
DOPROVODNÝ PROGRAM 
 

18. 4. – pátek, 9.15 – 10.45 hodin (1. patro Národního domu) 
Beseda s odborníkem (Gonsior):  
Je PC dobrým pomocníkem v šachovém tréninku? Ano, ale může i ublížit.  
 
18. 4. – pátek, 17.00 – 18.30 hodin (1. patro Národního domu)  
Beseda s tvářemi, osobnostmi TŠN 2014 S. Movsesjanem, J. Kochetkovou, E. Gonsiorem          
na téma: Postavení šachu v Arménii a ČR 
 

 
19. 4. – sobota, 10.30 – 12.00 hodin (1. patro Národního domu) 
Beseda s osobnostmi TŠN 2014 Movsesjan-Gonsior  (1. patro Národního domu) na téma: 
Typické chyby mladých hráčů 
 
19. 4. – sobota, 14.30 – 17.00 hodin (prostory Národního domu a blízký park) 
 
ODPOLEDNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 

Sady Bedřicha Smetany (2 minuty od Národního domu): 
 od 14.30 – 17.00 hodin 
 7 center s dětskými úkoly  s šachovou tématikou – každý účastník dostane na 

posledním stanovišti slosovací kupón do tomboly, která bude vyhlášena na konci 
kulturního programu (cca 17.45 hod.)  

 Frymík a klauni v „akci“ 
 Hlavolamy 
 Balónky  
- za nepříznivého počasí v ND 

 
Národní dům: 

 po celou dobu: ukázka deskových her, výstava šachů (chystání v pátek – SO-NE) 
 po celou dobu možnost kreslení obrázků do soutěže Picasso TŠN 2014 

 14.30 – 16.00 hodin: - *simultánka Movsesjana na 15ti šachovnicích proti účastníkům 35. ročníku 

TŠN (hlavní sál) 
 14.30 – 16.00 hodin: - *simultánka Kochetkové na 15ti šachovnicích proti účastníkům 35. ročníku 

TŠN (hlavní sál) 
 15.00 – 16.00 hodin:- předškolní děti připravené k partii proti účastníkům turnaje 

(malý sál v přízemí) 
 16.15 – 16.45 hodin:  - autogramiáda S. Movsesjan (F 2670), J. Kochetková (F 2336) 

v malém sále  
* klíč výběru hráčů do simultánních partií bude včas sdělen přímo na Turnaji šachových 

nadějí  
 

KULTURNÍ PODVEČERNÍ PROGRAM (podium ND): 
 

 17.00 – 18.00 hodin kulturní vystoupení: zumba, kendó, mažoretky, laser šou, 
tombola 

 18.00 – večeře pro ty, co mají stravenky  


