
KOMISE MLÁDEŽE Středočeského šachového svazu ČR 
Adresa předsedy: Ing. Jaroslav Říha, K Vodárně 591, 251 01 Říčany, tel.:603 569 813, 

 e-mail: riha.sachy@volny.cz 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

 

váš syn (dcera) byl (-a) díky dobrým výsledkům zařazen (-a) na Listinu talentů středočeského 

kraje v šachu. Český šachový svaz, v rámci svého rozpočtu podporuje talentovanou mládež kraje 

příspěvkem, který zčásti pokrývá náklady i na soustředění talentované mládeže kraje spojené 

se zajištěním trenérů.  

 

 

 

Ve dnech 21.9.-23.9.2018 pořádá KM SŠS, 

 

SOUSTŘEDĚNÍ    TALENTŮ  STČ. KRAJE 
 

 

Soustředění bude zajištěno opět na vysoké trenérské úrovni v čele s reprezentačními trenéry z BŠS 

Frýdek-Místek, mezinárodním mistrem Stanislavem Jasným  a Pavlem Benčem.  Věříme, že 

využijete této příležitosti a své talentované dítko podpoříte zajištěním účasti na soustředění.  Věřím, že 

situaci nezkomplikuje případná páteční absence ve škole. 

 

Vzhledem k tomu, že soustředění se koná v areálu, kde je možné využít volný čas pro 

rekreaci rodičů, doporučujeme i Vaší účast. Areál je v houbařském „ráji“ a jsou zde i 

zajímavé cyklotrasy. 

Toto soustředění bylo v areálu pořádáno již v letech 2007, 2010-17.  Areál si můžete 

prohlédnout na  http://www.hotel-jizbice.cz. 

Navíc pomůžete i ke zdárnému šachovému výcviku pod dohledem. 
 

 

 

 

Dne 23.6.2018 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Říha 

předseda komise mládeže      

 Středočeského kraje      
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SOUSTŘEDĚNÍ    TALENTŮ    STČ. KRAJE  
 

Ve dnech: 21.9.-23.9.2018 

 

Místo: hotel Jizbice, okr. Benešov. K dispozici je, stůl na st. tenis. Areál je v houbařském „ráji“ a jsou 

zde i zajímavé cyklotrasy.   www.hotel-jizbice.cz. 

 

Doprava:  pouze vlastním dopravním prostředkem! Popis naleznete na web stránkách hotelu. 

 

Právo účasti: hráči z listiny talentů SŠS. Pořadatel pak má právo doplnit přihlášené do počtu 48. Děti budou 

rozděleny do skupin po 12.  

 

Vedoucí soustředění:  Jaroslav Říha, Marie Jiroušková 

 

Časový harmonogram: 

 

pátek 21.9.  13.00 -  14.00  hod. příjezd, ubytování 

 15.00  - 18.00  hod 1. blok 

 18.30  - večeře 

 19:00  - test 2018  

 

sobota 22.9. 8.00   -  rozcvička 

 9:00   -  zahájení tréninku 2. bloku. 

 12:00 - 13.00 oběd 

 13.00 - fotbal, odpočinek 

 14.30 - 17:30  hod 3. blok 

 18.00 - večeře 

 19.00 - Simultánky 

 20:00 -  táborák  (podle předpovědi počasí může být přesunuto na pátek) 

 

Neděle 23.9. 8.00   - rozcvička 

 9.00   - zahájení  4. bloku 

 12:15 - 13:00 oběd 

 13:00 -  ukončení soustředění 

 

Ubytování:  3,4 lůžkové pokoje 

 

Cena:  pro hráče z listiny talentů      900,-  Kč 

  pro hráče mimo listinu talentů   1 200,-  Kč 

  pro rodiče, doprovod       800,-  Kč 

 

V ceně je zahrnuto: 2-denní plná penze. Trenérské zajištění.  Areál se nachází v lesích, takže není možný nákup 

jiné stravy. Signál pro telefon je problematický (info pro rodiče). 

 

S sebou: přezůvky, blok a tužky, pingpongovou pálku, Sportovní oblečení !!!   

   

Platba:  hotově na místě 

 

Přihlášky:  do 30.8.2018  Hráči z listiny talentů prosím o odpověď i v záporném případě. Důvodem je 

přijmutí náhradníků. O soustředění je vždy zájem.  Přihlášky posílejte na: riha.sachy@volny.cz 

a v kopii na mariejirouskova@centrum.cz 

V případě nutnosti volejte J. Říhu na tel: 603 569 813 
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