
 

 
              „Středisko šachových nadějí“ 

 
   Čtrnácté soustředění -  sobota 31. 3. 2012 

 
 
Valašský  šachový  klub  mládeže zve mladé šachisty na již 14. celodenní soustředění. 

„Středisko šachových nadějí“  se uskuteční na ZŠ Integra Vsetín v sobotu 31. 3. 2012. 
 

Poplatek pro účastníky: 250,- na osobu, účastníci dvou a více předchozích soustředění platí 200,- 

Pitný režim bude po celý den zajištěn.  Každý dostane také sladkost (oplatek) na svačinku. 

 
8.00 - 8.45      prezence účastníků na ZŠ Integra Vsetín (adresa: Vsetín, Na Rybníkách 1628) 

8.45  hod        zahájení Střediska šachových nadějí, soustředění č. 14 
    
blok 1) 9.00 - 10.30 hod 

skupina A:  Taktika - kombinace s využitím krále v centru   (IM Zdeněk Beil)                                                         
skupina B1:  Strategie hry s izolovaným pěšcem, plány hry obou stran    (Marek Jurča)       
skupina B2: Krásné kombinace šachové historie     (Pavel Viták)                                                       
skupina C1: Řešení diagramů a základních koncovek - boj o kritická pole (Aleš Krmela)                  
skupina C2: Plán hry v centru  + opakování kritických polí   (Martin Beil)                                                                                                      
skupina D1:  Ukázky útoku na krále      (Jiří Halmazňa)         
skupina D2:  Šachové i nešachové hry a cvičení pohyblivosti figur  (Jaromír Galetka)                                       
 
blok 2) 11.00 - 12.30 hod 

skupina A:  Věžové koncovky       (IM Zdeněk Beil)                           
skupina B1:  Krásné kombinace šachové historie     (Pavel Viták)                   
skupina B2:  Strategie hry s izolovaným pěšcem, plány hry obou stran    (Aleš Krmela)                                                                                          
skupina C1:  Plán hry v centru + opakování kritických polí   (Martin Beil)                                                                                                                   
skupina C2: Řešení diagramů a základních koncovek - boj o kritická pole (Ivan Bartošek) 
skupina D1:  Šachové i nešachové hry a cvičení pohyblivosti figur  (Jaromír Galetka)                 
skupina D2:  Ukázky útoku na krále      (Jiří Halmazňa) 
 
oběd:  12.30 - 14.00 hod (restaurace Náhon)  

Hovězí vývar s hráškem a nudlemi, smažený kuřecí řízek s bramborem, mrkvový salát, 0,3 l kofoly 
 

blok 3)  14.00 - 15.30 hod 

skupina A: Klasická otevřená zahájení dle Capablanky a Aljechina  (Pavel Viták) 
skup. B1+B2:  Simultánka s mezinárodním mistrem Zdeňkem Beilem  (IM Zdeněk Beil) 
skup. C1+C2:  Cvičný šachový turnaj      (Aleš Krmela) 
skup. D1+D2:  Taktika, řešení diagramů, realizace materiální převahy  (Martin Beil)                                   
 
blok 4) 16.00 - 17.30 hod 

skupina A: Cvičné partie, rapid a analýzy     (Pavel Viták)                                                                   
skup. B1+B2:  Různé typy pěšců, speciálně izolovaný pěšec   (Martin Beil)    
skupina C1: Vybrané miniaturní partie s důrazem na zásady zahájení, taktiku (IM Zdeněk Beil) 
skupina C2::  Vybrané miniaturní partie s důrazem na zásady zahájení, taktiku (Aleš Krmela)                                         
skup. D1+D2:  Cvičný šachový turnaj        (Josef Kovařík) 
 

17.30 - 18.00 hod  společný úklid místností a šaten, zakončení Střediska šachových nadějí č. 14 

 

Za Valašský šachový klub mládeže, o. s.             Josef Kovařík 


