
Velikonoční kemp 2019 
Termín:  středa 17.dubna až neděle 21.dubna 2019 

Místo:  učební a výcvikové středisko AMU Poněšice, Hluboká nad Vltavou. 

Fotogalerie: www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/uvs-ponesice/fotogalerie-1. 

Strava: 5 jídel denně, od středeční večeře po nedělní oběd. 

Ubytování: velké chatky pro 4 osoby, elektricky vytápěné, ubytování po dvou osobách. 
 

Program: skupina Elite 

 Nosné téma: Dynamika ve střední hře — jak bojovat o iniciativu ve střední hře. Ovládnutí strategicky  

  významných linií (bodů). Náskok ve vývinu jako faktor času a jeho uplatnění. Oběť pěšce  

  nebo kvality za zisk iniciativy a následného útoku. Pěšcové průlomy ve střední hře.  

  Kompenzace. Tiché tahy jako forma skryté taktiky.  

 Forma: Ukázky s odstupňovanou obtížností a jejich podrobné vysvětlení. Soutěž v hledání  

  nejsilnějších tahů. Hraní cvičných pozic ve dvojicích s následnou výměnou stran. Rozbor  

  cvičných dohrávek.  

 Přednášející: FM Jiří Tůma, trenér 2.třídy 

 skupina Pokročilí 

 Nosné téma: Složitější pěšcové koncovky, základy věžových a střelcových koncovek. 

 Forma: Výklad vzorových příkladů a pravidel. Procvičování se zápisem na čas a následnou analýzou 

  nebo formou simultánky. 

 Přednášející: Jiří Havlíček, trenér 2.třídy Cvičení: KM Zdeněk Chval 

 skupina Začínající  

 Témata: Typové matové motivy, elementární pěšcové koncovky. 

 Forma Přednášky a následné procvičování v hádání tahů a simultánkách s trenérem. 

 Přednášející: Jiří Havlíček, trenér 2.třídy Cvičení: KM Zdeněk Chval 

Cena: děti do 10 let (ročníky 2009 a mladší) 2.280,-Kč 

 děti nad 10 let 2.640,-Kč 

 dospělý doprovod 2.060,-Kč 

Úhrada: č.ú.: 7000 027 280 / 8040 

 do pondělí 15.dubna 2019 

Přihlášky: do neděle 31.března 2019 na e-mail sachovaskola@qcc.cz, pozdní přihlášky po dohodě. 

Příjezd: středa 17.dubna do 18:00, mimobudějovickým účastníkům zajistíme dovoz z Českých Budějovic. 

Odjezd: neděle 21.dubna po obědě dle přání účastníků. 

Další: psací potřeby a sešit sebou, posluchači si budou dělat poznámky z lekcí !! 

 léky a instrukce k jejich braní sebou, seznam věcí je také užitečný, 

 teplé oblečení vhodné pro sportování venku sebou—areál je velice dobře sportovně vybaven, 

 předpokládáme bohaté sportovní vyžití (tenisovou raketu, případně florbalové hokejky sebou), 

 přezůvky do chatky a přednáškových místností sebou, 

 kdo chce s kým bydlet, ať to nahlásí, tentokrát je místa dostatek (bydlí se po dvojicích, dvě dvojice v jedné chatce),  

 v areálu je fungující wifi. 

Areál AMU se nachází v lesích poblíž vyhlášené Poněšické obory a obce Poněšice (rodiště mého otce, takže to tam velice 

dobře znám) za Hlubokou nad Vltavou. Je tam boží klid, krásné prostředí s pohledem na Vltavu. Areál je výborně vybaven, 

v letech 2016, 2017 a 2018 se tam všem moc líbilo. Výborný tenisový kurt, hřiště na volejbal, nohejbal. Dá se tam hrát ping

-pong, je tam horolezecká stěna (na tu lze jen s instruktorem), opičí dráha a bazén (ten nejspíše nevyužijeme), sauna.  

Velice dobře tam vaří, a přednáškové prostory jsou také na nezvykle dobré úrovní. V létě není šance se tam dostat, tak si 

můžeme tento areál užít alespoň takto o Velikonocích. 

Setkání s rodiči:  je plánováno přátelské posezení na pátek 19.dubna 2019 po večeři u výčepu v areálu výcvikového střediska 

 náplní setkání je povídání o šachu s FM Jiřím Tůmou. 

Simultánka: v sobotu 20.dubna si po večeři mohou žáci zahrát simultánku proti FM Jiřímu Tůmovi. 

Kvůli názornosti výuky je počet účastníků ve skupinách omezen !! 

Budou psány testy z koncovek  

pro zařazení do skupin Elite a Pokročilí 


