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1. Cíl projektu
Cílem tohoto projektu je zkvalitnění a zefektivnění tréninkového procesu talentovaných dětí, a to
pomocí jednodenních i vícedenních soustředění, pravidelných přednášek, táborů, ale i přípravy
talentů před mistrovstvím Čech a ČR a v jejich průběhu. Do tréninkových skupin jsou zařazeny
nejtalentovanější děti z kraje nad 10 let, do poslední tréninkové skupiny jsou zařazeny nejnadějnější
děti do deseti let, u nichž se již drobné úspěchy dostavily. Věříme, že našimi tréninky pomůžeme všem
zařazeným dětem dosáhnout kvalitních výsledků a rozvinout jejich potenciál.

2. Krajská centra
V roce 2021 budeme pracovat s těmito podcentry:
 Klatovy
 ŠK 64 Plzeň
 TJ Sokol Plzeň-Letná / ŠK Líně
Podobné rozdělení se v letech minulých již osvědčilo. Důvodem vzniku těchto podcenter je větší
provázanost a lepší koordinace šachových tréninků. Důležitým úkolem těchto podcenter je organizace
soustředění a šachových turnajů pro talentované dětí.

3. Plán akcí
Na rok 2021 plánujeme tyto akce (v případě, že ze závažných důvodů nepůjde akci uspořádat,
uskuteční se daná akce online; pokud ani toto nebude možné, daná akce se zruší a finanční prostředky
se přesunou na akce zbývající):


Jednodenní soustředění talentované mládeže
Od května do prosince proběhne 4-5 jednodenních soustředění po cca 4 hodinách. Tato
soustředění budou probíhat, pokud to situace umožní, naživo, v opačném případě se soustředění
uskuteční online formou. Soustředění probíhají pro 4 skupiny A, B, C, D, děti zařazené do těchto
skupin jsou v přiloženém seznamu; složení těchto skupin se vzhledem k situaci může do září drobně
změnit. Pro všechny děti (i ty nezařazené do žádné z těchto skupin) budou k dispozici přednášky (viz
dále).
A – nejstarší děti; pravidelní účastníci mistrovských soutěží;
B – homogenní skupina nejtalentovanějších dětí v ročnících 2009 a 2010;
C – starší děti (2008/2009) doplněné nejtalentovanějšími dětmi z ročníků 2011 a 2012;
D – děti narozené v roce 2011 a mladší, s nimiž je třeba začít pracovat včas, aby se jejich talent
mohl plnohodnotně rozvíjet.

Oproti předchozímu roku jsme navýšili počet skupinek o dvě. To má dva důvody: jednak můžeme
pracovat se skupinou talentovaných nejmladších dětí a rozvíjet jejich potenciál, a jednak jsou skupinky
menší a kompaktnější, což má charakter individuálnějšího tréninku, v důsledku čehož je trénink
efektivnější. Více skupinek znamená rovněž více trenérů, kteří se o děti budou starat, a proto bude
vybírán od rodičů příspěvek až do výše 49% (tento příspěvek mj. zajistí pravidelnou účast dětí na
soustředění), zbytek pokryje dotace z KTCM. Došlo sice k navýšení počtu skupinek o dvě, ale počet
dětí zůstal de facto stejný. Zavedením symbolického poplatku se snažíme zabránit i tomu, že ve
skupince budou děti, které by se následně tréninků nezúčastňovaly.
Pro všechny skupinky bude zajištěn tréninkový plán pro všechna soustředění, z každého
soustředění bude vytvořen výstup (ideálně v souboru pgn). Tréninky zajistí KM ve spolupráci
s podcentry KTCM. Konkrétní rozpis tréninků bude určen s dostatečným předstihem dle termínového
kalendáře.
výhody: efektivita, kompaktnost skupin, metodičnost (tréninkový plán), užší kolektiv


Pravidelné přednášky
Od září rovněž zavedeme pravidelné přednášky (v květnu a červnu pak budou přednášky zatím
nepravidelné). Tyto přednášky budou probíhat každý týden ve všední den (pravděpodobně ve středu)
a budou určeny dětem z tréninkových skupin a dále převážně pro ostatní děti mimo tréninkové
skupiny. V obou případech bude účtován symbolický poplatek, hlavní zdroj financování bude dotace
z KTCM. Cílem této části projektu je jiná forma tréninku, než při jednotlivých soustředěních.
Přednášky budou výhradně online formou a budou rozděleny na dvě úrovně: lichý týden budou
probíhat přednášky zhruba pro úroveň hráčů, jež jsou ve skupině A, B, v sudý týden pak bude
náročnost přednášky určena podle úrovně hráčů, kteří jsou ve skupinkách C a D.
Účast na přednáškách je zcela dobrovolná a za zvýšený příspěvek se jich může zúčastnit kdokoliv
z Plzeňského kraje. Z přednášek pak bude vytvořen záznam. Přesný časový harmonogram,
přednášená témata a samotní přednášející budou oznámeni s dostatečným předstihem. Abychom
dostáli určité atraktivity, budou pro tyto přednášky osloveni rovněž špičkoví čeští velmistři. Přednášky
potrvají dvě hodiny a obsah přednášky je zcela na přednášejícím.
výhody: pravidelnost, atraktivita přednášejících, zajímavá a netradiční témata



Víkendové soustředění
V letošním roce je plánováno jedno víkendové soustředění (od pátku do neděle), celkový rozsah
tréninků je zhruba 12 hodin. O děti se postarají trenéři patřičné úrovně. Nebude-li moci proběhnout
soustředění naživo, tréninky plánované v tomto soustředění se převedou do jednodenních online
soustředění.
výhody: vytváří dobrý kolektiv, nejen šachový program, vysoká efektivita tréninků



