
 

 

TMK zpráva 2020 pro konferenci 2021 

 

1. Přehled akcí 

2. Výsledky, reprezentace 

3. On-line trénink 

4. Komentář k hospodaření 

5. Závěr z doby covidové 

 

ad 1, Přehled akcí 

 

a) Standartní akce na živo 

Loňský rok byl bohužel výjimečný všude, ve všem. Nejprve, co probíhalo dle plánu. 

Uskutečnil se kemp zimní v DDM v Ústí n.L. s pozvaným trenérem Vlastimilem Jansou o 20 žácích a 

dorostu, tři trenéři. 

Dva sobotní kempy proběhly pod vedením Jana Rubeše s ohledem na MČR plus další pozvaní, účast 7 

a 8 žáků. 

Naše výprava odjela na MČR mládeže do Koutů nad Desnou v březnu. MČR muselo být předčasně 

ukončeno po 7.kole a vyhlášeny výsledky. Bojovalo 7 statečných dívek a chlapců v kategoriích a dva 

talenti v opnu. Trenéři: Jan Mikeš, Jan Rubeš, Pavel Chrz. 

Standartně a velmi pěkně proběhlo 8 denní letní soustředění v Rumburku v srpnu. Opět pod vedením 

Jaromíra Fultnera. 24 žáků a 6 stálých trenérů včetně zdravotnice/trenérky. Hl. vedoucí Jar. Fultner. 

Těsně než se všechno znovu zavřelo, proběhl podzimní kemp u Úštěka. 25 účastníků a 4 stálí trenéři 

(včetně zdravotnice/trenérky), plus 1 trenér bez pobytu. Hl. vedoucí Pavel Chrz. 

Na Vánoce se uskutečnil 2denní on-line kemp, kvůli malé dotaci byl pod hlavičkou klubu, ale všichni 

z kraje měli slevu (16 účastníků, Sergej Berezjuk pro 1.sk. a Adam Polanský + Pavel Chrz se prostřídali 

u mladší sk.).  

V lednu při kempu byl seminář trenérů s velmistrem Vl. Jansou (8 trenérů kraje). 

Děkujeme všem trenérům, kteří se podíleli na akcích v místě.  

Zkušeným z loňských let: Janu Rubešovi, Jaromíru Fultnerovi, Vladimíru Hadrabovi, Jiřímu Kalužnému,   

Novým tvářím, které velmi přispěli mládeži:   

Janu Šlampovi za účast v Rumburku 

Janu Mikešovi za účast na MČR 

A nakonec skvělá pomoc ve dvojroli zdravotnice + trenérka Ivetě Reitingerové v Rumburku i u Úštěka 

na kempu. 



 

b) Zrušené akce bez náhrady 

Nestihli se zmiňované poslední dva dny MČR, kdy muselo být vše zavřeno. 

Mistrovství Čech bylo posunuto, pak zrušeno bez náhrady: 

Neuskutečnilo se školení trenérů, ani letní živý seminář. 

 

Ad 2, Výsledky, reprezentace 

 

  Výsledky nemožno porovnávat, moc se toho nehrálo. Nejdůležitější MČR a MČech. MČech zrušeno, 

MČR (postupovalo se z předchozího MČech), naši byli na mírném nadprůměru, škoda zrušených 

posledních kol, byli nažhaveni bojovat o špičku. Ale pro všechny byly stejné nešťastné podmínky, 

náhlý konec po 7.kole z 9. V hodnocení krajů jsme nízko, ne z důvodu hry účastníků MČR, ale 

z důvodu menšího počtu na MČR. Další chlapci se neprobojovali a dívek odpovídající výkonnosti více 

v kraji nemáme. 

    Velkým úspěchem skončila olympiáda a postup našich přes favority (včetně 1.nasaz, týmu) do 

semifinále a 4. místo.  

 

Ad 3, On-line tréninky, semináře 

 

V květnu se uskutečnil trénink on-line s Rubešem a Chrzem. 

V prosinci kemp s Berezjukem, Chrzem a Polanským. 

On-line přípravy byli i před MČech, byť bylo zrušeno. 

On-line krajské přípavy byly některé soboty. 

V Ústí n.L. klub koupil gotomeeting a rozjel tréninky již od 30.3. on-line ve všech svých 6 

skupinách. Pozval mimo klub žáky listin talentů kraje a dodnes chodí: 9 žáků, z toho šest 

z listin a 2 mimo listiny krajských talentů/nadějí. Pak ještě dva z jiných dvou krajů. Trénuje se 

každý týden v 1 všední den 2 hodiny odpoledne/večer.  

Proběhly 3 semináře trenérů klubů na poradu a ukázku jak trénovat v době, kdy se 

nemůžeme scházet. Nabídka byla umožnění místností, kde nemá svoji platformu, šla do 

klubů.  

K tréninků patří i hraní turnajů, krom doporučení na jiné turnaje (např. Evropská liga 

mládeže, turnaje republikové) jsme rozjeli turnaje krajské. 15 na jaře od Pavla Chrze, pak na 

podzim 8 zápasů dospělí vers talenti, vážné partie. Krajských turnajů v rapidu se chopil mladý 

Šimon Peroutka a udělal dalších dvacet, stejně tak bleskové bez omezení výkonnosti. 

  

  Ad 4, Komentář k hospodaření 



   

Téměř všechny akce podporované svazem se na živo uskutečnily. V této nešťastné době jsme 

trénovali on-line, dělali tréninky on-line navíc. Peníze určené na trenéry MČech byly 

převedeny na on-line tréninky. Cílem bylo udržet žáky u šachu.  Další tréninky nabízené pro 

listinu talentů a nadějí ve všední den nebyly účtované, stejně tak zdarma bez nároku na 

odměnu pro lektora proběhly tři semináře trenérů. 

U soustředění a kempu byly navýšeny náklady, mírně od provozovatele (z důvodu opatření) a 

i my museli splnit více věcí z hlediska hygienických opatření. Celkově se schválený rozpočet, 

převýšil v nákladech o deset tisíc. VV odsouhlasil, že použita rezerva zůstatku na účtě. Vše 

bylo účelně vynaloženo. 

Ad 5, Závěr z doby covidové 

 

Mimořádná situace nastala a co se sportu týče nejhorší je situace pro sportovní mládež. To 

píšou říkaj trenéři všech sportů. My jsme na tom skoro nejlépe, že můžeme trénovat on-line. 

Jsem rád, jak se k tomu všichni postavili a že jsme to u nás v kraji rozjeli. Jsem rád za kluby, 

které se do toho postily dříve nebo později. Motivaci je třeba udržet a snad udržíme i 

členskou základnu. K tréninkům i on-line turnaje patří i turnaje a i ty se rychle u nás v kraji 

rozjely a jsou dodnes. 

 

 Věřme, že děti a mládež u nás v kraji neztratí motivaci a že na jaře se k šachovnicím vrátíme 

a kdo trénoval, bude ve výhodě. 

 

Březen 2021 

Pavel Chrz, předseda TMK ÚKŠS 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


