
 

 

                         „Středisko šachových nadějí“ 
 
                  soustředění  č. 35  -  sobota 8. října 2016 

 

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

8:45 hod zahájení Střediska šachových nadějí, soustředění č. 35 
    
blok 1)  9:00 - 10:30 hod 
                 
skupina A:  Pěšcový útok při opačných rošádách   (Petr Zvardoň) 
skupina B:  Útok na krále zadrženého v centru   (J. Malčánek, M. Kovařík) 
sk. C1+C2:  Zásady koncovek      (Martin Beil) 
skup. D1:  Základní matovací postupy    (Adéla Bierská) 
skup. D2:  Šachové hry a soutěže - hodnota figur   (David Trčálek) 

blok 2) 11:00 - 12:30 hod 
                                                                                                                                                                         
skupina A:  V ohni dračí sicilské      (Petr Zvardoň) 
skupina B:  Základní pěšcové koncovky   (Martin Beil) 
skup. C1:  Zásady zahájení a využití jejich nedodržení  (Jan Malčánek) 
skup. C2:  Kombinace s využitím krále v centru   (Jakub Stančík) 
skup. D1:  Šachové hry a soutěže - hodnota figur   (David Trčálek) 
skup. D2:  Základní matovací postupy    (Adéla Bierská)  
     
12:30 - 14:00 hod oběd v restauraci Music Club Lapač 
   slepičí vývar, kuřecí plátek zapečený se šunkou a sýrem, vař. brambor 

 
blok 3)  14:00 - 15:30 hod 
 
skupina A:  Důležité obraty v pěšcových koncovkách  (Jan Malčánek) 
skupina B:  Miniaturní partie - kde se stala chyba?   (David Trčálek) 
skup. C1:  Kombinace s využitím krále v centru   (Jakub Stančík) 
skup. C2:  Cvičný šachový turnaj     (Matyáš Kovařík) 
sk. D1+D2:  Zásady zahájení      (Martin Beil) 
 
blok 4) 16:00 - 17:30 hod 
 
skupina A:  Cvičný turnaj na dračí sicilskou    (Jakub Stančík) 
skupina B:  Taktika a propočet variant     (Matyáš Kovařík) 
skup. C1:  Cvičný šachový turnaj     (Adéla Bierská) 
skup. C2:  Zásady zahájení a využití jejich nedodržení  (Jan Malčánek) 
sk. D1+D2:  Komentovaná simultánka s trenéry   (David Trčálek) 
  
17:30 - 18:00 společný úklid místností a šaten, zakončení šachového soustředění č. 35 



       

  

 
       „Středisko šachových nadějí“ 

 
  Plán soustředění 2016 / 2017 

 
 

 

Valašský šachový klub mládeže, z. s. zve mladé šachisty na v pořadí osmý 

ročník celodenních šachových soustředění, která budou opět probíhat              

na ZŠ Integra Vsetín, Na Rybníkách 1628, Vsetín. 

 

Termíny soustředění: SŠN  č. 35     - sobota    8. 10. 2016    (8.00 - 18.00 hod) 

    SŠN  č. 36     - čtvrtek  17. 11. 2016    (8.00 - 18.00 hod)  * 

    SŠN  č. 37     - pátek      3.   2. 2017    (8.00 - 18.00 hod) ** 

SŠN  č. 38     - sobota    6.   5. 2017    (8.00 - 18.00 hod)   

    * státní svátek 

**  pololetní jednodenní prázdniny     

Trenérské obsazení:  

Hlavní trenér SŠN: Martin Beil (šéftrenér mládeže Šach. svazu Zlín. kraje) 
 

Trenéři SŠN: Radek Zádrapa, Petr Zvardoň, Jan Bosák, Stan. Juříček, 
Marek Jurča, Matyáš Kovařík, Adéla Bierská (vš. Vsetín) 
Josef Bednařík (Hošťálková) 
David Trčálek (Ústí) 
Hana Obšivačová (Valašská Bystřice) 
Radek Holman (Valašské Meziříčí) 
Jan Malčánek (Rožnov p. R.) 
 

a případně další hosté z řad mladých úspěšných šachistů 
 
Účastnické poplatky: 300 Kč za jedno soustředění 

 

Účastnický poplatek zahrnuje též oběd v Music Clubu na Lapači,                              
dopolední a odpolední svačinky, ovoce a celodenní pitný režim. 

 
Kritéria pro účast:     Soustředění SŠN se mohou účastnit šachisté nar. 1999 a ml. 
 

1) šachisté z oddílů, odkud jsou trenéři SŠN 
2) šachisté registrovaní v oddílech regionu Vsetín 
3) dosud neregistrovaní mladí šachisté z regionu Vsetín 
4) ostatní mladí šachisté z jiných regionů  

 

Organizační zajištění jednotlivých soustředění: 

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

mailto:sachy-mladez@seznam.cz
http://www.sachy-vsetin.cz/

