
Velikonoční kemp 2022 
Termín:  středa 13.dubna až neděle 17.dubna 2022 

Místo:  učební a výcvikové středisko AMU Poněšice, Hluboká nad Vltavou. 

Fotogalerie: www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/uvs-ponesice/fotogalerie-1. 

Strava: 5 jídel denně, od středeční večeře po nedělní oběd. 

Ubytování: velké chatky pro 4 osoby, elektricky vytápěné, ubytování po dvou osobách. 
 

Program: skupina Elite 

 Nosné téma: Střelec proti jezdci ve střední hře 

  Strategie věžových koncovek 

 Forma: přednášky a cvičení 

 Přednášející: GM Petr Velička, trenér 2.třídy 

 skupina Pokročilí 

 Nosné téma: Náskok ve vývinu, prostorová převaha a kreativita v partiích starých mistrů 

  Bez taktiky to nejde 

 Forma: přednášky a cvičení 

 Přednášející: Jiří Havlíček, trenér 2.třídy Cvičení: KM Zdeněk Chval 

 skupina Začínající  

 Témata: Typové matové motivy, elementární pěšcové koncovky. 

 Forma Přednášky a cvičení. 

 Přednášející: Jiří Havlíček, trenér 2.třídy Cvičení: KM Zdeněk Chval, Jana Havlíčková, trenér 4.třídy 

Cena: děti do 10 let (ročníky 2012 a mladší) 2.640,-Kč děti nad 10 let  3.180,-Kč 

Úhrada: č.ú.: 7000 027 280 / 8040 

 do pátku 9.dubna 2022  

 až po potvrzení přihlášky 

Přihlášky: do čtvrtka 31.března 2022 na e-mail sachovaskola@qcc.cz,  

Příjezd: středa 13.dubna do 18:00 

Odjezd: neděle 17.dubna po obědě dle přání účastníků. 

Další: psací potřeby a sešit s sebou, posluchači  

 si budou dělat poznámky z lekcí !! 

 léky a instrukce k jejich braní sebou,  

 seznam věcí je také užitečný, 

 teplé oblečení vhodné pro sportování  

 venku sebou—areál je velice dobře  

 sportovně vybaven, 

 předpokládáme bohaté sportovní vyžití  

 (tenisovou raketu, případně florbalové  

 hokejky sebou), 

 přezůvky do chatky a přednáškových  

 místností sebou, 

 kdo chce s kým bydlet, ať to nahlásí,  

 tentokrát je místa dostatek (bydlí se po 

 dvojicích, dvě dvojice v jedné chatce). 

Setkání s rodiči:  se uskuteční v pátek 15.dubna 2022 od 19 hodin. 

Podmínka účasti: každý účastník musí předložit toto potvrzení: 

• čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

• čestné prohlášení o provedení testu na covid-19 s negativním výsledkem 

Nejsou povolena elektronická zařízení (mobily, tablety, notebooky), bereme sebou řadu her ! 


