
Víkendové soustředění mládeže KŠS Vysočina 

17. - 19. července 2020 

 

 

 

Termín konání: pátek 17. 7. 2020 (odpoledne) až neděle 19. 7. 2020 (poledne) 

 

Místo konání:  Sportpark Kocanda, Želiv 336, 394 44 Želiv. 

 

Pořadatel:    Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina.            

 

Účast: Soustředění je určeno talentům KŠSV a ostatním zájemcům KŠSV.                                

Účastnit se mohou i neregistrovaní hráči a hráči z jiných krajů po dohodě 

s organizátorem soustředění dle kapacity prostor. Účastníci soustředění nesmí mít 

příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest). Zároveň v průběhu  14-ti dnů před soustředěním 

nebyli v kontaktu s infikovaným člověkem a ani s člověkem, který je v karanténě. 

Každý účastník musí mít s sebou alespoň jednu roušku na den a sáček na ni.   

 

Úhrada nákladů: Účastníci  KŠSV mají náklady na trenérské zajištění zdarma. 

Neregistrovaní hráči a hráči mimo KŠSV hradí trenérské zajištění ve výši 200,- Kč/ 

účastníka soustředění/noc a den (za celé soustředění připlatí 400 Kč). 

Pobyt, stravu a dopravu si účastníci hradí sami. Ubytování je v bungalovech po 4, 6 

a 8 místech a strava 3x denně. 

Cena ubytování a stravy je 470,-Kč na den a osobu (celkem 940,-Kč). Platba je 

v hotovosti při nástupu. Pro účastníky, kteří jsou na Listině talentů, bude ubytování 

hradit  KŠSV ve výši 440,-Kč, takže platba bude pouze ve výši 500,-Kč.  



Probírat se budou témata plánovaná pro 3. a 4. soustředění: 

 

Témata pro skupinu A: GM Petr Velička, trenér 2. třídy 

 

1) Poziční výhoda ve věžových koncovkách 

2) Přechod ze zahájení do střední hry 

3) Karlovarská struktura – plány bílého 

4) Materiální výhoda v jezdcových koncovkách 

5) Různobarevní střelci ve střední hře 

6) Karlovarská struktura – plány černého 

        

Témata pro skupinu B:  Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

 

1) Úvod do střelcových koncovek 

2) Teorie kombinace 3 (slabá poslední řada, proměna pěšce, remízové kombinace) 

3) Útok na krále – stejné rošády 

4) Koncovky různobarevných střelců – základní teoretické pozice 

5) Taktika – příklady, procvičení 

6) Útok na krále – různé rošády 

 

 

Organizační zajištění: 

TJ Náměšť nad Oslavou – zajistí šachové vybavení 

Hlavní vedoucí soustředění a dozor hráčů skupiny A) - Manager KTCM - 

Jan Zezula, tel: 775 566 030, e-mail: zeza1068@gmail.com  

Dozor hráčů skupiny B) - Předsedkyně Komise mládeže - Drahomíra Kaňková 

Stravování:   

Hotel Na Kocandě, Želiv 4, 394 44 Želiv 

Přihlášky: 

Závazné přihlášky do 17. 6. 2020 na e-mailovou adresu: zeza1068@gmail.com ,  

tel: 775 566 030.  

 

GDPR: 

mailto:zeza1068@gmail.com
mailto:zeza1068@gmail.com


Účastníci soustředění i jejich doprovod svojí účastí dávají souhlas ke zveřejňování 

osobních údajů a pořizování fotek, popř. videí.  

Orientační časový rozpis soustředění pro obě skupiny: 

Pátek 17. 7. 2020:  

- 14,00 - 15,30 hod. příjezd  

- 16,00 – 19,00 hod. soustředění první část  

- 19,00-20,00 hod. večeře 

- 20,00-21,30 hod. procvičování probraných témat 

- 22,00 hod. večerka 

Sobota 18. 7. 2020: 

- 7,00 hod. budíček 

- 7,30 - 8,30 hod. snídaně 

- 8,30 - 11,30 hod. soustředění druhá část 

- 12,00 – 13,00 hod. oběd 

- 13,00 – 16,00 hod. soustředění třetí část 

- 17,00 – 18,00 hod. individuální program  

- 19,00 – 20,00 hod. večeře 

- 20,00 -22,00 hod. procvičování probraných témat 

Neděle 19. 7. 2020: 

- 7,00 hod. budíček  

- 7,30 - 8,30 hod. snídaně 

- 8,30 - 11,30 hod. soustředění čtvrtá část 

- 11,30 – 12,00 hod. předání prostor 

- 12,00 hod. oběd a odjezd domů  

 

Jan Zezula 

Manager KTCM 

V Náměšti nad Oslavou 28. 5. 2020 


