PŘEDSTAVUJI SE VÁM
Je mi již 74 let, ale naštěstí jsem velmi aktivní s vysokou fyzickou kondicí.
Jsem si ovšem vědom, že moji šachovou práci mnozí z Vás neznají. Omlouvám
se, ale musím z toho důvodu sáhnout ke chválení svého vlastního peří:
- Od 18 let jsem vedl šachové kroužky na ZŠ.
- Celá desetiletí jsem pořádal mezinárodní turnaj dívek „O kouzelné
oříšky“. Zúčastnila se např. (a vyhrála) např. slovenská reprezentantka
Eva Repková. Několikrát startovala i Olina Sikorová-Černá (WGM).
O věhlasu „Oříšků“ hovoří fakt, že se o něm psalo i ve Francii, Americe, …
- V letech roku 1964 do roku 2009 jsem jezdil v roli vedoucího a trenéra na
tábory se specializací na šachy.
• Od roku 1972 se jednalo o tábory mezinárodní. Účastníky byli Poláci,
Bulhaři, Rusové, Čechoameričané, Slováci, Moldavci, Kirgistánec.
Tábory jsem kompletně připravoval a byl na nich hlavním vedoucím,
trenérem.
• Zajímavá je řada jmen těch, kteří tábory prošli: tehdy „malý Davídek“
Navara (GM), Honza Votava (GM), státní trenér Michal Konopka (IM),
reprezentantka Martina Kořenová-Holoubková (WIM), Petr Neuman
(GM), Pavel Čech (IM) a dvě moje, již nehrající dcery, Jana (KM) a
Zuzana (MS).
• Dokázal jsem vždy kolem sebe vytvořit kvalitní kolektiv vedoucích:
Honza Hučín (KM), Zdeněk Hába (IM), Petr Vaněk (CM), Tonda
Ambrož (KM), mé dcery, Angel Cenukov, trenér I.tř. ze Sofie, … a i
nynější sekretář ŠSČR Radim Borůvka (I.VT), který „prošel“ táborem i
jako dítě. Velký důraz kladu na to, aby na táboře byli i vedoucí
odpovídající za kvalitní nešachový program!
- S mládežnickou reprezentací jsem 2x odjel do Bulharska (Elchovo,
Jambol). Hráli např. Tomáš Oral (GM), Petra Krupková, Radka Slepánková
(KM), Zuzana Staňková (MS).
- Experimentálně jsem vedl i kroužek šachu v mateřské školce! Neuniklo to
pozornosti tisku a televize. Závěrečný bleskový turnaj se viděli i
v zahraničí a velký článek vyšel v časopisu „64“.

- Celé desetiletí jsem na ZŠ učil „nepovinný předmět(!), šachy“. Žákem byl
např. Michal Schula (FM). Raritou byla i návštěva VM Miroslava Filipa,
který přivedl redaktora časopisu „64“. Opět tam vyšel i dlouhý článek, …
- Ve 40 letech jsem splnil zkoušky na FTVS UK a stal se trenérem I.třídy.
- Několik let jsem úspěšně vedl víkendovou šachovou školu, kterou prošlo
mnoho pozdějších šachových osobností. Namátkou: GM Honza Votava,
Pavel Čech (IM), Standa Chloupek (M), Martin Přibyl (IM), Lukáš
Černoušek (IM), sourozenci Konopkovi a dcera Zuzana Staňková (MS).
- Učil jsem dlouhodobě nemocné děti (začátečníky) v nemocnici Na
Bulovce!
- Pracoval jsem se svými svěřenci jako osobní trenér individuálně. Mýma
rukama prošla především Katka Němcová (VM - startovala na šachové
olympiádě za ČR a za USA), dále pak Standa Chloupek (M), Lukáš
Černoušek (IM), dcery Jana (KM) a Zuzana (MS). Nyní třetím rokem
pracuji s jedenáctiletým Vojtíškem Gorejem (2x účast na ME mládeže).
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