
Dívčí soustředění TCM PŠS pololetní prázdniny 
2023 

1. Popis:  Soustředění spojené s účastí na turnaji Chess Lady 2023 

2. Termín: 2.– 5. 2. 2023 

3. Místo: 

   Planá nad Lužnicí, vila je u vlakového nádraží. V blízkosti je také ledová plocha na 
bruslení. Na zahradě je krytý bazén. 

https://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovani-plana-nad-luznici-vila-
pronajem-6982.php 

4. Pořadatel: Pražský šachový svaz, Tréninkové centrum mládeže PŠS 

5. Právo účasti:  

Hráčky z oddílů registrovaných v ŠSČR v rámci Pražského šachového svazu, případně 
v družstvech škol nebo DDM. Výjimečně se mohou zúčastnit i neregistrované hráčky, 
případně hráčky z jiných krajů v zájmu zkvalitnění tréninkové skupiny a spolupráce 
s KTCM.  

6. Tréninkové skupiny:  Skupiny jsou sestavovány s ohledem na výkonnost a věk dětí. 

7. Časový harmonogram:   

2. 2.                                   14:46 odjezd z Prahy hlavního nádraží  
                                       16:06 příjezd do Plané nad Lužnicí, ubytování  
                                          odpoledne a večer: šachová příprava na turnaj 
3. 2.                           rapid turnaj Chess Lady v Táboře (2x 20 minut+5 s/tah) 
4. 2.                                   šachový a sportovní program  
5. 2.                                   dopoledne: šachový a sportovní program 

14:53 odjezd 
16:17 příjezd na Praha hlavní nádraží  

8. Denní program:   

7:00                budíček 
7:10–7:30 rozcvička 
7:30–8:00 snídaně  
8:30–12:00 dopolední trénink (v jeho průběhu svačina) 
12:15  oběd 
13:30–17:30   odpolední trénink (sportovní a šachový, v jeho průběhu svačina) 
18:00                večeře 
19:00–20:30   večerní program (vyprávění účastníků Mistrovství Evropy, případně MS) 
21:00–22:00   večerka (podle věku) 

9. Přihlášky:   Do neděle 8. 1. 2023 (22:00) mailem na adresu premysl.hrbek@prazskysach.cz.  

10. Cena ubytování: 500,- Kč za noc a osobu, celkem 1500,- Kč na účet PŠS: 2201123217/2010 

11. Cena stravování:    250,- Kč za osobu a den, celkem 750 Kč v hotovosti na místě.  

12. Náklady na trenéry:  Hradí TCM PŠS (FM Jiří Tůma a WFM Táňa Bogatková). 

13. Startovné: Uhradí PŠS.   

14. Cena za dopravu:   Cca 100,- Kč za jednu cestu, celkem cca 225,- Kč (včetně dopravy na turnaj), na místě. 

15. Občerstvení: Po celou dobu soustředění bude zajištěn pitný režim, dopolední a odpolední svačina. 

16. Doprava:     Vlakem do Plané nad Lužnicí, na turnaj vlakem (cca 10 min. jízdy vlakem a 15 min. pěšky). 

19. GDPR:                

Přihlášením na soustředění účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) 
dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další 
prezentaci výsledků.  Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchováním 
a prezentací pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

  
Přemysl Hrbek  
předseda KM PŠS 
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