Dům dětí a mládeže v Ústí n.L. a ŠK Spartak Ústí n.L. (www.chessul.org )
1978-2016 : 38 let pořádání šachových táborů naším oddílem.

39. letní šachový tábor 2016
Doksy 30.6. (čtvrtek) - 12.7. 2016 (úterý)
www.tabor.chessul.org
Doplnění 29.6.:
Změna místa srazu autobusu 30.6. v Ústí n.L. (dtto příjezdu 12.7.)
Parkoviště v ul. W.Churchillla (za poštou). Čas dle původního – druhá stránka.
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0347036&y=50.6638646&z=18&source=coor&id=14.034113
502502464%2C50.66419956912835
Prezence, vybírání zdravotní dokument, a další: 30m z parkoviště po lávce a vlevo od
horního vchodu pošty (budou cedulky), kde provozuji ještě jednu kancelář. Možno zde použít
i toaletu před cestou. MHD Hraničář.
Lépe se tam parkuje (v Moskevské ve všední den úplně plno), parkoviště stojí 5Kč za hodinu.
Jak níže uvedeno, vezměte si do autobusu (přes rameno) mikinu nebo bundu při
jakémkoliv počasí. Může být večer chladněji, i v budově, a než se vybalí na pokoji
kufry, abyste hned na úvod nenastydli.
V areálu tábora slíbené projížďky na koních bohužel nebudou, museli koně teď na jaře
z časové náročnosti prodat.
….Ale v sobotu hned vyrazíme do Zooparku Berousek, jako vloni, kde 8 nových druhů zvířat
včetně opiček. Nebo třeba měsíční malý lehvardík a gepardík.
Povozit, kdo by chtěl (tedy místo koní), možno na velbloudu, to stojí 70 Kč.
Naplánoval jsem celodenní výlet do míst, kde jsme ještě nebyli, objednal bus, pak pěšky
kolem krásných skalních útvarů a s koupáním ve Starých Splavech. Pak parníkem zpět. Určitě
se bude všem líbit.
Hudební nástroj kdo má, již se jeden žák ptal, zda si má vzít, určitě si vezměte.
Florbalky – na půjčení pár obyčejných mají v areálu, doporučuji lépe vlastní. Roman Burda
opět sehnal 2x brankářskou výstroj.
Opět bych chtěl upozornit a upozorním, že každý s půjčením sportovním (i šachovým)
materiálem od klubu, od vedoucích, od areálu, zachází, jako by byl jeho vlastní včetně
svědomitého vrácení zpět.
Program jsem též ještě zpestřil, doplnil. Nechte se překvapit 
Zítra se těšíme nashledanou, Pavel Chrz s kol. trenérů.

Původní pokyny - níže

Pokyny k odjezdu a příjezdu, podrobnosti k průběhu, tým vedoucích.

Sraz 30.6.: v 17:15-17:30 hodin (odjezd 17:45), místo viz výše
nebo
s individuální příjezdem do místa konání tábora
v 19:15-20.00 hodin (ubytování až po příjezdu autobusu).
Strava začíná večeří (19:30-20:15)
Individuální doprava: Nahlaste, prosím, kdo využijete/nevyužijete autobusu oproti
předpokladu v seznamu účastníků, na moji adresu a adresu zdravotnice jirkova.jana@seznam.cz
Zdravotní dokumentace : Odevzdávejte na místě srazu (resp. v místě konání) paní
zdravotnici Janě Jírkové, včetně případných léků s popisem použití, jmenovkou a slovním
komentářem. Zdravotní dokumentace obsahuje : Potvrzení od lékaře, bezinfekčnost (obojí
na webu), kartičku pojištěnce.
Adresa :

RS Termit, šachový tábor, Bezdězská 260, 472 01 Doksy.

Zakončení tábora v úterý 12.7. vyhodnocením průběhu na terase jídelny 13:30-14:00.
14:15-14:45 Odjezd individuální – auty, převzetí dětí rodiči v místě
15:00
Odjezd společného autobusu od objektu
16:15-16:30 Příjezd společného autobusu do Ústí n.L.
Zdravotní dokumentace : Odevzdávejte 30.6. na místě srazu (v kanceláři, přízemí, uvolním
stůl ve své kanceláři) nebo v místě konání zdravotnici paní Janě Jírkové, včetně případných
léků s popisem použití, jmenovkou a slovním komentářem. Zdravotní dokumentace obsahuje :
Potvrzení od lékaře, bezinfekčnost, kartičku pojištěnce.
Kapesné dětí k uschování u vedoucích: Paní Janě Jírkové v obálce (nezalepujte a prosíme
zvlášť od zdrav. dokument.) se jmenovkou a celkovou částkou, pokud možno po papírových
stovkách (po kterých se bude i dětem během akce na požádání vydávat).
Do autobusu: Jen příruční zavazadlo, pití, event. sváču (večeře však je hned po příjezdu v
19:30-20:15), každý musí mít u sebe v autobuse mikinu či svetr nebo letní bundu pro
vystoupení z autobusu, kdy může být chladněji. Nutné při jakémkoliv teplém počasí
odjezdu.

