
Šachové soustředění ve Vyškově na Moravě
28.- 30.10.2016 (pátek až neděle)

Téma soustředění:
Konečně se mi podařilo domluvit přednášku sám sobě trenérem na Moravě (úspěšně už proběhlo v 
Příbrami a na Slovensku v Senici). Hlavní náplní bude vás naučit správnému sebe trénování 
(soustředění je i pro trenéry).
Půjdeme nejdříve na zahájení. Podíváme se jak studovat/učit se zahájení a přechod zahájení/střední 
hra, protože toto je v dnešní době velký kámen úrazu. Všechno podrobně vysvětlím a ukáži na 
příkladech.Včetně dodám v elektronické formě jak by mělo vypadat zpracované zahájení v chessbázi.
Ve střední hře probereme taktiku a strategii – jak se správně učit těmto věcem, na co si dávat pozor 
atd. Nakonec se podíváme na koncovky. Jak se správně učit koncovky, z jaké literatury čerpat a jak na 
techniku v koncovkách. Všechno bude velmi podrobně vysvětleno.
Již před rokem a něco jsem přednášel poprvé sám sobě trenérem. Po roce to bude ještě doplněno a o 
některé věci prohloubeno. Povíme si také o nešachových věcech. Možná z některých věcí budete 
hodně překvapeni.
I já sám jsem za poslední rok udělal několik důležitých (ne)šachových objevů. Inu sám sobě trenérem 
znamená neustále studium a práci na sobě. Posluchačům vyložím vše podstatné o sebe trénování.
Vím, že mnoho šachistů nemá trenéra a nemají možnost se kde naučit, jak správně trénovat a co. Mají 
čas a energii, ale mnoho času věnují zcela zbytečné práci. Je to škoda, když třeba 80% času, které 
věnují šachu je zbytečně promrháno neefektivní prací.
Mohu vám z vlastní praxe i mých svěřenců a dalších silných šachistů říci, že důležitá není ani tak délka 
tréninku, ale hlavně efektivita, jak po šachové, tak i nešachové stránce. Je opravdu velký rozdíl mezi 
tréninkem a tréninkem. Bude také určitě prostor na případné dotazy.

Délka tréninku:
Bude 5 tréninkových bloků po 3 hodinách. Tedy celkem 15 hodin

Harmonogram:
Začátek v pátek (28.10.) od 17:00 do 20:00
V sobotu (29.10.) dopoledne od 9:00 do 12:00 a pak od 15:00 do 18,00 a po večeři simultánka na čas, 
cca od 19,00 na zhruba 2 hodiny, zahrát si může kdo chce, vstup zdarma pro účastníky přednášky.
V neděli (30.10.) od 9:00 do 12,00 a pak od 14,00 do 17,00.

Místo konání a cena ubytování:
Přednáška stejně jako ubytování bude v Hotelu Dukla, stránky zde:
http://www.dukla-vyskov.rs-hotel.net/
Trénink bude v salónku hned vedle recepce.

Je několik možností ohledně ubytování:
a) dvě osoby ve dvojlůžkovém pokoji. Na dvě noci platí jedna osoba 700 Kč se snídaní.
b) dvě osoby ve dvojlůžkovém pokoji. Na jednu noc platí jedna osoba 375 Kč se snídaní.
c) jedna osoba na jednolůžkovém pokoji platí na jednu noc 495 Kč se snídaní (na dvě noci tedy 990 Kč 
se snídaní)

Cena soustředění:
Na celou dobu je 800 Kč. Pokud někdo bude chtít být kratší dobu na dva dny (pátek a sobotu) je cena 
500 Kč. Pokud by chtěl být někdo jenom na jeden den, pak je cena dle dohody.

Přihlášky plus zda chcete nebo nechcete ubytování posílejte prosím na adresu (stejně tak dotazy):
sachycvek@seznam.cz popřípadě telefonicky: 606 628 961

Prezence:
Přijet a ubytovat se můžete v podstatě „kdykoliv“ - podívejte se raději na stránky hotelu. Prezence bude 
od 16:00 do 17:00 v salónku vedle recepce, kde se bude trénovat.

http://www.dukla-vyskov.rs-hotel.net/
mailto:sachycvek@seznam.cz


Co sebou:
Hlavně dobrou náladu :-) Šachy a hodiny budou k dispozici.

Občerstvení:
Budeme trénovat v hotelu, kde je restaurace. Takže není vůbec problém si cokoliv objednat. Vaří velmi 
dobře, to vám mohu čestně prohlásit :-) Už jsem tam hodně krát jedl.
Kousek (asi 300 metrů) je hypermarket Albert. Dále pak Tesco atd.

Poznámka:
Materiály a hlavní shrnutí budou po soustředění poslány každému emailem v elektronické formě.


