
Ústecký krajský šachový svaz – trenérsko metodická komise 
      

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2021 
Tornův Mlýn u Úštěka 

sobota 21. 8. 2021 – neděle 29. 8. 2021 

Zveme mladé zájemce o šachový trénink spojený s krásnými prázdninovými zážitky do areálu, který 

jsme vyzkoušeli již v loňském podzimu při tréninkovém kempu a který se nám velmi líbil. Za 

srpnového počasí (vloni koncem září bylo 10-15°C) bude pobyt ještě příjemnější.  

Areál bude jen pro nás, ubytování a trénování ve dvou budovách, v jedné z nich je i velká jídelna. 

Kolem více hřišť a zelených travnatých ploch. Možnosti fotbalu, volejbalu/přehazky, nohejbalu, 

orientační hry po areálu (jako na podzim). V areálu i koupaliště.  

Místo: Tornův Mlýn u Úštěka, okres Litoměřice 

adr.: Tornův Mlýn, Starý Týn 42, 411 45 Úštěk.  

Mapa (tohle všechno bude jen pro nás): https://mapy.cz/s/gavuhecote 

facebook: https://www.facebook.com/TornuvMlyn 

Hlavní vedoucí soustředění: Jaromír Fultner z Mostu, tel. 724 800 549, fultner.jaromir@seznam.cz  

Kolektiv trenérů:  Stejný jako v loňském roce pod vedením hlavního vedoucího. 

 Zdravotnice a trenérka: Iveta Reitingerová. Trenéři: Vladimír Hadraba, Jiří Kalužný. 

 Potvrdí ještě Jan Šlampa nebo bude pozván jiný trenér z mladší generace. 

Na víkend: Jan Rubeš, Pavel Chrz  

Trenéři, program: Připraví, schvaluje TMK pod vedení Pavla Chrze, pavel.chrz@sachyusti.cz   

Ubytování: Dvoupatrová budova, 3, 4, 5lůžkové pokoje 

Stravování:  5x denně, objednána lepší verse stravy, pestré snídaně. Po celý den zajištěn pitný 

režim. Stravování začíná v sobotu 21. 8. obědem a končí v neděli 29. 8. 2021 snídaní a 

svačinou na cestu 

Doprava:  Společnou dopravu nezajišťujeme – sraz je přímo na místě v sobotu 21. 8. 2021  

od 9:00 do 9:30 hodin. Převzetí účastníků v neděli 29. 8. v dopoledních hodinách. 

Program:  Dopoledne šachový – Tréninky po skupinách dle věku a výkonnosti, sehrání 

tématických partií dle tréninkového plánu (zahájení, střední hra i koncovky), dále 

samozřejmě rozbory těchto sehraných partií, řešitelská soutěž, šachové testy atd. 

Celou šachovou činnost zahrneme do bodovacího systému, který bude probíhat celou 

dobu konání soustředění a který na závěr vyhodnotíme.  

Odpoledne sportovně – rekreační, sporty nejrůznějšího druhu, výlety po okolí, v 

pěkném počasí koupání v přírodním koupališti objektu, karneval, soutěž probíhající po 

celé soustředění. 

Po večerech šachový i nešachový program, částečně volitelný. Táborák s kytarou 

(kdo hrajete na hudební nástroj, vezměte s sebou) a opékáním špekáčků. 

Účast:  Předpokládaná účast je přibližně 25-30 dětí ve věku od 7 do 16 let (rok nar. 2006-

2014) s účastí pozvaných juniorů 2001-2005.Soustředění je určeno především pro 

hráče, kteří jsou na krajské listině talentů nebo na listině nadějí. Další na doporučení 

oddílových trenérů na základě vlastního zájmu o šachový trénink, včetně nových 

hráčů, kteří vykazují výraznou snahu a zájem o trénink. Včetně mladých šachistů 

oslovených ze sousedních krajů. 

