
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA TRM ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

 

1) Ve dnech 17.-28. srpna se v Praze uskutečnilo mistrovství Evropy mládeže pro rok 

2016; z Česka se zúčastnilo 185 hráčů a hráček, vybojovali jsme jednu bronzovou 

medaili (v kategorii H10) a celkem čtyři bodovaná umístění pro MŠMT v kategoriích 

HD18; podrobná Závěrečná zpráva o ME je přílohou této zprávy spolu s finálním 

vyúčtováním širší repre-skupiny 

2) Ve dnech 20. září - 4. října se v ruském Chanty-Mansijsku uskutečnilo MS kadetů 

v kategoriích od 14 do 18 let; Českou republiku reprezentovalo pět hráček a tři hráči; 

převážné většině se však vůbec nedařilo a výsledky jsou značně podprůměrné; 

Závěrečná zpráva z MS mládeže je přílohou této zprávy; finální rozpočet bude ve 

spolupráci se sekretariátem dolaďen v nejbližších dnech 

3) Aktualizovány webové stránky chess.cz i TRM 

4) Jelikož TRM skončila smlouva, TRM tímto konstatuje, že zatím proběhlé akce roku 

2016 hodnotí jako celkově průměrné: ME družstev mládeže skončilo solidními 

výsledky všech tří družstev, ME mládeže jednou medailí a čtyřmi bodovanými 

umístěními pro MŠMT (i když ambice u obou akcí byly o něco větší) a MS mládeže 

skončilo neúspěchem téměř všech našich reprezentantů (více viz Závěrečné zprávy ze 

všech akcí)  

5) Subkomise mládeže zhodnotila první půlrok Individuálních tréninků 2016/2017; 

všechny probíhají dle plánu, trenéři i svěřenci povětšinou plní smluvní požadavky včas 

a svědomitě; výsledky dětí zařazených do IT ovšem nejsou nijak závratné, zvláště 

slabé výkony u většiny dívek jsou silně alarmující; Subkomise dále doporučila: 

a) dořešit chybějící smlouvy/dohody, resp. opravit špatně sepsané smlouvy na IT 

b) doplnit do IT (od 1. října 2016) Josefa Havelku (H18), který podal skvělý výkon 

na ME mládeže a výkonnostně se rychle blíží dalším klukům, zařazeným do IT 

c) přidat, pokud to bude technicky možné, Richardu Stalmachovi 2 hodiny navíc 

(od 1. října 2016); upravená aktuální tabulka IT dle představ Subkomise je 

přílohou této zprávy 

  

 