Adresa : RS Termit, šachový tábor, Bezdězská 260, 472 01 Doksy.
Příjezd pro individuální dopravu (START: odbočit z hlavní ČL-MB při příjezdu jak od
Zahrádek u Č.Lípy, tak od M.Boleslavi, CÍL – ubyt.): https://mapy.cz/zakladni?planovanitrasy&x=14.6612408&y=50.5601742&z=16&rc=9hjBMxfT8hwEhUe&rs=stre&rs=addr&ri=148469&ri=9303988&mrp=%7B%22c%22%3A1%2C%2
2tt%22%3A1%7D&mrp=%7B%22c%22%3A1%2C%22tt%22%3A1%7D&rt=&rt=
Stravování, pitný režim :
Jídla bude opravdu dostatek, 5-6x denně, možnost přídavků. Pitný režim po celý den. Těšte
se i na buřty u táboráků, kterých budete mít všichni vždy dostatek podle chuti.
Snídaně „kontinentální“, včetně ovoce a zeleniny, výběr každý dle sebe.

Kantýny za Kč a za „Termitky“.
I když jídla bude dost, samozřejmě mají děti chuť na pamlsky, limo atp.
Tak opět budeme mít po obědě kantýnu za Koruny (vstupenkou je prázdný talíř po obědě )
za levné „marketové“ nákupní ceny.
Dále bude kantýna za „Termitky“, které můžete vyhrávat v soutěžích a kde kromě sladkostí,
atp., budou i drobné věcné ceny, které máme částečně sponzorů, částečně dokoupíme.
Můžete vzít z domova i vy nějaké věcné ceny, ze kterých jste již „vyrostli“ a mladší by
potěšili či reklamní drobnosti, mají-li rodiče tuto možnost, do bufetu za „Termitky“.
S sebou :
Potvrzení od lékaře, bezinfekčnost, kartičku pojištěnce.
Běžné věci na 14-ti denní pobyt.
Oblečení do chladnějšího a deštivého počasí (nepromok. bunda, svetr, teplé ponožky -nutné).
Druhy bot, do mokra, na výlety, na sport, k vodě (minimálně 2 pohodlné na sport pro případ
mokra a sušení jedněch) a přezůvky (nutné).
Hygienické potřeby - kartáček, pastu na zuby a ručníky, atd.
Láhev na nápoje (0,5-1,0 litru) a umělohmotný kelímek.
Sešit, psací potřeby, fixi, baterku.
Plavky, sluneční brýle, opalovací krém a nutně letní pokrývku hlavy.
Menší batoh na výlety.
Kromě níže přesně vyjmenovaného, vše ostatní je z rozpočtu tábora:
100-130 Kč vstupy celkem na 2 výletech. Případná doprava při výletech autobus/vlak
z rozpočtu tábora.
Kdo bude mít zájem z řad účastníků, možné atrakce v areálu:
Pro zájemce u areálu (jako vloni – viz fotoreportáž 2015), lanová překážková dráha
s instruktorem a ferratovými úvazky. 150 Kč/os.
Provozovatelům areálu patří dva 5leté koně (též fotoreportáž 2014). Od letoška se mohou
ubytovaní svézt, cena prý velmi lidová, za příspěvek na papání koníkům. Kdo by měl zájem
(instruktor, přilba zajištěna), tak počítám do 50 Kč/os.
Veškeré náklady včetně dostatku jídla a pití po celý den, jsou v rozpočtu.
Proto kapesné : Dle uvážení rodičů (na limonády, pochoutky, nanuky, pohledy, upomínkové
předměty, ztracený kartáček, atp.). Nechám na vašem uvážení, pokud však mají děti moc
peněz, tak dávají přednost sladkostem místo vámi zaplaceného stravování.
Sportovní potřeby:
Všem k dispozici (míče, sítě či rakety na badminton), máte-li své oblíbené, můžete si je vzít.
Každý kdo hraje ping-pong si vezme vlastní pálku a míček. Florbalovou hokejku, kdo má.
Některé sport, potřeby možno v areálu v omezeném počtu půjčit, něco vezmou vedoucí.
Ke všemu půjčenému sportovnímu materiálu (z DDM, z objektu, soukromého vedoucích) je
nutno chovat se ohleduplně a dohlédnout na vrácení.
Dále možno vzít :
- Malé šachy
- Kdo umí - hudební nástroj k táboráku
- Látku na kreslení, 1x0,5 m (např. na kreslení vlajky).

