
Šachová vesmírná odysea
Začátkem července (29. 6. – 7. 7.) pořádala Brněnská šachová škola tradiční tábor v Domašově nad 
Bystřicí (nedaleko Olomouce). Tento tábor je určen spíše starším a pokročilejším šachistům, celkem 
se jej zúčastnilo 48 mladých nadějí ze všech koutů ČR ve věku 8 – 17 let. Režim tábora je pevně dán 
už asi 10 let. Děti jsou rozděleny do výkonnostních skupin, dopoledne mají všichni tři hodiny 
tréninku. Po obědě a poledním klidu pokračují ti vyspělejší dalším 1,5 hodinovým tréninkem, méně 
pokročilé hrají turnaj se zápočtem na národní rapid ELO. 

Po odpolední svačině následuje celotáborová hra, kde se utkají čtyři družiny – pečlivě nadraftované 
jejich vedoucími. Letos bylo motivem celotáborovky vesmírné putování, které děti velmi zaujalo. 
Připomínat jim ho bude stylové tričko, které všichni obdrželi. Po večeři pokračoval program činností 
v oddílech, která byla také vedoucími propracovaná do detailů.

Pochvalou tábora v Domašově je, že tři čtvrtiny účastníků jezdí opakovaně, ti nejvytrvalejší to dotáhli 
až na 10 účastí, rovněž většina vedoucích se rekrutuje z bývalých účastníků. Myslím, že za více než 20 
let praxe se nám podařilo vyladit správný poměr šachového programu (ten v žádném případě není 
šizen!) a nešachových aktivit, při kterých se děti dostatečně vyřádí. 

Trenérské obsazení bylo letos vyšperkováno účastí slovenského velmistra Igora Štohla a velmistryně 
Lenky Ptáčníkové, kteří spolu s každoročními oporami – velmistrem Markem Vokáčem, 
mezinárodními mistry Richardem Biolkem mladším a starším a Davidem Kaňovským – dali 
účastníkům pořádně zabrat. Ale jak se říká „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Věřím, že i my jsme 
částečně přispěli k výborným výkonům účastníkům tábora na následujících turnajích.

Všichni účastníci si domů odvezli (kromě kopy dojmů) i novou knihu o nejlepších šachistech české a 
slovenské historie – „Legendy českého a slovenského šachu“, kterou si můžete objednat na adrese 
biolci@volny.cz.
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Fotogalerie z tábora v Domašově viz 
https://nicolasachy96.rajce.idnes.cz/Sachovy_tabor_Domasov_2019

Výsledky turnajů:
Turnaj C: http://chess-results.com/tnr453326.aspx?lan=5
Turnaj D+E: http://chess-results.com/tnr453327.aspx?lan=5

Druhý tábor nás čeká 17. – 24. 8. na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny – v Žirovnici. Tábor se 
nachází v krásné lokalitě uprostřed lesa a rybníků, což v letošních parnech přijde vhod. Tábor 
v Žirovnici je určen dětem ve věku 7 – 14 let, spíše méně pokročilým šachistům. 

Šachový program bude shodný s programem skupin C – E v Domašově, tzn. dopoledne trénink 
(zejména taktika, koncovky a miniaturky), po poledním klidu turnaj v rapidu. 

V Žirovnici máme ještě volná místa, propozice viz http://ssok.chess.cz/kalendar.php
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