
 

LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR A OPEN NOVÉ MĚSTO 2012 
 

Šachový klub Spartak Chodov pořádá opět letní šachový tábor, tentokrát v Novém Městě u  

Jáchymova, které nabízí výrazně lepší zázemí (pokoje, hrací místnost, klubovna a stravování). Tábor je 

určen pro šachisty i pro děti se zájmem o šachy, které se chtějí této hře naučit. Vedle šachového pro-

gramu (přednášky, řešitelské soutěže, bleskový turnaj) bude organizováno další sportovní vyžití.  

Součástí tábora bude týdenní turnaj ve vážných partiích, kde si mohou děti zvýšit výkonnostní tří-

du nebo uhrát ELO. Pro začínající šachisty bude uspořádán samostatný turnaj a všichni se mohou těšit na 

pěkné ceny.   
 

Termín: 7. 7. – 14. 7. 2012  (sobota – sobota). Nástup do 11:00 hodin, odjezd v 10:00 hodin 

Pošt.adresa:        Horská Chata PAM, Nové Město u Jáchymova, 362 51 Jáchymov 

Internet:                  www.pamjachymov.cz. 

Ubytování: 2 až 5 ti lůžkové pokoje se sociálním zařízením  

Stravování: celodenní + pití po celý den, zahájení obědem, ukončení snídaní 

Doprava: individuální 

 

Cena: 2.800,- Kč zahrnuje ubytování (na pokoji sociální zařízení), celodenní stravování, pitný re-

žim, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti, přednášky, ceny do soutěží a drobné výdaje. 

Členové pořádajícího oddílu mají slevu 200,- Kč. 

Úhrada: záloha ve výši 1.500,- Kč je splatná do 30. 4. 2012 na účet pořadatele: 2500251016/2010, 

variabilní symbol = 106RRMMDD (rok, měsíc a den narození). Doplatek ve výši 1.300,- 

Kč, resp. 1.100,- Kč je splatný do 10. 6. 2011 na stejném účtu.  

Informace: Bližší informace získáte u Marcela Vlasáka na tel. 602 478 792. 

       e-mail: vlasak.marcel@tiscali.cz (upřednostňuji emailový kontakt) 

 

Vedoucí: Bc. Marcel Vlasák 

Trenéři:         FM Lukáš Vlasák, Přemysl Stuška, Marcel Vlasák  

zajištěn rovněž pedagogický dozor. 

 

S sebou:                   Věci osobní hygieny, přezůvky, sportovní oblečení, plavky, pingpongová pálka a míčky,   

průkazku zdravotní pojišťovny (kopie), potvrzení od lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti, zá-

pisník + psací potřeby na šachovou výuku, svítilnu (baterku), batoh, holinky  

                                nebo nepromokavá obuv, pláštěnka, lahev na pití,  přiměřené kapesné. 

 

Upozornění: Při odřeknutí účasti po 15. 6. 2011 je nutné zajistit náhradu, jinak si pořadatel 

 odečte z Vaší úhrady vzniklé náklady dle stornopoplatků stanovených ubytovatelem 

 

 

Na stránkách našeho oddílu www.sachychodov.cz naleznete informace k loňskému ročníku 
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