
 

 

                     „Středisko  šachových  nadějí“ 
 

         soustředění  č. 43  -  pátek 1. 2. 2019 
 
 
 

8:00 - 8:45     prezence účastníků na ZŠ Integra Vsetín (adresa: Na Rybníkách 1628) 

8:50 hod zahájení Střediska šachových nadějí, soustředění č. 43 
 
    
blok 1)  9:00 - 10:30 hod          
       
skupina A: Koncovky nestejnobarevných střelců    (Stanislav Juříček) 
skupina B: Útočíme v šachové partii - oběť Sh7, Sh6 devastace (Petr Zvardoň) 
skupina C: Miniaturky mistrů světa      (Matyáš Kovařík) 
skupina D1: Jak vyhrát vyhranou partii - zákl. koncovky   (Adéla Bierská) 
skupina D2: 1,2,3 - Jak začít partii      (David Trčálek) 

blok 2) 11:00 - 12:30 hod    
 
skupina A: Profylaxe        (Petr Zvardoň) 
skupina B: Ukázkové partie španělské hry     (Stanislav Juříček) 
skupina C: Základní koncovky       (David Trčálek) 
skupina D1: 1,2,3 - Jak začít partii      (Matyáš Kovařík) 
skupina D2: Jak vyhrát vyhranou partii - zákl. koncovky   (Adéla Bierská) 
  
12:30 – 13:30 hod oběd v restauraci Music Club Lapač: 
   slepičí vývar, smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší 
 
blok 3)  13:45 - 15:15 hod 
 
skupina A: Obrana a protiútok      (Petr Zvardoň) 
skupina B: Učíme se od mistrů       (Matyáš Kovařík) 
skupina C: Základní polootevřená zahájení     (Radek Holman) 
sk. D1+D2:  Přání šachových figurek - základy strategie   (David Trčálek) 

    
blok 4) 15:30 - 17:00 hod 
 
skupina A: Soutěž ve cvičných partiích     (David Trčálek) 
skupina B: Soutěžní simultánka s trenérem     (Radek Holman) 
skupina C: Soutěžní simultánka s trenérem     (Adéla Bierská) 
sk. D1+D2:  Cvičný šachový turnaj      (Matyáš Kovařík) 
 
17:00 - 17:30 hod   společný úklid místností a šaten, zakončení šachového soustředění  



Účastnický poplatek: 300 Kč 
 

Poplatek zahrnuje také oběd v restauraci Music Club na Lapači,                          
dopolední a odpolední svačiny, ovoce a celodenní pitný režim. 

 
Kritéria pro účast:      Soustředění SŠN se mohou účastnit zájemci nar. r. 2001 a mladší 

- registrovaní i neregistrovaní šachisté. 
 

 
Organizační zajištění soustředění, přihlášky:  

Josef Kovařík, tel. 605 740 292, sachy-mladez@seznam.cz 

 

Přihlášky je třeba zaslat či telefonem nahlásit do pondělí 28. ledna (uzávěrka - 20:00 h). 
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