
Poločas ve Vřesovicích 
 
Tak jsme se trochu neplánovaně vydali po týdnu na návštěvu na šachový tábor do Vřesovic, 

kde pobývá část nadějných mládežníků z našeho šachového klubu.  
 

 
 

Přepadovka dopadla úspěšně, všechny kluky jsme našli živé, zdravé, spokojené a nejevící 
žádné známky traumatu z dlouhodobého odloučení od pečující rodiny. Ba naopak,  vůbec jsme jim 
nechyběli :D. Matěj byl pouze lehce ušmudlaný, ale to se spravilo následným koupáním v blízkém 
rybníce, kam jsem ho po týdnu (kdy se tam odmítal smočit, protože je to prý zelené) odvlekla se 
zchladit – když už byly ty 30° vedra. 

Ve stanech panoval relativní pořádek, ale přesto nám kluci prozradili (Matěj bydlí s Vláďou 
Dudarem), že žebříček úklidu rozhodně nevedou a jednou dostali i pětku – to proběhl i tzv. letecký 
den, kdy jim nějaké oblečení a věci ze stanu skončily vyházené venku :D. To budeme muset do 
příštího roku trochu zlepšit.  

Poté už proběhl „křížový výslech“, co se všechno na táboře dělo, kde všude byli, jak hráli, zda 
pořádně jí a vůbec takové ty důležité věci, co zajímají rodiče, kteří trnou strachem, zda jejich 
mazánkové na táboře náhodou nestrádají. 

Po týdnu stihli kluci absolvovat výlet na Cimburk (dokonce nám došel i pohled), vyrobit  si 
vlajku, zúčastnit se nočního pochodu  a hlavně držet noční hlídky, což byl asi největší zážitek. 

Každé dopoledne probíhaly táborové turnaje, nejdříve seznamovací rapid, jehož výsledky už 
jsou na chessresultu: 

http://chess-results.com/tnr79198.aspx?art=2&rd=7&lan=5 

Poté se rozeběhly turnaje o 4. a 3. výkonnostní třídu a základní turnaj počítaný na LOK (ELO). 
V turnaji o 3. VT si hned první týden uhrál tuto normu Vláďa Dudar, když ze šesti účastníků, kteří 
hráli systémem každý s každým na dva zápasy, uhrál 8b z 10b a těsně tak porazil svého 
konkurenta Filipa Klimeše v posledním kole. Matěj uhrál 5 bodů a skončil na 4. místě. V současné 
době probíhá už druhé kolo tohoto turnaje, do kterého přibyli účastníci, kteří si 4. VT splnili taktéž 
v prvním týdnu. Martin Liška, Jakub Křivánek a Filip Svoboda hrají hlavní turnaj a někteří si 
nevedou špatně  - viz tabulka. 

http://chess-results.com/tnr79198.aspx?art=2&rd=7&lan=5


 
 
 
Všechny partie se poctivě zapisují a poté probíhá i jejich rozbor s nějakým zkušeným šachistou 

(už máme doma na kontrolu asi 12 partiářů). 
 
V sobotu a v neděli proběhly i nějaké exhibiční zápasy a simultánky s příchozími návštěvníky a 

organizátory tábora. (viz další obrázek). Tady Vláďa uhrál cennou remízu s L. Divišem, Matěj po 
55. tazích kapituloval. 

 



 
 
Na hladký průběh dohlíží perfektní dospělácké osazenstvo tábora a připravuje dětem 

nezapomenutelné zážitky. Určitě poučný je i táborový řád, z něhož bychom některá „přikázání“ 
měli aplikovat i na šachovém kroužku, třeba takový bod 6. Bod 14 kluci plní, tedy aspoň nám už 
pozdrav přišel a babičkám taky. 



 
 
Na závěr ještě malá rodinná fotka – hodnocení partie naším nejchytřejším . Vzali jsme tam i 

naší nejmladší šachovou naději, aby se seznámil s prostředím, kam ho krkavčí rodiče za dva roky 
taky odloží (docela se mu tam líbilo). 

 

 
 
 
 