Cíl:  Účelem tohoto soustředění je především výkonnostní růst pod vedením 

kvalifikovaných trenérů při zajímavých trénincích. K tomu patří i pestrý sportovně-

https://mapy.cz/s/gavuhecote
https://www.facebook.com/TornuvMlyn
mailto:fultner.jaromir@seznam.cz
mailto:pavel.chrz@sachyusti.cz


rekreační program v našem skvělém kolektivu dětí a mládeže. Výkonnost  

nerozhoduje, rozdělíme do skupin, důležitý je jen zájem o šachy. 

Cena:  Veškeré náklady na účastníka (nečlenové ÚKŠS) jsou ve výši 5.900 Kč.  

                     Po dotaci od ÚKŠS pro řádně včas (do 6.6.) přihlášené členy ÚKŠS: 

- z krajských listin talentů a nadějí ke dni vydání propozic: 4.900 Kč 

- mimo listiny členové ÚKŠS: 5.100 Kč  

Hraďte na učet ÚKŠS: 2701772774/2010,  

variabilní symbol: 20211111xx (poslední dvojčíslí obdržíte)  

 

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady kromě dopravy, která je individuální. V ceně je zahrnuta dotace 

krajského svazu a je platná pouze pro členy klubů ÚKŠS.  

a) Odhlášení dítěte z důvodu nemoci - karantény ze soustředění předem nebo odjezdu z akce 

(karanténa, náhlé onemocnění, pozitivní test), nebudeme účtovat stornopoplatek, resp. vrátíme celou 

částku. Při částečném pobytu poměrnou částku. 

V případě žádosti o vrácení částky je třeba důvod nemoci nebo karantény doložit lékařem, hygienou, 

eventuálně čestným prohlášením rodičů o možné nemoci či rizikovém kontaktu. 

b) Nejsou-li důvody nemoci - karantény, je stornopoplatek 45 až 21 dní před akcí (tj. od  8.7. do 31. 7. 

2021)  2.000 Kč. Méně než 21 dní před akcí (tj. od 1. 8. 2021) 3.000 Kč. 
 

Přihlášky:       do 6. 6. 2021 přihlašovacím formulářem: https://forms.gle/YzwnXf8L2yCTQAhe7   

Přístup  k výsledkům formuláře, údajům z přihlášek, mají jen: hlavní vedoucí, 

zdravotnice soustředění a statutární zástupci pořádajícího spolku ÚKŠS – předseda, 

hospodář (pro faktury vám) a autor formuláře – níže podepsaný předseda TMK.  

V přehledu veřejném bude jen: jméno účastníka, klub a ročník narození. 

GDPR: Řídí se směrnicí: https://www.chess.cz/gdpr-pokyny-k-ochrane-osobnich-udaju-pro-

cleny-sscr/                                         

Informace:  Vaše dotazy rádi zodpoví: hlavní vedoucí, hlavní trenér a předseda TMK. 

 

Termíny plateb: S přihláškou nebo do 15. 6. 2021. 

Bližší pokyny: Vydáme do 20. června 2021. Budou obsahovat event. upřesnění času příjezdu a 

odjezdu, upozornění na věci, které netřeba zapomenout, prohlášení k vyplnění rodičů 

o aktuálním zdravotním stavu, léků, bezinfekčnost, formulář potvrzení od lékaře. 

 

Zdravotní dokumentace: Všichni účastníci potvrzení od lékaře. Platí 2 roky a bude vráceno po 

skončení pobytu účastníkům k dalším akcím. Stejně tak si vyžádejte zpět, pokud toto 

potvrzení budete muset dokladovat na předešlé akci. Kartičku pojišťovny a potvrzení 

o bezinfekčnosti.  Bez zdravotní dokumentace nebude dítě přijato na soustředění. 

 

O Vaše děti se postarají: Pestrý a kvalitní program připraví a během pobytu se vašim dětem bude 

věnovat zkušený tým pracovníků s mládeží. 
 

 

V Ústí n. L.  dne 7. 5. 2021 

 

 

 

 

Jaromír Fultner, hlavní vedoucí        Pavel Chrz, předseda TMK ÚKSS 

tel. 724 800 549, fultner.jaromir@seznam.cz           tel. 602 13 99 98, pavel.chrz@sachyusti.cz     
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