- Možno/nemusí i hodinky (mám na mysli obyč., levné).
- Kdo doma má, na orientační hry buzolu/kompas. (Jednu na každý tým máme připravenu).
Není vhodné sebou brát :
Cenné a drahé věci.
Pokud se bez mobilu dítě neobejde, doporučujeme uschovávat u vedoucích a v době volna mu
ho na požádání vydáme. Neradi bychom řešili, že se někomu ztratil, že mu někdo z kamarádů
údajně sebral a pak se zjistí (v horším případě nezjistí), že ho nechal někde u hřiště či v lese.
Takovým nepříjemným situacím se snažíme předejít.
Jinak doporučuji levný, obyčejný, na volání. Samozřejmě takový není k hrám, ale od toho je
tábor, aby si děti od her na mobilech a jiných zařízeních odpočinuly. Mobil samozřejmě není
možno používat při organizované činnosti šachové i nešachové a po večerce (domluvte se, že
vás dítě v době volna prozvoní, aby jste se mu ozvali). Dále nebrat ostré předměty.
Léky, příp. vitamíny : Nutné uschovat u vedoucích, aby např. omylem nevzal kamarád na
pokoji. Individuálně dohodneme léky, které dítě musí mít u sebe (na dýchání astmatiků, atp.).
Klíšťata:
Vyzkoušeli jsme posledních 6 let, jak bylo publikováno v odborných materiálech, a máme
dobré zkušenosti s prevencí vitamínem B (B-komplex, 1 tableta ráno), klíšťat u dětí
k vytahování podstatně ubylo (vloni a předloni celkem méně jak pět). Doporučuje se již Bkomplex v předstihu, pár dní před odjezdem. Možno samozřejmě vzít i spreje proti klíšťatům.
O očkování proti encefalitidě víte sami a rozhodnutí je na vás. Přes všechno se nelze
napadení klíšťaty vyhnout, zdravotnice samozřejmě ví, jak postupovat, včetně informování
rodičů při předání dítěte.
Kontakt na hlavního vedoucího : Nejlépe e-mailem pavel.chrz@chessul.org , jedenkrát
denně odpovím, dále na mobil či sms pavel.chrz@chessul.org ; 608 220 392. Můžete poslat
vzkaz dítěti, aby prozvonilo mobilem, když s ním chcete mluvit.
Hlavní vedoucí se ozve, bude-li něco důležitého. Cca 4x za pobyt táborové zprávy e-mailem
všem, kteří uvedou svůj e-mail (na papíře k bezinfekčnosti). Průběžné zprávy na stránce
k táboru www.tabor.chessul.org .
Především pro nováčky a menší děti:
Děti budou při zahájení tábora informovány, že cokoliv by jim scházelo, vadilo či jinak
znepříjemňovalo pobyt, mohou se kdykoliv s důvěrou obrátit na vedoucí či zdravotnici.
Připomeňte jim to, prosím, před odjezdem i Vy. I když se to zkušení vedoucí snaží
vypozorovat, ne vždy se může podařit a pak třeba volají či píší domů co jim chybí či kazí
pobyt a vedoucímu to neřekli .
Z plánu činnosti na táboře: V dopolední části programu tábora probíhají tréninky a turnaj
pod vedením trenérů. Nešachová skupinka má svůj program. Odpoledne jsou všichni
pohromadě a program spočívá ve sportovně-rekreačních aktivitách. Hlavně v disciplínách
týmové soutěže (kolektivní sportovní hry jako fotbal, florbal, přehazovaná; orientační hry
v terénu, dovedností soutěže;. Večer pokračuje pestrý sportovně-rekreační program. Dva
večery, a pak odpoledne či večer při nepřízni počasí, šachové a řešitelské soutěže družstev i
kvízy, bleskové turnaje.
Vyvrcholením je celodenní bojová hra, tradiční zlatý hřeb celotáborové soutěže týmů
každého našeho tábora, ve které jsou nejzkušenější naši táborníci kapitány a mladší se od nich
mnohé naučí.

