
KRAJSKÉ TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
PODRUHÉ VE BZENCI  

 

 

  

Již podruhé zamířili jihomoravští mladí šachisté do Bzence, aby se v prostorách tamější střední hotelové 

školy zúčastnili krajského tréninkového soustředění. To je otevřeno všem dětem zajímajících se o intenzívní 

šachový trénink – jak těm, co pravidelně trénují ve svých oddílech, tak i těm, co jsou teprve na začátku své 

šachové dráhy a o usilovném tréninku nemají většího ponětí – cílem je i tyto děti pro šachy získat a ukázat, že 

trénink nemusí být žádná nuda. 

 

 Účastníci byli rozděleni do tří skupin. Jednu vedl trenér Lokomotivy Brno Milan Šnorek – jako jediný 

trénoval pomocí notebooku, plátna a dataprojektoru, takže na jediném snímku se nám podařilo zachytit současně 

jak pana Šnorka, tak jeho svěřence. 

 

 
 

 

 Ostatní trenéři se přidrželi „osvědčené klasiky“ – nástěnné demonstrační šachovnice. Na následujících 

dvou snímcích na další stránce vidíme velmistra Tomáše Poláka, trenéra talentů především brněnského Durasu, a 

účastníky jeho tréninkové skupiny. Nutno říci, že klasické školní třídy vytvořily pro trénink ideální prostředí: děti 

na lavicích si mohly dělat případné poznámky, trenéři mohli využít i klasické školní tabule a křídu a hlavně – 

jednotlivé tři tréninkové skupiny byly rozděleny tak, že byly blízko (na jedné chodbě) a přitom se vzájemně 

nerušily. 



 
 

 

 

 
 

 



O trénink začátečníků a mírně pokročilých se starala Radka Slepánková z Vyškově – ta také měla svěřenců ve 

„své“ skupině nejvíce.  

 

 

 
 

 



 Tréninkové soustředění bylo zpestřeno i dopoledním výletem do strážnického skanzenu. 

 

 

 

 Po zajímavé prohlídce následovala procházka parkem kolem strážnického zámku a pak hurá na náměstí na 

zmrzlinu, která ve vedru přišla velmi vhod. 

 Večer proběhla tradiční soutěž ve znalostech šachů a šachové historie. I když se jednalo o soutěž týmovou, 

mnozí mladí talenti – především tady pochvalme Olinku Dvořákovou z Adamova – vědí toho o šachu, o jeho 

historii a pravidlech skutečně hodně. 

 Závěr soustředění patřil neodmyslitelně soutěžním testům, kde měly děti ukázat, jak dávaly pozor a jaké 

poznatky si ze soustředění odvážejí. Jako vždy testy i s řešením v nejbližší době na tomto webu uveřejníme. 


