
Brněnská šachová škola pořádá ve spolupráci 

s Komisí mládeže Jihomoravského šachového svazu  

 Tréninkové 

šachové 

soustředění 
 

Termín: 27. – 28. 6. 2020  
Místo konání:  Vyškov, Besední dům a hotel Dukla  
Trenérské obsazení: mezinárodní velmistr Tomáš Polák a trenéři JmŠS Radka 
Slepánková a Milan Šnorek. 
 
Právo účasti: děti a mládež nar. 2001 a ml. z řad registrovaných hráčů 
Jihomoravského šachového svazu, mající zájem o intenzívní šachový trénink 
 
Jednorázový vstupní poplatek: 100,- Kč 
Ubytování: 2-3lůžkové pokoje, cena 350,- Kč se snídaní 
 
Účastnický poplatek 789,- Kč za osobu zahrnuje ubytování včetně plné penze a 
doprovodného programu. Pokud někdo nechce či nepotřebuje ubytování či stravu, 
platí o to méně. Je možná i účast dospělého doprovodu.  
 
Veškeré platby provedete na místě konání v hotovosti.   
Doprava: individuální.  
 
Závazné přihlášky: do 20. 6. 2020 adresu radka.slepankova@seznam.cz,  
tel. 702 053 839  
V přihlášce uveďte jméno, datum narození, šachový oddíl, a zda máte zájem o 
ubytování, stravování a doprovodný program.  
 
Přihlášky po termínu jsou možné jen do zaplnění kapacity a s přirážkou 100,- Kč 
 
Na soustředění budou dodržována platná hygienická opatření. Každý účastník bude 
mít dvě roušky a igelitový sáček, kam je bude ukládat. Na začátku soustředění při 
prezenci každý předloží „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění“ podepsaného zákonnými zástupci. Tiskopis prohlášení je 
ke stažení např. na odkazu 
https://www.zsrajhrad.cz/admin/userfiles/file/cestne_prohlaseni.pdf 

Program:  
27. 6. 2020 sobota (tréninky probíhají v Besedním domě) 
8:45 – 9:15 příjezd účastníků do Besedního domu ve Vyškově 
9:15 –  9:30 zahájení, úvodní informace 
9:30 – 11:00 tréninkový blok č. 1  
11:10 – 12:40 tréninkový blok č. 2 
12:45 – 13:45 oběd  
13:45 – 15:45 doprovodný program (vycházka po městě s průvodcem) 
15:50 – 17:20 tréninkový blok č. 3 
17:30 – 18:15 tréninkový blok č. 4 
18.15 – 19.00 přesun na hotel Dukla, ubytování 
19:00 – 19:45 večeře  
19:50 – 20:50 soutěž ve znalostech šachu a šachové historie 
21:00 – 21:30 večerní hygiena  
22:00 večerka  
28. 6. 2020 neděle (tréninky probíhají v hotelu Dukla) 
7:00 – 7:30 budíček, ranní hygiena, úklid, vyklizení pokojů  
7:15 – 7:45 snídaně  
8:00 – 9:30 tréninkový blok č. 5 
9.40 – 11.10 tréninkový blok č. 6 
11:20 – 12:20 šachové soutěžní testy 
12.30 – 13.15 oběd 
13:30 zakončení a odjezd účastníků. 
 

JÍDELNÍČEK 
Sobota 27. 6. 2020 
 Oběd: Besední dům 120,- Kč 
 Hovězí vývar 
  Smažený sýr, hranolky, tatarská omáčka (nebo kečup) 
 

 Večeře: hotel Dukla 100,- Kč 
 Špagety s boloňskou směsí, sypané sýrem 
 

Neděle 28. 6. 2020 
 Oběd: hotel Dukla 119,- Kč 
 Domácí vývar 
 Přirodní kuřecí plátek, brambor, obloha 
 
  

 

https://www.zsrajhrad.cz/admin/userfiles/file/cestne_prohlaseni.pdf

