
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR – DEN PRVNÍ 11.7.2022 

       Děti se začaly scházet na 8.00 hodinu. Nejdříve probíhala registrace zdravotních prohlášení všech 

účastníků, včetně vedoucích.  

       Průběžně si děti hrály deskové a karetní hry, malovaly, než se všichni sešli. Na tábor je přihlášeno 

úctyhodných 30 účastníků, organizaci zajišťuje 5 vedoucích, zdravotník a kuchařky. 

        Zahájení provedl hlavní vedoucí Lukáš Filip a jeho žena Zuzka Filipová. Proběhla informace o tom, 

co děti čeká a že budou hledat vzácný diamant. Hlavní náplní letního šachového tábora jsou však šachy. 

       Vzhledem ke složení kolektivu byli pro šachovou výuku vytvořeny dvě skupiny. První, zkušenější a 

hrající šachy, čítá 12 šachistů,  pracuje v klubovně pod vedením Lukáše Filipa. Rozehrán byl 11 kolový 

šachový turnaj a mezi koly probíhá řešení dalších úkolů. Veškerá činnost je bodována a v pátek bude 

vyhodnocena a oceněna plaketami a medailemi. 

      Druhá skupina má 18 dětí. Některé děti znají šachy jen okrajově, jiné vůbec. Cíl pro tuto skupinu 

jsme si stanovili takový, že seznámíme všechny přítomné děti se základy šachu. Skupinu začínajících 

šachistů vede Filip Kůra a Štěpán Filip, což jsou naši mladí trenéři pro nový školní rok. Tato aktivita je 

rovněž jakousi náborovou akcí, kdy počítáme, že získáme další děti ke královské hře, kterou šachy jsou. 

I tito vedoucí mají pro děti připraveno k plnění celou řadu úkolů, které bodují a v pátek dojde i zde 

k vyhodnocení šachové části o plakety a medaile. 

      V odpoledních hodinách budou probíhat sportovní a soutěžní aktivity, které připravila Zuzka 

Filipová a jsou v nich zařazeny úkoly spojené s celotáborovou hrou. 

      O zdravotní bezpečnost se na táboře stará zdravotní sestřička Marie Filipová a jiná Marie Filipová 

se zase stará o mlsné jazýčky dětí ve Spolkovém domě, pomáhá jí Helena Kůrová, obědy a buchty nám 

připravuje Petra Mašková a Miroslava Ondráková v místní mateřské škole. Se sportovní částí nám 

pomáhá Miloš Filip. 

       První skupina dětí odehrála tři kola turnaje a řešila další šachové úkoly, děti z druhé skupiny 

probraly šachovnici, řadu, sloupec, střed šachovnice, okraj šachovnice a rohy šachovnice a také 

vypracovaly pět soutěžních otázek. 

       K dnešní dopolední svačině měli účastníci tábora tousty se šunkou a sýrem, na rautovém stole měli 

talířky s ovocem a zeleninou, což „zobali“ v průběhu krátkých přestávek a k pití měli vodu s citronem a 

pomerančem, tu jsme stále doplňovali. 

      Následovalo krátké proběhnutí na zahradě Spolkového domu a v poledne jsme se přesunuli do 

místní mateřské školy, kde pro nás budou po celý týden připravovat obědy. Měli jsme výbornou 

hrachovou polévku s krutónky a pečené kuřecí stehno s rýží a ovocný čaj. Vše bylo výborné. Děkujeme. 

Z kuchyně jsme si na odpoledne odnesli pečenou buchtu. 

      Ve školce, než se všichni najedli si děti užívaly herních prvků a pak jsme se přesunuli na hřiště Sokola 

Pravonín a více jak hodinku sportovali. Fotbal, vybíjená, švihadla, létající talíře a jiné náčiní bylo 

využíváno opravdu pilně. Na závěr proběhl štafetový závod sedmi družstev. Štafetu děti milují. 

      Odpoledne nás čekala velice náročná práce, neboť si děti barvily bílá bavlněná trička s logem 

detektiva a podle vlastní inspirace si je doplnily dalšími aplikacemi. Trička si prvně obléknou ve středu 

až pojedeme do Vlašimi na výlet. Podle toto, jak měl kdo hotovo, tak děti hráli šachy, další hry nebo  si 

hráli venku. 



      Na talířcích s ovocem a zeleninou se objevil meloun a ke svačině měly ději již zmíněnou buchtu a 

pudink s piškoty a šlehačkou. Děti pak různě svačinkovaly, hrály si a o šestnácté hodině se rozešly 

s rodiči do svých domovů. 

      Počasí nám přálo, vše klapalo jak po drátkách. A zítra už na děti čekají první úkoly z celotáborové 

hry. 

 

      


