
ŠK OSUSKÉ A OBČIANSKE ZDRUŽENIE LIDER 

 

Vás pozývajú na 
 

Šachové sústredenie 
 

Témy – O KROK NAPŘED a PROTIHRA 
 

Termín: 14.11. - 17.11. 2014 

Miesto: Penzión ATLAS, Senica ( www.penzionatlas.sk ) 

Vedúci: Tomáš Perička, +421908 370 268, tomas.pericka@gmail.com 

 

Tréneri: GM David Navara (*27.3.1985) –  Šach sa začal učiť keď mal 6 rokov. 

V juniorských kategóriách vybojoval niekoľko medailí zo svetových turnajov, 

v 14-tich rokoch získal titul IM a tesne pred 17-timi aj titul GM. Českou 

šachovou jednotkou a zároveň  do svetovej stovky sa dostal prvý raz 1.7.2003. 

Vtedy prekročil hranicu 2600 elo bodov a k 1.7.2006 aj bájnych 2700. Odvtedy 

dlhodobo patrí do svetovej špičky a v súčasnosti je na 29.mieste na svete 

s ratingom 2718. Na Svetovom pohári v roku 2011 o.i. zaujal aj remízou, vďaka 

ktorej dostal cenu fair-play. V Senici sa predstaví prvý raz a pevne veríme, že nie 

posledný... 

 

 GM Robert Cvek  (*6.1.1979) – Hranicu 2500 elo bodov dosiahol k 1.4.2006, 

titul veľmajstra v roku 2007 a odvtedy patrí k českej šachovej špičke. 

V súčasnosti jeho rating dosahuje 2520 elo bodov a je na 12.mieste českého 

šachového rebríčka.  Na sústredeniach v Senici je z historického pohľadu spolu 

s GM Jánom Markošom našim najčastejším lektorom. 

 

Obsah: PROTIHRA prednáša GM Cvek: Šachy se (vždycky) dobře hrají, když někde 

hrajete a tvoříte, zkrátka když máte (proti)hru. Protihra je velmi důležité téma. 

Nechat hrát pouze soupeře se nevyplácí. Nicméně objevit ten správný moment 

kdy zvolit protihru a zvolit správný postup protihry není snadné. Pokusím se 

posluchače tímto tématem provést a stanovit základní principy správné protihry. 

Toto téma volně navazuje na přednášku o obraně. 

 

 O KROK NAPŘED prednáša GM Navara: Ve svých přednáškách chci 

pojednat o šachové psychologii. Celé téma je velmi obsáhlé, ale věřím, že i jeho 

dílčí zachycení může být přínosné. Co vlastně je šachová psychologie? 

Neoznačuji tímto pojmem známou společenskou vědu, ale poněkud nejasně 

vymezený soubor psychologických úvah, které jsou přímo spjaty se šachovou 

partií a s děním na šachovnici. Nebudu tedy zasahovat skutečným psychologům 

do jejich řemesla. Místo toho chci ukázat, jak se šachová psychologie projevuje v 

partiích velmistrů i jiných hráčů. Když propaguji šachovou psychologii, 

nemyslím nesportovní vyrušování soupeře, ale spíše snahu nalákat ho svými tahy 

do pozice, která mu nebude příjemná, nastavit mu léčku nebo se naopak vyhnout 

té jeho. Psychologické uvažování nám samo o sobě neumožní vyhrát partii, k 

tomu musíme umět hrát šachy. Ale když už hrát šachy umíme, může nám 

šachová psychologie pomoci dostat se o krok napřed, o něco zlepšit naše 

výsledky. Také (nebo především?) díky ní Aljechin v roce 1927 porazil 

Capablancu a stal se mistrem světa, ačkoliv tehdy asi ještě nebyl  silnějším 

hráčem. I díky psychologii udržel Lasker titul 27 let. 

 

 Celkovo bude 8 tréningových jednotiek po cca 3 hodiny. 

http://www.penzionatlas.sk/
mailto:tomas.pericka@gmail.com


        

Zraz:  piatok 14.11.2014 medzi 12:00 - 14:00 hod. v penzióne Atlas 

 

Ukončenie: pondelok  17.11.2014 po večeri o 18:00 hod. 

 

So sebou: športové oblečenie vhodné na futbal, písacie potreby, zošit 

 

Cena:           110 ,- EUR    
   Cena zahŕňa: 

                        - ubytovanie + stravu (večera 14.11. - večera 17.11.)   

  - trénerské a pedagogické zaistenie                 

 

Časový harmonogram sústredenia: 

 

Piatok:  14:00 – 17:00 1.tréningový blok prednáša GM Cvek 

  18:30 – 21:30 2.tréningový blok prednáša GM Cvek 

Sobota:  09:00 – 12:00 3.tréningový blok prednáša GM Cvek  

  13:00 – 16:00 4.tréningový blok prednáša GM Cvek 

  19:00 – 22:00 Bleskový turnaj 

Nedeľa: 09:00 – 12:00 5.tréningový blok prednáša GM Navara  

  15:00 – 18:00 6.tréningový blok prednáša GM Navara 

Pondelok: 09:00 – 12:00 7.tréningový blok prednáša GM Navara  

  15:00 – 18:00 8.tréningový blok prednáša GM Navara 

 

Metodické materiály, ktoré budú na sústredení prezentované, dostane každý účastník 

v elektronickej podobe.                  

  

          

Prihlášky: potvrdiť svoju účasť je nutné do štvrtka 06.11.2014 vedúcemu Tomášovi Peričkovi. 

 

POZOR: Kapacita sústredenia je obmedzená !!!  
 

Všetky informácie a zoznam prihlásených nájdete aj na stránke: http://sustredko.jogo.sk/ 

http://sustredko.jogo.sk/

