
Šachové soustředění Brankovice 23. - 24. listopadu 2018 (pátek-sobota) 
 

Šachové soustředění se uskuteční v prostorách Základní školy v Brankovicích (okres Vyškov). 
Soustředění je určeno žákům nar. v roce 2004 a ml.  Současně se soustředění mohou zúčastnit jen ty děti, které 
vydrží jednu noc strávit bez rodičů (ti úplně nejmenší mohou jet s rodiči až v sobotu přímo na turnaj). 
Program v pátek: šachový trénink, drobné hry v tělocvičně. 
Program v sobotu: účast na velkém žákovském turnaji v šachu. 
Ubytování: ve třídě na žíněnkách (spací pytel nebo deku na přikrytí nutno vzít s sebou). 
Stravování: z vlastních zásob – jídlo s sebou! V sobotu ráno bude možnost nákupu potravin v místní 
samoobsluze, po dobu sobotního turnaje bude otevřen bufet (párek, rohlík, teplý čaj, cukrovinky) nebo je možné 
jít na oběd do sousední restaurace. 
Vybavení účastníků: pláštěnka (kdyby cestou nebo při přesunech po Brankovicích pršelo), přezůvky, oblečení 
do tělocvičny, oblečení na spaní, na spaní dále deku nebo spací pytel, toaletní potřeby, ručník, plavky, zápisník, 
psací potřeby, průkaz zdravotní pojišťovny (nebo jeho xerokopii), jídlo (minimálně na páteční večeři), drobné 
kapesné do bufetu na jídlo (do 100,-Kč). 
 

Program: šachový trénink (dvoufázový), drobné soutěže v tělocvičně, návštěva školního bazénu. 
Náklady na soustředění: 350,- Kč (v ceně poplatek za ubytování, startovné v turnaji, cestovné, náklady na 
dospělý doprovod), členové ŠK Lokomotiva Brno však platí jen 250,-Kč (zbytek hradí šachový klub). 
  

Vedoucí soustředění: Miroslav Hurta, 724 314 231 mhurta@volny.cz 
 

Sraz účastníků v pátek 23. listopadu  Brně před vchodem do haly hlavního vlakového nádraží v 15.30 hodin.  
(žáci z Rajhradu mají sraz v Rajhradě u horní školy na Havlíčkově ulici v 15.00, odkud se pojede do Brankovic 
autem). Návrat do Brna a Rajhradu v sobotu 24.11. mezi 16.30 – 17.48 hodin (pokud potřebujete znát přesnou 
dobu příjezdu, která závisí na časovém průběhu turnaje, zavolejte si v sobotu 26.11. po 15.30 hodin (dříve ne!) 
vedoucímu akce pro přesnější informaci. 
Přihlášky: stačí telefonicky nebo mailem do 21. listopadu vedoucímu soustředění nebo vedoucímu kroužku. 
Peníze na soustředění se odevzdají až na místě srazu při odjezdu 
Přihlášky po termínu anebo až na místě srazu při odjezdu jsou též možné, ale jen s přirážkou +100 Kč. 
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