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         Na pátý den šachové tábora měli vedoucí připraveno dokončení šachové části, celou řadu 

sportovních aktivit, vyhodnocení a ocenění všech šachových soutěží, ale i celotáborové hry, a navíc 

ještě šipkovanou. 

         Den byl dnes zahájen sportováním na zahradě spolkového domu. Děti hrály venkovní piškvorky, 

mrazíky, kopanou a kuželky. 

         Protože byl čas na svačinu, tak účastníci tábora posvačili nejen ovoce a zeleninu, ale i lívance se 

skořicí. 

         Následoval blok šachových aktivit. Skupina Filipa a Štěpána absolvovala posledních šest testových 

úkolů. Filip se věnoval sčítání bodů za celý týden a Štěpán zopakoval vše, co by si měly děti z šachového 

tábora pamatovat a používat. Vedoucí byli spokojeni, neboť účastníci odvedli opravdu veliký kus práce 

a učivo zvládli podle našich předpokladů. Zvláštní pochvalu si zaslouží sedm předškoláků, kteří se 

vyrovnali i starším dětem. 

          Šachová skupina vedená Lukášem odehrála poslední dvě kola šachového turnaje a dobrala 

plánované učivo a provedla poslední diagramy. Lukáš rychle spočítal výsledky a mohlo se začít 

vyhodnocovat. 

         První byli vyhodnoceni předškoláci, kteří za své výsledky obdrželi medaile. Nejvíce bodů získala 

Hella Vopálková, jen o tři body méně měl Jindřich Sedláček a třetím místem velice překvapil Stáník 

Kučera, který půjde do školy ještě za rok. Ani ostatní děti se za své výsledky nemusí stydět. Rozdíly byly 

malé. Důležité je, že je práce na táboře bavila. 

         Dalších jedenáct šachistů ze skupiny Filipa a Štěpána bylo hodnoceno samostatně a obdrželi za 

své výkony plakety. U prvních dvou míst jsme museli zorganizovat „rozstřel“ mezi sourozenci Petrem 

a Veronikou Veselými, kteří měli stejný počet bodů. Pro rozhodující umístění jsme vybrali skákání 

jezdcem po polovině šachovnice, s cílem obsadit co nejvíce polí šachovnice. Úspěšnější byla Veronika. 

Takže tato skupina se podělila o umístění takto: 1. místo Veronika Veselá, 2. místo Petr Veselý a 3. 

místo Adam Dvořák. 

          Šachisté vedení Lukášem byli hodnoceni nejdříve za turnaj, kdy první skončil Alfréd Dvořák, druhá 

byla Rozálie Janatková a třetí Tomáš Brixí. I hodnocení v řešení diagramů vyhrál Alfréd Dvořák, druhá 

skončila Rozálie Janatková, jen třetí příčka se změnila a zde se umístila Nikola Ondráková. 

          Dále obdrželo družstvo, které vyhrálo celotáborovou hru sladkosti a drobné věcné dárky a všichni 

pak obdrželi lízátka s jedlými květinkami a ovocem z domácí výroby a diamanty na památku. 

          Do oběda jsme ještě stihli odehrát simultánku s Lukášem, které se zúčastnilo 17 šachistů, ostatní 

děti si hrály různé hry. Simultánka skončila výsledkem 16,5 : 0,5, kdy remízu od Lukáše dostal Alfréd. 

          Následoval přesun na oběd, dnes jsme měli vývar s vajíčkovou zavářkou, kuřecí řízek 

s bramborovou kaší a okurkou. Všem moc chutnalo. Také jsme kuchařkám předali malou pozornost, za 

to, že se o nás vzorně staraly a moc dobře nám vařily. 

           Přesun na hřiště Sokola Pravonín byl dalším bodem programu posledního dne tábora, kde jsme 

hráli kopanou, vybíjenou, skákali jsme gumu, děvčata předvedla svá gymnastická vystoupení, a ještě 

se hrála tichá pošta. 



          Na šipkovanou, která následovala se děti moc těšily. Filip se Štěpánem vyznačili trať, připravili 

úkoly a nápovědy a ukryli poklad, který byl odhalen a i zde měly všechny děti něco sladkostí a drobné 

dárky. 

          Při návratu do spolkového domu čekal na děti perník s čokoládovou polevou a zbytek lívanců se 

skořicí a meloun. 

          Volnou zábavu na zahradě, kde kluci hráli kopanou a jiné hry, zpestřilo vytváření barevných bublin 

rozličnými bublifuky. Tato činnost zaujala úplně všechny a některé bubliny byly opravdu krásné. 

          Na rozloučenou připravili pořadatelé pro účastníky tábora párek v rohlíku a poté už dojížděli 

rodiče, nastalo loučení a besedy s rodiči. Neměli jsme ani jeden případ, kdy by se dítěti u nás nelíbilo. 

Jsme rádi, že se dětem u nás líbilo, a i my jim děkujeme za pěkné chvíle a poctivou práci v šachových 

částech. Nemuseli jsme řešit žádné závažné problémy. Tábor považujeme jako velmi vydařený. 

         Děkuji všem, kdož se za hladký průběh tábora přičinili, především Lukáši a Zuzce Filipovým za 

vymyšlení celotáborové hry a sportovních činností a pak i jejich realizaci, Filipu Kůrovi a Štěpánu Filipovi 

za vedení osmnáctičlenné skupiny začínajících šachistů a předání základních šachových informací a 

pomoc při všech dalších aktivitách. Děkuji i Mirce Ondrákové a Petře Maškové, které se staraly o mlsné 

jazýčky všech účastníků tábora v kuchyni mateřské školy. Děkuji Lence Toulové za obstarání zboží pro 

přípravu svačin ve spolkovém domě, o které se starala Helena Kůrová a já a také děkuji zdravotní 

sestřičce Marii Filipové, která se pečlivě o děti starala a ošetřila i nějakou tu odřeninku. Děkuji i vedení 

Domečku Vlašim, především ředitelce Pavle Homolkové za podporu při uspořádání letního šachového 

tábora. Rovněž děkujeme Obecnímu úřadu Pravonín za poskytnutí prostor spolkového domu 

k uspořádání tábora a vedoucí SD Janě Janatkové za pomoc a děkujeme i Sokolu Pravonín za užívání 

hřiště. 

           

           


