
Trenérsko-metodická komise Ústeckého krajského šachového svazu, www.ukss.cz 

pořádá 

První tréninkový den pro talentované mladé šachisty 
v neděli 15. května 2022 

 
Místo:  Ústí n. L., DDM (vchod z Bělehradské ul., roh s Velkou Hradební č.p.19) 

Účast na tréninkovém dnu především pro: 

 žáky i juniorskou kategorii připravující se na krajské přebory a prázdninové OPENy 
 žáky, juniory z listin talentů a nadějí 
 hráče ligových soutěží mládeže v sezónách 2021/2022 a připravujících se na sezónu  

2022/2023 
 další, co chtějí na sobě tréninkově pracovat 

Přednostně pro šachisty z Ústeckého kraje, ale hostům z jiných krajů se nebráníme. 

Máme zájem ve spolupráci s vašimi klubovými trenéry rozšiřovat a prohlubovat vaše 
znalosti formou pravidelných jedno- či dvoudenních tréninkových akcí a toto je první z nich.  

Akci jsme pro vás připravili na neděli 15. 5. 2022 do Ústí nad Labem. Tento termín 
jsme zvolili proto, že budete mít současně výjimečnou příležitost zhlédnout naživo naši re-
publikovou špičku včele s Davidem Navarou, která bude v Ústí hrát Mistrovství ČR 
v sousedním objektu. Účast omezujeme pouze kapacitou místností (cca 20 dětí), hlavní je 
zájem o hru i trénink. 

Zahájení plánujeme na 9:30 hod, což navazuje na příjezd rychlíku ze západního smě-
ru (od Chebu) v 9:15 do Ústí nad Labem, hlavní nádraží.  

K dispozici budou dvě místnosti a v nich lektoři Jan Balín a Vladimír Hadraba.  

Časový program: 

Zahájení, nutná administrativa 9:30 – 9:45 
Dopolední blok:  9:45 – 12:15 s jednou cca 15 minutovou přestávkou 
Polední přestávka: 12:15 – 12:45 
Odpolední blok: 12:45 – 15:15, opět s jednou cca 15 minutovou přestávkou 
Zakončení:   15:15 – 15:30 

V 15:30 bude oficiální konec s tím, že se můžete přemístit do předsálí hrací místnosti 
MČR a pokusit se třeba ulovit nějaké autogramy (např. právě Navary apod.). Kolo začíná v 
16 hodin, dál volně kdo tam jak dlouho chce být. 

Stravování: vlastní, v polední přestávce možno jít do blízkých stravovacích podniků. V místě 
jsou k dispozici automaty na kafe, pití, sušenky apod.  

S sebou:  Poznámkový sešit, tužky, přezůvky nejsou nutné.  

Příspěvek účastníka: bude 100 Kč, na základě vaší přihlášky pošle hospodář ÚKŠS fakturu 
na e-mailovou adresu v přihlášce uvedenou. Pokud klub přihlásí více účastníků a bu-
de chtít účast za své hráče hradit, prosíme nejlépe o společnou přihlášku s uvedením 
příslušných fakturačních údajů klubu.   

Přihlášky: můžete posílat ihned na adresu Vladimir.Hadraba@seznam.cz s uvedením jmé-
na, příjmení, oddílové příslušnosti a roku narození. Prosíme nejpozději do 7. 5. 2022, 
později přihlášeným nezaručujeme místo k účasti. 

           
V Teplicích, 27. 4. 2022      Ing. Vladimír Hadraba 

Předseda TMK ÚKŠS 


