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Závěrečná zpráva 

 
Závěrečné soustředění moravské části projektu Scouting pro rok 2018 se uskutečnilo ve dnech 27.-30. 
prosince v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se celkem 11 dětí, což je o trošku méně než na předchozích 
soustředěních, ale rozhodně to není málo. Trenéři si naopak pochvalovali větší „integritu“ skupiny 
(rozuměj menší zlobivost), protože uhlídat skupinu více než 15 dětí je mnohdy velice obtížné. 
Konkrétně se soustředění zúčastnili tito talenti: 
Viktorie Buchtová (8 let, 1092) 
Delgerdalai Bayarjavkhlan (8 let, 1000) 
Amálka Zádrapová (9 let, 1287) 
Matěj Babula (9 let, 1207) 
Jana Sikorová (10 let, 1209) 
Tomáš Kubín (10 let, 1394) 
Bartoloměj Buchta (10 let, 1467) 
Šimon Lang (11 let, 1440) 
Tomáš Mohapl (11 let, 1598) 
Anna Voříšková (12 let, 1557) 
Vlastimil Babula (12 let, 1952) 
 
První tři bloky dětem přednášel FM Luboš Roško. Současný absolvent školení trenérů 1. třídy si pro 
děti výborně připravil povídání o sicilské obraně, mimo jiné zpracoval vynikající statistiku toho, které 
varianty jsou nejhranější a které mají statisticky nejlepší výsledky (a samozřejmě stejně tak které jsou 
statisticky o něco slabší). Děti se skvěle naučily rozeznávat jednotlivé varianty sicilské, a dokonce si na 
toto téma vyzkoušeli několik testů! Podrobněji se poté Luboš věnoval nejhranější variantě v sicilské, a 
to tzv. Najdorfovi. Kromě základních variant dětem ukázal různá schémata, která mohou v Najdorfovi 
vznikat, a s tím související typové pozice a plány hry. 
 
Následující dva bloky dostal na starost GM Vlastimil Babula, který dětem velice pěkně povyprávěl o 
třetím mistrovi světa J. R. Capablancovi. 
 
Závěrečný blok si vzal pod sví křídla IM David Kaňovský. Děti už byly trochu „přešachované“, i proto 
jsem zvolil odlehčenější přednášku formou dvou vědomostně/šachově/zábavných testů a simultánku, 
ve které děti povinně musely hrát jednu z variant sicilské. Partii si zapisovaly a za domácí úkol dostaly 
tyto sehrané partie pečlivě zanalyzovat. 
Konečné pořadí testů bylo následující: 
Matěj Babula  39 
Vlastimila Babula 37 
Tomáš Mohapl  25 
Jana Sikorová  14 
Amálie Zádrapová 12 
Tomáš Daniel Kubín 12 
„Džaucha“  3 
 
Volné chvíle si děti užily především v zapůjčené tělocvičně, ve které někteří jedinci vypustili energii 
doslova do posledního dechu. 
Soustředění považuji za úspěšné a po všech stránkách vydařené. 
 

Zpracoval: 
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hlavní vedoucí soustředění 


