
Soustředění talentů Středočeského kraje 
 

V termínu 18.-20.září uspořádala komise mládeže pro své talenty soustředění 
v rekreačním středisku Blaník nedaleko Louňovic. Z původně 40 přihlášených šachistů se 
někteří pro nemoc omluvili a nakonec dorazilo jen 34 statečných. A ze začátku to vypadalo, 
že odvahy k absolvování soustředění bude třeba. V létě jistě velmi přívětivý areál byl 
tentokrát na náš příjezd značně nepřipraven. Šachisté sice vydrží hodně, ale fakt, že na nám 
vyhrazených pokojích vesměs nefungovaly přímotopy nás dost překvapil. Teprve po osmé 
hodině večerní se dostavil místní elektrikář a na většině pokojů topení zprovoznil. Vedoucím 
potom už jen stačilo přestěhovat děti na pokoje, kde nám do rána nezmrznou (VTIP – kolem 
22:00 bylo na všech pokojích teplo i mě!!!) To byl ale jediný velký zádrhel a do konce 
soustředění už s areálem problém nebyl. 

Starosti s teplem trochu narušily plánovaný program čtvrtečního večera. Stačili jsme 
vlastně jen připravit klubovny na přednášky. Dětí se nějaké problémy asi ani nedotkly, stolní 
tenis, fotbal a hlavně polštářová válka jim volný čas dokonale vyplnily. 

Po páteční snídani proběhlo rozdělení do tří skupin podle šachové úrovně: 
A - Hrdina, Zvára, Rýdl, Růžička, Paukert, Franc, Baláček, Pospíšil, Skalický, Krejčí 
B - Kozel, Jordán, Luxemburk, Stárek, Rathouský, Starýchfojtů, Čáp, Česánek a 2x Zadina 
C - Helebrand, Sadil, Vyterna, Studnička, 2x Filip, 2x Vystrčil, Šťastný, Müllerová, 
Shejbalová, Hánl, Simon a Vokoun 

Tréninkový program se skládal ze tří tříhodinových bloků. O skupiny A a B se střídali 
dva přední trenéři – GM Vokáč přednášel na téma kdy je ta pravá chvíle pustit se do útoku na 
krále a po přednáškách IM Juřka budou všichni určitě vědět, jak vyhrávat partie 
s různobarevnými střelci. 

  Skupina C měla program pestřejší. Od Evžena Pospíšila se děti dozvěděly co jsou to 
forsírované tahy a jak postupovat při přemýšlení u partie, procvičilo se několik kombinací a 
vyzkoušela se znalost kritických polí v praxi. Zejména poslední téma ukázalo u některých 
ještě značné mezery. Jak jinak se dá vysvětlit, že simultánka (z pozice B:Kd1, pd2, Č:Kd8) 
Evžena a mě proti všem dětem skupiny C dopadla 7:7 . Děti měly samozřejmě bílé, jinak by 
to byla ostuda trenérů . Výklad Evžena Pospíšila doplňoval zajímavými ukázkami ze 
skutečně sehraných partií na téma léčky v šachových partiích Josef Starýchfojtů. 

Šachový program doplnil v pátek večer turnaj pro dobrovolníky. 20 dělí se rozdělilo 
do čtyř družstev, která sehrála turnaj na diktát – to už se dneska skoro nevidí. Vítězné 
družstvo si vybojovalo právo neúčasti na sobotní rozcvičce. 

Po celou dobu soustředění bylo sice chladné, ale jinak velmi pěkné počasí. 
Rodičovský doprovod ho mohl využít k procházkám po okolí, děti trávily volné chvilky 
hlavně při fotbale. Doufejme, že si účastníci soustředění odvezli kromě rýmy i nějaké nové 
šachové poznatky. 


