Velikonoční kemp 2017
Termín:
Místo:
Fotogalerie:
Strava:
Ubytování:

čtvrtek 13.dubna až neděle 16.dubna 2017
učební a výcvikové středisko AMU Poněšice, Hluboká nad Vltavou,
www.amu.cz/cs/amu/organizacni-struktura/uvs-ponesice/fotogalerie-1
5 jídel denně, od čtvrtečního oběda po nedělní oběd
velké chatky pro 4 osoby, elektricky vytápěné, ubytování po dvou osobách

Program:

skupina Elite
Nosné téma:
Forma:
Přednášející:

Strategie hry s figurami—pěstování citu pro hru s jednotlivými figurami, sloupce, diagonály,
základy pěšcových struktur.
Ukázky a vysvětlení, dohrávání pozic proti přednášejícímu s hodinami a následný rozbor,
účastníci si tak ověří, zda správně pochopili vyloženou látku.
GM Robert Cvek
Díky formě výuky je počet účastníků ve skupině Elite omezen !!

skupina Talenti
Nosné téma:
Vedení šachové partie
Forma:
Hledání plánu a hodnocení pozice ve všech fázích šachové partie.
Přednášející:
IM Ivan Hausner
skupina Začínající a mírně pokročilí
Téma 1:
Taktika, dvojí úder, motiv vazby, typové matové obrazce.
Téma 2:
Elementární koncovky, pěšcové a věžové.
Forma:
Přednášky a praktická cvičení.
Přednášející:
Jiří Havlíček, trenér II.třídy, KM Zdeněk Chval
Cena:

děti do 10 let (ročníky 2007 a mladší)
děti nad 10 let
dospělý doprovod

1.980,-Kč
2.340,-Kč
1.600,-Kč

Přihlášky:

do pondělí 10.dubna 2017 na e-mail sachovaskola@qcc.cz, pozdní přihlášky po dohodě

Příjezd:
Odjezd:

čtvrtek 13.dubna do 9:00, mimobudějovickým účastníkům zajistíme dovoz z Českých Budějovic
neděle 16.dubna po obědě dle přání účastníků

Úhrada: č.ú.: 7000 027 280 / 8040
do čtvrtka 13.dubna 2017

Setkání s rodiči: je plánováno přátelské posezení na pátek 14.dubna 2017 po večeři u výčepu v areálu výcvikového střediska
náplní setkání je povídání o šachu s velmistrem Robertem Cvekem
a mezinárodním mistrem Ivanem Hausnerem.
Simultánka: v sobotu 15.dubna si po večeři mohou žáci zahrát simultánku proti velmistru Robertu Cvekovi
Další: psací potřeby a sešit 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 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
v areálu je fungující wifi
Areál AMU se nachází v lesích poblíž vyhlášené Poněšické obory a obce Poněšice (rodiště mého otce, takže to tam velice
dobře znám) za Hlubokou nad Vltavou. Je tam boží klid, krásné prostředí s pohledem na Vltavu. Areál je výborně vybaven,
v roce 2016 se tam všem moc líbilo. Výborný antukový tenisový kurt, kurt na volejbal, nohejbal. Dá se tam hrát ping-pong,
je tam horolezecká stěna (na tu lze jen s instruktorem), opičí dráha a bazén (ten nejspíše nevyužijeme), sauna.
Velice dobře tam vaří, a přednáškové prostory jsou také na nezvykle dobré úrovní. V létě není šance se tam dostat, tak si
můžeme tento areál užít alespoň takto o Velikonocích.

