
Komise pro talenty – zápis č.2 z jednání po Skype 8.11.2018 

Účastníci: Marek Vokáč, David Kaňovský, Pavel Šimáček, Lukáš Vlasák. Omluven Michal 

Novotný. 

1. Individuální trénink cyklus 2018-2019 

Komise rozhodla s platností od 1. listopadu 2018 na období od listopad 2018 – duben 2019 

zvýšit přidělený objem tréninkových jednotek pro Annu Marii Koubovou z dosavadních 6 

jednotek měsíčně na 8 jednotek měsíčně. Současně na stejné období listopad 2018 – duben 

2019 rozhodla do individuálního tréninku zařadit nově Marka Míču a přidělila mu na toto 

období objem 6 tréninkových jednotek měsíčně. 

2. Projekt Scouting 

V české části jsou plánovaná soustředění ukončena, poslední soustředění proběhlo v termínu 

9. - 11. 11. 2018 v Českých Budějovicích, soustředění se zúčastnil jako trenér i Viktor 

Láznička. V moravské části proběhne ještě jedno soustředění v termínu vánočních prázdnin.  

Vedoucí projektu v obou územních částech zpracují samostatné vyhodnocení projektu spolu 

s návrhy na jeho další rozvoj v roce 2019 a analýzou ekonomických zásad projektu 

s výhledem jejich úprav pro další rozpočtová období. Předběžný termín zpracování těchto 

materiálů do konce listopadu 2018. 

3. Koncepční záměry na rok 2019 

Za hlavní reprezentační akci roku 2019 je považováno mistrovství Evropy mládeže 

v Bratislavě. Projekt předpokládá finanční podporu účasti 40 reprezentantů ČR (3 medailisté v 

každé věkové kategorii = 36 a 4 další jmenuje KpT. Doprovod zajistí 10 trenérů podle výběru 

KpT. Doposud nejsou známy přesné finanční podmínky pro výpravu ČR, proto návrh 

rozpočtu 2019 pracuje s odhady a podrobný projekt bude formulován později. 

Další prioritní akcí je ME družstev do 18 a do 12 let, které proběhne v Pardubicích. Projekt 

předpokládá účast dvou reprezentačních družstev v každé kategorii (celkem 8 družstev, cca 

24-28 reprezentantů, 6 trenérů). Návrh rozpočtu 2019 opět pracuje s pouhým odhadem 

nákladů. Podrobný projekt bude zpracován později. Jako pořadatelská země bychom měli 

počítat s možností startu ještě dalších družstev pro doplnění počtu účastníků v jednotlivých 

kategoriích na sudý počet. 

Vzhledem k tomu, že soutěže MS mládeže se budou hrát v dopravně náročných destinacích 

(Čína, Indie), je záměrem komise vytvořit pro potenciální reprezentanty na těchto soutěžích 

alternativní možnosti. Proto KpT zamýšlí více využít další soutěž v ČR – Mistrovství 

Evropské unie mládeže 8-14. Návrh rozpočtu zvyšuje výši příspěvku na účast v této soutěži, 

podrobný projekt bude rovněž zpracován později. 

Příprava – KpT doporučuje vrátit se u mládeže k modelu letního tábora s výrazně šachovým 

tréninkovým programem. Tento model má proti dnes běžnému modelu jednotlivých 

soustředění řadu nesporných výhod. Projekt předpokládá zaměření na věkové kategorie 12-16 

let v rozsahu cca 30 dětí. Návrh rozpočtu 2019 předpokládá příspěvek na účast na táboře do 

výše 3.000 Kč (cca 10 dnů) a příspěvek na kvalitní trenérské zabezpečení tábora. Podmínkou 



úspěšnosti tohoto projektu je smluvní zajištění tábora do poloviny ledna a jeho následné 

rychlé zveřejnění. 

Standardní formy soustředění budou zachovány u starších věkových kategorií, pro kategorie 

12-16 je dále projektováno jedno větší společné soustředění. 

Zapsal 15. 11. 2018 

Marek Vokáč 


