Letní šachové soustředění 2020
V prázdninovém týdnu od pondělí 13.7.2020 do pátku 17.7.2020 se pod vedením „Mladých trenérů“
(Šimon Volák, Jan Dvořáček, Anna Vavřínková, já - Eliška Vavřínková) uskutečnilo letní šachové
soustředění, kterého se kromě členů klubu Lokomotivy Brno zúčastnilo i pár dalších šachových
nadšenců z Kuřimi a ze Zastávky. V pondělí ráno se tedy v klubovně Lokomotivy setkalo 13 šachistů ve
věku od 6 do 13 let. Společně jsme prožili 5 náročných, ale krásných prázdninových dnů.
Pro děti jsme si připravili kromě šachového programu také spoustu sportovních aktivit a her.
Navštívili jsme brněnskou Zoo a nasáli atmosféru Lužáneckého parku.
Pojďme se společně podívat, co na děti všechno čekalo a jak jsme si společně náš šachový týden užili.

PONDĚLÍ
První den soustředění byli kluci rozděleni do 4 tréninkových skupin. 1. a 2. skupinky se ujmuli trenéři
Honza Dvořáček a Šimon Volák. 3. skupinu měla na starost Anička Vavřínková. A já jsem učila
nejmenší děti základy této královské hry. Po rozdělení hned následoval trénink a svačina. Kolem půl
11 jsme se vydali do Lužáneckého parku, kde byl připraven program plný různých her. Nejprve
seznamovací hra s míčem, pak „evoluce“ a ve třetí hře se naši šachisti dozvěděli něco málo o
mistrech světa a zároveň si zaběhali. Následovala hra „ruce, nohy“ a zbylo i pár minutek na fotbal. Po
sportování bylo třeba nabrat síly na další šachový blok, a tak jsme si dali oběd a malou přestávku. Ve
13:30 jsme záhajili řešitelskou soutěž . Hned po ní proběhl trénink pro 1. a 2. skupinu a pro další dvě
turnaj. Závěrem dne byla na programu zábavná forma šachu - běhací šachy.

ÚTERÝ
Úterní plán byl připraven podle šablony „pondělí“. Což znamenalo trénink, aktivity v parku, oběd,
řešitelská soutěž, trénink/turnaj a zábavná forma šachu. Tento den si kluci zahráli běhací člověče,
nezlob se, „ocásky“ a „rybičky, rybičky, rybáři jedou!“. Jako zabavné šachy jsme vybrali holanďany.

STŘEDA
Je tu středa a vyčerpávající výlet do ZOO. Sraz v 8:00 a 8:45 nás už uvítala brněnská Zoologická
zahrada v plné své kráse. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat ať už ze Safari, či Severní Ameriky.
Díky kvízům jsme se dokonce dozvěděli pár zajímavostí o Indiánech. Malé zklamání byl však výběh
s ledními medvědy, který byl v rekonstrukci. V průběhu celé procházky po ZOO musely mít děti na
paměti jméno „Robin Hood“, protože po jeho zaznění se do 10 sekund musely schovat, což na
takovém místě je pěkný oříšek. Hned po návratu do klubovny jsme nasytili hladová břicha a věnovali
se šachu až do konce dne.

ČTVRTEK
Ve čvrtek jsme se drželi plánu, který se osvědčil v pondělí a úterý. K menším změnám došlo
v důsledku počasí, které oproti předchozím dnům už tolik nepřálo. Občasně pršelo a tak jsme místo

Lužáneckého parku zůstali raději na dvoře před klubovnou. Na programu byl branball a „kohoutí
zápasy“. Než byly zvoleny týmy pro další aktivitu, začalo pršet více, a tak byla potřeba vymyslet
zábava vevnitř. Odpoledne proběhla opět řešitelská soutěž, trénink, turnaj a zabavné šachy.
Tentokrát simultánka, která však měla háček. Hráči si prvně museli najít schovaného krále a až poté
mohli začít hrát.

PÁTEK
Poslední den soustředění začal stejně jako dny předtím tréninkem. Následně byla připravena opičí
dráha. Další aktivity si děti mohly vybrat samy. Byly odhlasovány „ocásky“, vybíjená a „mrazík“ za
účasti vedoucích. Díky počasí se na plán dne dostaly i pasivity, kteří mnozí, vzhledem k předešlému
vyčerpávajícímu programu, velice ocenili. V pátek jsme si také zahráli velmi oblíbené holanďany a po
nich zasedlo všech 13 malých dravců za šachovnice proti trérům 1. a 2. skupinky. Mezitím jsme
s Aničkou ukryly po areálu čokolády, které si kluci v závěru soustředění našli a odnesli jako malý
dárek. Také jsme vyhlásili vítěze řešitelské soutěžě. Těmi se stali Ondra Hronek, Andrej Souček,
Tobiáš Skoták a Martin Hronek.

Všem trenérům, zúčastněným, jejich rodičům a dalším, kteří k uskutečnění a průběhu soustředění
pomohli, mockrát děkuji! Věřím, že si všichni soustředění užili a že se příští rok opět sejdeme aspoň
v takovém počtu jako tento rok.
Eliška Vavřínková