Večerka je dle věku, prodloužená při táboráku či diskotéce (také dle věkových skupin)..
.
Představujeme tým vedoucích a trenérů (zkušenost a mládí):
Pavel Chrz (hlavní vedoucí, nar. 1967) – Vedoucím na letních i zimních lyžařských
šachových táborech od roku 1992, od roku 1997 hlavní vedoucí letních táborů. Absolvent
trenérské školy FTVS UK v Praze. V roce 1978, jako žák, „otevíral“ historii našich táborů.
Zaměstnáním: Finanční poradce.
Ing. Emil Vlasák (nar. 1956) – Již byl trenérem na druhém táboře v roce 1979. Pravidelně
jezdil do poloviny devadesátých let a po přestávce od poloviny minulého desetiletí. V oddíle
trénoval od roku 1978. Ví mnoho o metodice šachových zahájení i koncovkách, ale též
počítačovém šachu. Jinak také kytarista u táboráků. Zaměstnáním: Počítače, odborník i autor
přes šachový software.
Jana Jírková (nar. 1975) – Popáté na našem táboře v roli zdravotnice. Naše tábory zažila jako
účastnice v žákovském věku. Zaměstnáním: Asistentka ve škole hendikepovaných.
Roman Burda (roč. 1972) – Z Neratovic, velmi zkušený vedoucí jiných táborů. Vloni s námi
poprvé.
Michal Sliva a Richard Sliva (nar. 1996) – Vedou třetím rokem kroužek v DDM, vloni poprvé
jako vedoucí tábora, v žákovských letech se účastnili našich táborů od roku 2004 až po
juniory. Středoškolští studenti.
Jaroslav Říha (nar. 1996) - trénuje mládež v oddíle druhým rokem. Šachista základu Á-týmu
dospělých, s výk. třídou kandidát mistra. VŠ student. Účastnil se jako žák a junior více
klubových a krajských soustředění.
Externí trenéři po 2-4 dnech pobytu:
Ing. Vladimír Hadraba (nar. 1957). Myslím, že snad zbytečné představovat zkušeného
teplického i krajského trenéra, který zahájil trénink mládeže osmdesátých letech ve svém
městě. Pravidelně šéftrenér krajských srpnových soustředění. V civilním povolání projektant.
Jiří Dufek (nar. 1974). Byl žákem našeho oddílu, hrál i 1.ligu za Spartak Ústí v 90. letech,
aktivně hraje již minimálně, ale v přípravách spolupracuje i s velmistry. Jinak počítačový
odborník v kterémžto oboru pracuje.
Krátce z dlouhé a krásné historie našich táborů:
V roce 1977 uspořádal Zdeněk Mittelbach (dnešní trenér Chlumce) první větší nábor mládeže
našeho oddílu a již rok poté odjíždí s 15 žáky na první tábor na Podborný u Máchova jezera, kde má
v plánu sestavit program z šachové přípravy a sportovně-rekreačních aktivit. Ani sám tehdy netuší, že
tím v roce 1978 položí základ nepřetržité série táborů.
Další šachové tábory se konají do roku 1984 převážně v Doksech (již areálu letošního tábora),
následující rok míříme do Beskyd a od té doby prostřídáme téměř všechny kraje republiky. Se
Zdeňkem Mittelbachem vedou tábory ing. Emil Vlasák a ing. Jan Pechek, který přebírá organizaci
táborů na konci osmdesátých let.

Na začátku devadesátých let přidává Pavel Chrz navíc seriál zimních šachových táborů
s lyžováním, krásná místa nacházíme při třech pobytech v Srní na Šumavě, dvou v Peci p.Sněžkou,
dvou v Lužických horách a ze začátku po jednom v Kašperských a Orlických horách.
Táborů se tak zúčastnily stovky dětí z našeho oddílu, z Ústecka či okolí a mnozí jezdí i
v dorosteneckém věku.
V minulém desetiletí jsme navštívili při letních táborech: Mýto v Čechách (2001), Ošelín u
Stříbra (2002), Poustky u Žihle (2003 a 2004), Vanov u Telče (2005), Plasy (2006), Rumburk (2007 2009) a nyní se nám velmi líbí v Termitu u Doks (2010-2016).

Věříme, že se všem bude líbit opět v krásném areálu a námi připraveným šachovým i
dobrodružně sportovně-rekreačním programem. Areál: www.termit25.eu
Těšíme se na společný sraz u autobusu či v místě.
Veškeré info na stránce www.tabor.chessul.org
V Ústí n.L. 14.6. 2016

Pavel Chrz, hlavní vedoucí tábora

