PROJEKT KTCM ŠSPK 2017
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

1 KRAJSKÁ CENTRA:
V roce 2017 jsme v kraji pracovali se 4 tréninkovými centry:
Klatovy – ELD
Plzeň I (Mikulášské náměstí) – ELD
Plzeň II (ŠK 64) – 2x 1. Liga
Dvorec – 1. liga
Každé centrum mělo uspořádat (kromě zajištění celoroční práce s vybranými talenty)
celokrajské jednodenní soustředění. Vzhledem k tomu, že se během roku tréninkové centrum
Plzeň I (Mikulášské náměstí) rozpadlo a podcentrum Plzeň II odmítlo uspořádat dvě
soustředění, byla do krajských podcenter zařazena centra Líně a Domažlice, která aktivně
pracují s mládeží a jejich svěřenci pravidelně reprezentují kraj na republikové a mezinárodní
úrovni. Rozložení podcenter do více míst v kraji je pro talenty přijatelnější, než kdyby
tréninky/soustředění probíhaly pouze na jednom místě.

2 KTCM – PLÁN AKCÍ X SKUTEČNOST
Dle úvodního projektu jsme celý tréninkový proces plánovali rozdělit do následujících akcí:
A) Jarní šachové soustředění talentované mládeže (Hojsova Stráž, 19.-21.5.2017)
soustředění proběhlo podle plánu
B) Krajské letní šachové soustředění (Lubenec, 39.7.- 5.8.2017)
soustředění proběhlo podle plánu
C) Letní šachový tábor Hřebečníky (5.8.-12.8.2017)
organizátor tábora odmítl spolupráci s KM ŠSPK, proto byl z projektu vyřazen
D) Jednodenní víkendové soustředění talentované mládeže v krajských tréninkových
centrech

V termínu od září do prosince proběhlo všech 5 plánovaných jednodenních tréninkových
soustředění. Na soustředěních byly děti rozděleny do dvou skupin (A a B) dle výkonnosti.
Byly odtrénovány 4 popř. 5 hodin. Tréninkovou skupinu trénoval GM Neuman, IM Jan
Michálek, IM Juřek, Petr Herejk, Martin Vašíček. Trénink skupiny B pak zajistili další
trenéři v závislosti na místě konání.
E) Dvouhodinové přednášky v Plzni určené nejen pro talenty, ale i šachovou veřejnost
Mělo se jednat o pilotní projekt, který je zaměřen nejen na talentovanou mládež, ale i na
širokou šachovou veřejnost. Nakonec však přeplněný šachový kalendář a náročnost
tréninkového procesu v rámci ostatních akcí KTCM nedovolila tuto část projektu
realizovat.
F) Tréninková soustředění a příprava krajských talentů před republikovými a
mezinárodními soutěžemi
Během roku se zúčastnili nejlepší krajští talenti jednotlivých vrcholných republikových a
mezinárodních soutěží. V závislosti na charakteru jednotlivých mistrovství proběhla
tréninková příprava na tyto soutěže buď formou tréninkových soustředění, přípravných
kempů a přenášek v jednotlivých krajských centrech a oddílech nebo formou vyslání
krajského trenéra na konkrétní akci.

3 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ:
Díky tomuto projektu jsme chtěli zlepšit tréninkový proces krajských talentů pomocí
týdenních šachových táborů, víkendových krajských soustředění, či jednodenních přednášek.
Z celkového počtu navržených talentů 24 se do projektu zapojilo 21. Myslíme si, že se
podařilo naplnit cíle, které jsme si dali. Přestože nás řada věcí příjemně překvapila, našlo se i
několik věcí, které se nepodařily podle našich představ a kde vidíme prostor pro zlepšení.
Z oblastí, kde vidíme problémy, bychom mohli jmenovat tyto:
Některé děti nemají zájem se tréninkového procesu z nejrůznějších důvodů zúčastňovat. Při
tvorbě listiny krajských talentů bude nutné toto brát v potaz a upřednostňovat ty, kteří mají
zájem.

Přeplněný kalendář akcí nedává moc prostor pro nové akce v rámci projektu KTCM. Zde
vidíme jako nutnou lepší komunikaci s rodiči a s oddílovými činovníky. Zde by měli trenéři
mládeže více komunikovat s rodiči a oddíly. Dále by trenéři měli děti motivovat a
podporovat.

V každém případě lze říci, že pozitiva celého projektu převažují nad některými problémy a
nezdary, které jsou s projektem spojené. Věříme, že do budoucna bude tento projekt
pokračovat a pomůže těm, pro které je určen.
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