
Zpráva na výroční členskou schůzi PŠS 10. 12. 2015 za TMK a TCM Praha 

 

Hlavní náplní TMK je školení nových trenérů a prodloužení trenérských licencí. Zajišťuje organizaci, 

finanční rozpočet, program, závěrečné zkoušky, protokoly apod. Podstatnou úlohu plní v obsazení 

školení lektory. Od roku 2012 pořádá školení pro šachisty PŠS. K 21. 8. 2012 bylo v Praze pouze 15 

aktivních trenérů. Výsledkem práce je, že k datu 1. 12. 2015 má PŠS celkem 59 aktivních trenérů, z toho 

1 trenéra I. třídy, 14 II. třídy, 13 III. třídy a 31 IV. třídy. Jistě ne všichni se trenérské práci věnují, ale i tak 

jde téměř o 4 násobný nárůst. 

 

I letos uspořádala TMK školení trenérů IV. a III. třídy v září tohoto roku. Obou školení se účastnilo 18 

adeptů. Byli rozdělení na dvě skupiny. Školení trenérů IV. třídy úspěšně zvládlo 12 účastníků, z nichž 9 

bylo z PŠS. Na školení trenérů III. tříd se přihlásilo a úspěšně prošlo školením 8 účastníků, z PŠS byli tři. 

 

Vzhledem k velmi dobré dopravní dostupnosti se hlásí zájemci i z jiných krajů ČR. Nejvzdálenější byl ze 

Slavoje Český Těšín. 

 

 Pod TMK také spadá /TCMP/ Tréninkové centru mládeže Praha/.  TCMP se stará ve spolupráci s KM PŠS 

o talenty PŠS. Ti jsou zařazení na listinu talentů Prahy /LPT/, která se tvoří vždy po skončení přeborů 

Prahy mládeže jednotlivců a jsou do ní zařazeni hráči reprezentující Prahu na MČech a MČR mládeže. 

Hráči jsou rozdělení do tří kategorii A, B, C. V áčku jsou ti nejlepší a s největší finanční podporou. TCMP 

je po finanční stránce závislé na výsledcích a počtu hráčů na MČR mládeže HD10-HD16, které se vždy 

koná v březnu. 

V roce 2015 TCMP podpořilo tréninky, které se pořádaly formou soustředění a jeden letní tábor. 

 

Proběhly 4 soustředění v Praze /soboty/, 2 víkendová soustředění /Jizerka 2015 a Palučiny/, 1 tábor 

/Lhotka u Mělníka/ a 7 seminářů na PORGu. 

 

        Antonín Ambrož, trenér II. třídy, TMK (TCM) Praha 

 


