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6.7. - 11.7.2020

Tréneri:
FM Tomáš Krak
Radoslav Ondo



PRE VAŠE DETI JE PRIPRAVENÝ 
ZAUJÍMAVÝ A PESTRÝ PROGRAM 
PLNÝ ZÁŽITKOV V NETRADIČNOM 
PROSTREDÍ:
Šachový program:
- šachový tréning na mieru so špičkovými trénermi 
  v skupinách podľa výkonnosti 
- šachový rapid turnaj a riešiteľská súťaž
- priateľské partie bleskový turnaj v družstvách 
s nadrozmernými šachmi
- šachová simultánka, kondičné pamäťové testy

Športový program:
- športové vylomeniny vrátane táboráku a opekačky  
- netradičné výlety na zaujímavé miesta v okolí 
- večerná projekcia populárno-náučných filmov v 3D na kupolu Planetária 
- orientačná hra v prírode a pre menších i nočný pochod odvahy

Astronomický program:
- sledovanie hudobných a náučných programov s umelou hviezdnou oblohou v Planetáriu
- pozorovanie Slnka cez deň a hviezdnych objektov letnej oblohy v noci
- večerná exkurzia po nočnej oblohe - základná orientácia na oblohe, súhvezdia, audiovizuálne 
prednášky o hviezdach
- prehliadka druhého najväčšieho ďalekohľadu na Slovensku

Vašim deťom sa počas campu budú naplno 
venovať títo špičkoví tréneri:

Cena zahŕňa ubytovanie, stravu 5 x denne, pitný režim, poplatky za tréningy a astronomické prednášky, úrazové poistenie, ceny do turnajov, náklady na 
všetky aktivity v priebehu campu a spomienkové predmety. Kvôli kapacitným obmedzeniam o prijatí do campu rozhoduje šachová výkonnosť a termín 
prihlášky dieťaťa. Za kompletnú prihlášku považujeme riadne vyplnenú prihlášku s originálnym podpisom zaslanú poštou alebo na e-mail organizátora a 
súčasne zálohu vo výške 75 € pripísanú na účet organizátora. Zvyšná suma sa môže doplatiť pri nástupe dieťaťa do campu. Prosím vždy sa informuj-
te o možnosti účasti, ideálne pred zaslaním kompletnej prihlášky. V prípade odhlásenia z letného campu účtujeme storno poplatky vo výške zálohy.

FM Tomáš Krak
šachový tréner 

Fide majster a Tréner Slovenského 
šachového zväzu, ktorý už jedenásty 
rok trénuje šach na profesionálnej 
báze začínajúcich ako aj extraligových 
hráčov všetkých vekových skupín. Jeho 
zverenci majú na konte 50 medailí z 
Majstrovstiev SR mládeže a Majstrovs-
tiev Európskej únie. Večný optimista a 
gitarový virtuóz, ktorý spestrí každú 
opekačku.
max.dosiahnutý rating: 2353

Radoslav Ondo
šachový tréner

Garant šachového života na Dolnom 
Zemplíne – všestranný tréner a skúsený 
rozhodca. Na šachu miluje húževnatosť, 
nepoddajnosť, odvahu riskovať a krásu v 
prekabátení súpera.

Pri šachových tréningoch sa snaží u zve-
rencov prebúdzať tvorivý a kombinačný 
potenciál, aby naplno využili svoj zápal 
pre hru a radosť zo šachu.
max.dosiahnutý rating: 2182

Peter Mikloš
astronóm a astrofyzik

Lektor planetária, absolvent astronómie 
a astrofyziky na PF UPJŠ v Košiciach, 
ktorého vášňou boli hviezdy odmalič-
ka. Už siedmy rok s radosťou pútavou 
formou prednáša o krásach vesmíru 
všetkým návštevníkom Vihorlatskej 
hvezdárne a observatória na Kolonic-
kom sedle.

Aj keď termíny rôznych súťaži sa 
z objektívnych dôvodov posunuli, 
Vesmírna rošáda si udržala svoje 

miesto v šachovom kalendári. Aj vy 
máte jedinečnú možnosť absolvovať s 
nami prípravu na MSR mládeže 2020. 
Poď te s nami absolvovať intenzívny 
tréningový camp, kde máme ambíciu 
byť sústredením s najväčším počtom 

odtrénovaných tréningových jednotiek 
s trénerom.

Už siedmy ročník tejto akcie 
neodmysliteľ ne patrí k začiatku 

letných prázdnin, tak si nenechajte ujsť 
príležitosť byť pri tom!😉 :)


