
 
Seznam věcí na 
soustředění: 

 

Prádlo a ošacení:  
věci na denní nošení, trička s krátkým i dlouhým 
rukávem, mikiny, pyžamo, bunda (větrovka), 
osobní spodní prádlo, ponožky nebo podkolenky, 
čepici, šátek (pokrývka hlavy proti slunci), 
turistická a sportovní obuv, kapesníky, ručníky, 
plavky, gumovky, pláštěnka 

Hygienické potřeby:  
mýdlo, pasta, kartáček na zuby, hřeben, toaletní 
papír, šampon 

Výbava pro pobyt:  
láhev z umělé hmoty, plastový hrnek, baterka, 
malý batůžek na výlety, sluneční brýle 

Výbava pro tréninky:  
tréninkový zápisník, psací potřeby 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šachový klub Líně  
ve spolupráci s KM ŠSPK a Nadačním fondem  

Vlastimila Horta 
 

pořádají 
 

Šachový tábor 
(letní soustředění mladých šachistů) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lubenec u Podbo řan, 22. 7. –  29. 7. 2023 
 
 
 



Termín: 22. 7. – 29. 7. 2023 

Místo: RS Lubenec, Chyšská 229, 439 83  Lubenec 

Pořadatel: Šachový klub Líně ve spolupráci s Nadačním 
fondem Vlastimila Horta 

Organizátor: Ing. Jana Šilhavá, Jabloňová 8/156, 301 00 Plzeň 
Tel: 723 749 337; email: janasilhava@seznam.cz 

Hlavní vedoucí: Mgr. Milan Jenč 

Trenéři:  Národní mistři a zkušení trenéři 

Zdravotní dozor:  Zdravotní dozor bude zajištěn oprávněnou osobou 
po celou dobu tábora 

Účast: Děti a mládež od 6 do 18 let – začátečníci i zkušení 
hráči, ale také ti, kteří se chtějí šachy jen naučit. 
Vítáni jsou i nešachisté, kamarádi a sourozenci.  

Cena: 4 750,- Kč 

Strava: 6 x denně, pitný režim po celý den 

Přihlášky: Do zaplnění kapacity, nejpozději však do  
31. 5. 2023 e-mailem nebo poštou na adresu 
organizátora. 

Úhrada: Bankovním převodem na č. ú. 46636311/0100  
do 31. 5. 2023. Jako variabilní symbol platby 
uveďte část rodného čísla dítěte.  

Ubytování: Čtyřlůžkové chatičky, popř. zděná budova 

Sraz:   V sobotu 22. 7. 2023 od 15:00 do 18:00 hod. 
v rekreačním středisku Lubenec 

Zakončení: Zakončení v sobotu 29. 7. 2023 cca v 11:00 hod. 

Program: Celotáborová hra 

 Dopoledne: 
 

Šachové přednášky, tréninky, soutěže, 
turnaje, turnaj v holanďanech 

 Odpoledne: Sportovní hry a soutěže, 
hry v přírodě, turistické výlety 

 Večer: Táborák, bobřík odvahy, svíčka, 
kvízy, společenské hry, diskotéka 

Při prezenci: 

 

Odevzdejte:  
Potvrzení o bezinfekčnosti 
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte 
Formulář zmocnění k udělení souhlasu  
s poskytnutím zdravotních služeb 
Kopii průkazu zdravotní pojišťovny, 
Souhlas se zpracováním údajů. 
 
Příslušné formuláře budou zaslány před zahájením 
soustředění. 

 

Pro každého účastníka bude připraven dáreček!  



 

Závazná přihláška na letní šachové soustředění 

„Lubenec 2023“  

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště:  

Kontaktní telefon domů: e-mail: 

Šachový oddíl: 

ELO (VT) : 

Jméno a příjmení 
otce, telefon: 

 

Jméno a příjmení 
matky,  telefon: 

 

Umí dítě plavat?  Ano  -  Ne - Částečně  

Další důležitá upozornění, sdělení a přání (zájem o ubytování dítěte 

spolu s…..) 

 

Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na letním šachovém 

soustředění „Lubenec 2023“. 

Podpis zákonného zástupce dítěte: 

 
 

 
 

 

http://rekreace-lubenec.haul.cz/areal-rs-lubenec 


