
 

 

       „Středisko šachových nadějí“ 
 
    soustředění  č. 26  -  sobota 1. listopadu 2014 

 
Valašský šachový klub mládeže, z. s. zve mladé šachisty na  26. celodenní  soustředění. 

„Středisko  šachových  nadějí“  se uskuteční  na  ZŠ Integra Vsetín v sobotu 1. 11. 2014. 
 

 

Poplatek pro jednotlivé účastníky: 300 Kč - v ceně je zahrnut i oběd v restauraci Na Špici, 

pitný režim po celý den, dopolední a odpolední svačinky (perník, oplatek, rohlík, sýr, ovoce). 

 

 

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

8:45  hod         zahájení Střediska šachových nadějí, soustředění č. 26 
    

blok 1)   9:00 - 10:30 hod 

skupina A:   Přínos romantiků pro vývoj šachu     (Stanislav Juříček)                 
skupina B:   Útok na oslabené či nechráněné rošádové postavení  (Jan Malčánek)                                                           
skup. C1+C2:  Rozdělení zahájení - otevřená, polootevřená a zavřená (J. Bednařík, M. Beil)                                                                                                      
skupina D1:   Základní matování - dáma; věž a věž; věž   (Jiří Halmazňa)          
skupina D2:   Šachové hry a soutěže + názvy zahájení    (David Trčálek)  

blok 2)  11:00 - 12:30 hod 
                                                                                                                                                                         
skupina A:   Dynamika otevřených zahájení     (Stanislav Juříček) 
skupina B:   Pěšcové koncovky - kritická pole, mezní pole a průlomy (Josef Bednařík) 
skupina C1:  Základy hry čtyř jezdců a ukázkové partie   (Jiří Halmazňa) 
skupina C2:   Koncovky: král a pěšec proti králi; kritická a mezní pole (Jan Malčánek)           
skup. D1+D2:  Základy taktiky - využití dvojího úderu    (M. Beil, D. Trčálek)   
  
12:30 - 14:00 hod Oběd v restauraci Na Špici:   

Čočková polévka, kuřecí řízek s bramborem, zeleninová obloha 
 

blok 3)   14:00 - 15:30 hod 

skupina A:   Poučné okamžiky z Mistrovství Moravy a Slezska  (Martin Beil)   
skupina B:   Cvičný šachový turnaj      (Radek Holman) 
skup. C1+C2:  Soutěž v hádání tahů      (J. Bednařík, J. Malčánek) 
skupina D1:   Šachové hry a soutěže + názvy zahájení    (David Trčálek) 
skupina D2:   Základní matování - dáma; věž a věž; věž   (Jiří Halmazňa)           
 
blok 4)  16:00 - 17:30 hod 
 
skupina A:  Cvičný turnaj s povinnou hrou otevřených zahájení  (Radek Holman)                                                            
skupina B:   Poučné okamžiky z Mistrovství Moravy a Slezska  (Martin Beil) 
skupina C1:   Koncovky: král a pěšec proti králi; kritická a mezní pole (Jan Malčánek) 
skupina C2:   Základy hry čtyř jezdců a ukázkové partie   (Jiří Halmazňa) 
skup. D1+D2:  Cvičný šachový turnaj      (J. Bednařík, D. Trčálek) 
 
17:30 - 18:00 hod  společný úklid místností a šaten, zakončení šachového soustředění č. 26 
 

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

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


 

       

  

 
        „Středisko šachových nadějí“ 

 
  Plán soustředění 2014 / 2015 

 
 

Valašský šachový klub mládeže, z. s. zve mladé šachisty (nejen) ze vsetínského regionu 

na už 6. ročník celodenních šachových soustředění, která budou probíhat na ZŠ Integra 

Vsetín, Na Rybníkách 1628, Vsetín. 

 

Termíny soustředění: SŠN  č. 26     - sobota    1. 11. 2014   (8.00 - 18.00 hod) 

    SŠN  č. 27     - sobota  20. 12. 2014   (8.00 - 18.00 hod) 

    SŠN  č. 28     - pátek    30.   1. 2015   (8.00 - 18.00 hod)  * 

SŠN  č. 29     - sobota  21.   3. 2015   (8.00 - 18.00 hod)   

    SŠN  č. 30      -   sobota    1.   5. 2015   (8.00 - 18.00 hod)  

              *)   pololetní jednodenní prázdniny 
     

Trenérské obsazení:  

Hlavní trenér SŠN: Martin Beil (šéftrenér mládeže Šachového svazu Zlínského kraje) 
 

Trenéři SŠN: Radek Zádrapa, Stanislav Juříček, Vlastimil Straděj, Petr Smílek, 
Marek Jurča, Jaromír Galetka (všichni Zbrojovka Vsetín) 
Josef Bednařík, Jiří Halmazňa (Sokol Hošťálková) 
Pavel Viták, Jan Malčánek (Chessmont Rožnov) 
David Trčálek, Vladislav Hrtáň (Sokol Ústí) 
Hana Obšivačová (Sokol Val. Bystřice) 
Radek Holman (SK EMKaD Holešov) 
Josef Novák (TJ Valašské Meziříčí) 
 

a další hosté, zejména z řad mladých úspěšných šachistů 
 
Organizace středisek: Josef Kovařík, tel. 605 740 292, sachy-mladez@seznam.cz  
 
Účastnické poplatky: 300 Kč za jedno soustředění 

 

V účastnickém poplatku je zahrnut i oběd v restauraci Na Špici,                               
dopolední a odpolední svačinky, ovoce a celodenní pitný režim. 

 
Kritéria pro účast: Střediska šachových nadějí jsou určena pro mládež do 18 let 

 

1) pro šachisty z oddílů, odkud jsou trenéři SŠN 
2) pro šachisty registrované v oddílech regionu Vsetín 
3) pro dosud neregistrované mladé šachisty z regionu Vsetín 
4) pro ostatní mladé šachisty z jiných regionů 
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