
 

 

Zpráva ze soustředění mužské reprezentace 2018 

 

 

Soustředění mužské reprezentace se letos konalo od 2. do 6. září ve Vráži u Písku. Byli jsme na tomto 

místě již popáté,  majitel lázní a šachista oddílu DDM Písek Jiří Landa nám vychází maximálně vstříc. 

Máme tu ideální podmínky a výborné zázemí.  

Letošního soustředění se zúčastnili 3 velmistři, kteří nás budou reprezentovat na olympiádě v Batumi: 

David Navara, Viktor Láznička a Peter Michalík. Dále Jan  Krejčí, Vojtěch Plát, Štěpán Žilka a Tadeáš 

Kriebel. Plát a Žilka odjíždí v nejbližších dnech na II. chorvatskou ligu, Kriebel na univerziádu do 

Brazílie. 

Z akce se omluvili Jiří Štoček (turnaj v Terstu), Zbyněk Hráček (7. září odjížděl na I.chorvatskou ligu a 

předtím měl další vyřizování), Vlastimil Babula (4.září odjel jako trenér s českou výpravou na MS do 

20 let do Turecka) a Thai Dai Van Nguyen (po návratu z ME mládeže upřednostnil školní docházku, 

protože ho brzy čekají další soutěže a žádosti o uvolnění ze školy). Dodatečně byl pozván Jan Vykouk, 

omluvil se z důvodu únavy po ME v Rize.  

Přednášet se začalo v neděli 2. září odpoledne, skončilo se poslední přednáškou ve čtvrtek 6.září 

dopoledne. Dopoledne byly přednášky od 9.30 do 13.00, odpoledne od 15.00 do 18.30. Lekce měli: 

David Navara o turnaji v Bielu a navazující španělské lize - věnoval se většinou kritickým momentům 

svých partií a rozebíral zahájení, které v nich byly sehrány. Štěpán Žilka přednášel o věžových 

koncovkách pěšec proti pěšci a vysvětloval některé paradoxní manévry v tomto typu koncovek. 

Vlastimil Jansa se věnoval především zahájení, rozebírala se hlavně španělská a sicilská. Michal 

Konopka ukazoval v lekci na propočet kombinace a studie ve všech typech koncovek (od pěšcovek do 

dámských) a dával pozice k dohrávání. Hlavním hostem byl letos velmistr Jan Smejkal, kapitán 

reprezentace na olympiádách 1996 a 2000. Ve dvou autobiograficky laděných lekcích se věnoval 

klíčovým momentům své kariéry - mezipásmovému turnaji v Leningradě 1973, superturnaji v Miláně 

1975 a olympiádě v Luzernu 1982, ukázky byly z valné většiny z těchto tří soutěží.  

Jak již bylo uvedeno na začátku zprávy, zázemí jsme měli velmi dobré - od ubytování po stravu a 

místnost na přednášky. Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat panu Jiřímu Landovi  za velmi dobrý 

servis. A samozřejmě Vlastimilu Jansovi, pro kterého to bylo pravděpodobně poslední soustředění ve 

funkci kapitána reprezentace. Právě on dokázal přesvědčit Jana Smejkala, aby na soustředění 

vystoupil (Jan Smejkal se nabídkám na trénink a přednášky dlouhá léta vyhýbal).  

 

Michal Konopka, 8.9. 2018 