Letní šachové tábory
Tábor pořádaný ŠK Líně ve spolupráci s KM ŠSPK a Nadačním fondem Vlastimil Horta je plánovaný
na 24. až 31. července, účastní se jej děti z celého Plzeňského kraje i mimo něj. Trénink patřičné
úrovně zajišťují trenéři odpovídající kvalifikace (mj. hráči IM).
O týden později pak proběhne letní šachový tábor Hřebečníky, který je pořádán oddílem ŠK 64
Plzeň. Také zde se o děti budou starat trenéři odpovídající šachové úrovně.
V neposlední řadě by drobný příspěvek z KTCM šel i na dva příměstské tábory pořádané šachovým
oddílem TJ Sokol Plzeň-Letná.
výhody: týden strávený v přírodě, nejen čistě šachové prostředí, vysoká efektivita tréninků



Příprava talentů na mistrovské a mezinárodní soutěže
Podpora pro talenty, kteří se zúčastní v letošním roce mistrovských soutěží. Tato podpora se může
lišit v závislosti na typu akce a počtu účastníků a bude koncipována především jako konkrétní příprava
pro mistrovství, a to i jak před, tak i v jeho průběhu. Zde je rovněž zahrnuta odměna klubům starající
se o tyto talenty.
výhody: individuálnější přístup, systémová a konkrétní podpora pro největší talenty

4. Seznam dětí
Detailnější pohled nabízí příloha. Zde jen výčet dětí trénujících ve skupinách A – D.
A – Handlovský Jáchym, Valdman Jakub, Janouš Marek, Mametev Artem, Vilímek Vít, Janoušková
Adéla, Roubal Matyáš, Váňa Jan (8);
B – Bukvaj Jan, Bukvaj Martin, Bludský Hynek, Bludský Vít, Ježek Jakub (5);
C – Dominiková Denisa, Hrdina Jan, Řezníčková Sibyla, Škutil František Eliáš, Velkoborský Tadeáš,
Černá Miriam, Mastný Leonard, Marešová Denisa, Křivka Matěj, Janoušková Eliška (10);
D – Jančík Vojtěch, Nová Anežka, Rudlof Adam, Zahálka David, Ježek Jiří, Kreuzman Daniel,
Hoffmann Jiří, Křivka Lukáš, Zelenka Tomáš (9).

5. Trenérské zabezpečení (předběžné)
 Jednodenní soustředění talentované mládeže – O skupinu A a B se budou starat zkušení hráči
a trenéři, a to především v abecedním pořadí Jan Bílek, Petr Herejk, IM Josef Juřek, Karel
Nováček (trenéři 2. třídy), GM Petr Neuman, případně další trenéři patřičné úrovně. Skupinu C
a D pak budou zejména trénovat Jiří Hájek, Pavel Flajšman, Tomáš Hurdzan, Kristián Chmel,
Martin Kopřiva, Mgr. Miroslav Valenz, případně další trenéři.
 Pravidelné přednášky – Z již známých jmen máme přislíbenu účast od několika špičkových
velmistrů či mezinárodních mistrů, konkrétně by přednášet měli: GM Robert Cvek, GM David
Navara, GM Petr Neuman, GM Jiří Štoček, IM Zuzana Hagarová, IM Josef Juřek, IM David
Kaňovský a další.
 Víkendové soustředění – O děti se postarají vybraní trenéři, kteří rovněž budou trénovat
v rámci tréninků na jednodenních soustředěních, případně adekvátní trenéři zde neuvedení.

 Letní šachové tábory – Na táboře v Lubenci budou mít ty nejlepší děti na starosti Jan Balín a
Pavel Novák. V Hřebečníkách se bude o děti starat Petr Herejk a další kvalifikovaní trenéři. A na
příměstských táborech se o děti budou starat Martin Štaif, Martin Kopřiva a Pavel Flajšman.
 Příprava talentů na mistrovské a mezinárodní soutěže – Trenérské zajištění bude dle aktuální
situace.

6. Předpokládaný rozpočet pro rok 2021
Tento rozpočet je předběžný a bude upraven v závislosti na celkové výši dotace.
V předpokládaném rozpočtu je kalkulováno s dotací 55 000 Kč (vloni to bylo 57 371 Kč). V případě, že
se bude dotace od této sumy lišit, dojde zhruba k poměrnému vyrovnání. Není vyloučeno, že bude
docházet i k drobným přesunům peněz v rámci výše uvedených akcí. Skutečný rozpočet se pak může
od tohoto návrhu drobně lišit.
akce
detail
příspěvek pro trenéry
jednodenní soustředění talentované mládeže
(5x)
nájem, cestovné a ostatní náklady
pravidelné přednášky (12x)
příspěvek pro trenéry
(je počítáno s účastí 10 dětí, což činí příspěvek od dětí 300 Kč)
příspěvek pro trenéry
víkendové soustředění
nájem, cestovné a ostatní náklady
Lubenec (ŠK Líně)
Hřebečníky (ŠK 64 Plzeň)
letní šachové tábory
dva příměstské tábory (TJ Sokol PlzeňLetná)
příprava talentů na mistrovské soutěže
odměna klubům (trenérům)
(jedno soustředění v hodnotě 2920 Kč již proběhlo)
odměna koordinátorovi
(maximálně 5000 Kč)

položky
12 500 Kč
2 500 Kč

celkem

Pozn.: Očekávaný příjem:

6 000 Kč
10 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč

celkem
15 000 Kč
6 000 Kč
14 000 Kč

6 000 Kč

1 000 Kč
10 000 Kč

10 000 Kč

4 000 Kč

4 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

příspěvky k tréninkům – 2 400 Kč za jedno soustředění
přednášky – 300 Kč za jednu přednášku (při účasti například jen 10
dětí)

