninková soustředění a příprava krajských talentů před republikovými a
mezinárodními soutěžemi
 během roku se zúčastňují nejlepší krajští talenti jednotlivých vrcholných
republikových a mezinárodních soutěží. V závislosti na charakteru
jednotlivých mistrovství bude probíhat tréninková příprava na tyto soutěže buď
formou tréninkových soustředění, přípravných kempů a přenášek
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v jednotlivých krajských centrech a oddílech nebo formou vyslání krajského
trenéra na konkrétní akci. Přesná struktura této přípravy závisí na postupech
krajských talentů na tyto soutěže.
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TRENÉRSKÉ ZABEZPEČENÍ

Skupina A: Zde bude výuka ležet především na dvojici špičkových profesionálních trenérů
Janu Bílkovi a IM Josefu Juřkovi, na konkrétních tréninkových akcích pravděpodobně
využijeme i služeb GM Petra Neumanna a IM Ivana Hausnera
Skupina B: O tuto skupinu se budou především starat trenéři z jednotlivých krajských
podcenter a to: Petr Herejk, Karel Nováček, Martin Vašíček, Václav Truksa, Milan Jenč, Jana
Šilhavá, Aleš Jakl atd.
Pro celý tréninkový proces bude vytvořen rámcový tréninkový plán a bude veden přehled,
v jakém rozsahu a co vše bylo na konkrétní akci probráno.
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SEZNAM MLÁDEŽE ZAŘAZENÝCH DO KTCM
 Viz příloha
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Rozpočet KTCM ŠSPK 2017
Detail

Náklady

A.

B.

-55 795

Jarní soustředění
odměna trenérů

-11 500

ubytování

-2 000

cestovné

-1 500

pronájem prostor

-3 000

Letní tábor Lubenec

-3 000

E.

-3 000

G.

-3 000

Jednodenní soustředění (5x za rok)

-17 000
příspěvek na trenéry pro KTCM

-15 000

cestovné

-2 000

Přednášky v Plzni

-4 000
odměna trenérů

F.

-3 000

Letní tábor Hřebečníky
příspěvek na trenéry pro KTCM

D.

-4 000

Odměna koordinačního týmu KTCM

-4 795
odměna

-4 795

odměny trenérů

-6 000

Tréninková příprava na republikové a mezinárodní akce

-6 000

Celkem náklady

A.
B.

-55 795
-18 000

příspěvek na trenéry pro KTCM

C.

Celkem

-55 795

Příjmy

55 795

Dotace KTCM
Vybrané poplatky na jarním soustředění mládeže (od dětí mimo KTCM)

51 795
4 000

Celkem příjmy

55 795

Celkem

0

Pozn : Tento rozpočet je orientační a skutečné čerpání v rámci jednotlivých položek (A-G) se může měnit
v závislosti na realizaci celého projektu s tím, že celkový rozpočet bude zachován.
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