
Zpráva ze soustředění Scouting – část Morava, duben 2018 
Letošní první soustředění východní („moravské“) části ČR v projektu Scouting proběhlo od čtvrtka 

12. dubna do soboty 14. dubna v Olomouci, v ubytovně DDM. 

Na pozvánku reagovalo celkem 18 dětí, těsně před akcí se jedno odhlásilo. V pátek večer pak 4 děti 

musely odjet z různých důvodů. Všechny děti byly v jedné skupině. První dva bloky přednášel IM 

David Kaňovský o Wilhelmu Steinitzovi a o koncovkách s různobarevnými střelci, další dva bloky 

přednášel GM Pavel Šimáček o „moderní“ Italské hře s c3 a d3. Všechny děti dostaly domácí úkol. 

Akce se zúčastnilo i několik rodičů, jmenovitě paní Buchtová, paní Sikorová, paní Hladká, pan Paseka, 

pan Babula, pan Zádrapa, pan Kubín a pan Juračák, kterým byl celý projekt představen a byl s nimi i 

rozebírán. Všichni se mezi sebou seznámili, což otevírá další možnosti (dopravy, dozoru apod.) při 

dalších soustředěních. 

Ohlasy přítomných byly výhradně pozitivní, doporučení plynoucí z diskuze s rodiči přikládám do 

zvláštního bloku. 

Další soustředění jsou plánována na 8.-10. 6. (místo se usilovně hledá), 26.-30. 9. (opět v Olomouci) a 

27.-30. 12. (místo se hledá). 

 

Zpracoval 20.4.2018 

Pavel Šimáček 

Co vyplynulo z diskuze s rodiči 
1) V principu je rodičům jedno, zda se akce koná o víkendu nebo během pracovního týdne, ale 

nechtěli by zbytečně utrácet dovolenou, takže by ocenili dozor nad dětmi. Dokonce by byli 

ochotni na to finančně přispět. 

2) Včasnost oznámení dalších termínů není tak zásadní, pokud bude děti hlídat někdo jiný než 

rodiče. 

3) Rodiče rádi vypomůžou – upečou buchtu, dovezou vajíčka, pohlídají děti apod. 

4) Doporučují, aby děti „hlídal“ někdo jiný než trenéři, aby se ti mohli koncentrovat „jen“ na 

šachy. Zároveň by měl tuto osobu vybrat někdo z organizátorů, aby to „neskřípalo“. 

5) Ubytovna DDM v Olomouci je ideální – dostupná, s kuchyňkou, poblíž výběr jídla, dostatečně 

kvalitní spaní, s dětským hřištěm. 

6) Další soustředění můžou být i mimo město, protože stejně všichni přijeli auty. 

7) Jsou rádi, že se měli možnost osobně seznámit mezi sebou a s trenéry, vznikla tak vzájemná 

důvěra a nebudou se bát si děti vzájemně odvézt či pohlídat. 

8) Bylo jim vysvětleno, že se nejedná o náhradu pravidelného domácího tréninku, ale že jde o 

průběžné sledování jejich ratolestí a že jim jsme kdykoliv ochotni s čímkoliv poradit. 

Například doporučit šachovou literaturu, na co se zaměřit v tréninku, kam jet na turnaj apod. 

9) Rodiče by byli rádi, kdyby se s dětmi někam vyrazilo na turnaj alá Klatovy v „české“ části. 

10) Studené večeře nejsou problém. 

11) Za tento scouting jsou rádi a budou se ho účastnit i nadále. 

 

 


