
 

Tréninkové centrum mládeže PŠS  

pořádá ve spolupráci se  

ZŠ u sv. Štěpána 

SOUSTŘEDĚNÍ 

Téma: Technika výběru tahu 

Logika současného šachu 
 
Termíny:  pondělí 29. 6. až pátek 3. 7. 2020 

  pondělí 6. 7. až pátek 10. 7. 2020 
 
  Prezence:    8:00 – 8:50 
  Dopolední blok:  9:00 – 12:30  
  Přestávka na oběd:  12:30 – 14:00 
  Odpolední blok:  14:00 – 17:00 
 

V rámci přestávky bude zajištěno hřiště a zahrada 

 
Pořadatel: TCM PŠS, P. Hrbek, tel: 732 407 375 

 

Místo:   Základní škola u svatého Štěpána, Štěpánská 1286/8, Praha 2 

 

Právo účasti: Hráči registrovaní v pražských oddílech se zájmem na sobě dále pracovat 

 

Trenéři: IM Sergej Berezjuk, FM Jiří Tůma, WFM Táňa Bogatková  

 

Přihlášky: nejpozději do 25. 6. 2020 na adresu:  premysl.hrbek@zs-stepanska.cz 

 

Cena:  1 500,- Kč za jeden turnus, sleva 50% Kč pro medailisty MČR 

 pro účastníky Finále pražského přeboru na čtvrtek a pátek 400,- Kč 
 

Platba: předem na účet PŠS č. ú.: 2201123217/2010, nejpozději 25. 6. 2019 

Cena zahrnuje: trenérské a pedagogické zajištění, ceny do soutěží a tréninkových 

turnajů  

mailto:premysl.hrbek@zs-stepanska.cz
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Program: Celodenní šachové soustředění v budově školy formou příměstského tábora.  

 
Šachová příprava bude prokládaná sportovními aktivitami na školním hřišti a  
 
zahradě, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. Oběd ve školní jídelně.  
 
Odpoledne turnaj v různém hracím tempu, případně dohrávky pozic. 
 
Důraz na šachy, sport jako relaxační aktivita. Poměr šachy: sport 70%:30%.  
 
V případě dostatečného počtu dívek bude vytvořena dívčí skupina.  
 
Děti hrající finále Pražského přeboru se mohou připojit po skončení turnaje. 
 

Strava: teplý oběd a pitný režim za jednotnou cenu 100,- Kč/den, tj. celkem 500,- Kč 

 POZOR platba za stravu na jiný účet: 

 předem na účet Štěpán z. s. - č. ú.: 2500327762/2010, nejpozději 25. 6. 2019 

S sebou: přezůvky, psací potřeby / alespoň 2x, sportovní oblečení, případně svačinu a 

pití, pokud nebude využita nabídka společného stravování   
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Informace o trenérech: 
 

IM Sergej Berezjuk 

-mezinárodní mistr a FIDE Senior trenér 

-trenérská praxe více než 35 let 

-vystudoval Pedagogickou universitu v Brestu a Trenérskou 

vysokou školu v Moskvě -specializace šachy, pak pokračoval v 

doktorandském studiu na téma "Myšlení šachistů" 

-vychoval mnoho mistrů Běloruska, Polska, Československa, ČR, 

Slovenska, mnoho medailistů MS a ME mládeže 

-je trenérem nejmladšího velmistra v dějinách šachu u nás 

Nguyena Thai Dai Vana 

-z jeho svěřenců vzešlo mnoho mezinárodních mistrů a 

mistryň, mezinárodních velmistrů a velmistryň 

-reprezentační trenér mládeže ČR  
 
 

WFM Táňa Bogatková 
- trenér 1. třídy, trenérská praxe více než 25 let  

- vystudovala Akademii tělovýchovy a sportu v Minsku, 

trenérskou fakultu, specializaci šachy 

- specializuje se na výuku šachu dětí mladšího věku 

- vychovala mnoho medailistů mistrovství ČR či 

Běloruska mládeže 

FM Jiří Tůma 
-reprezentační trenér mládeže ČR 

-člen trenérské komise 

-autor mnoha rozborů partií z mistrovských soutěží mládeže 

André Rédr 
-bývalý reprezentant ve veslování 

-účastník MS (4. místo) 

-učitel tělocviku a trenér mládeže 


