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SPOLKY

Nervozita. Napětí. Touha zvítězit. Nad bitevním polem 8x8 
čtverců se rozprostřelo naprosté ticho. Právě nastal čas líté 
vřavy mezi bílými a černými. Mysl každého stratéga a vojevůd-
ce je plně soustředěna, nikdo nechce udělat chybu hned v za-
čátku. Bílý král jako první posílá pěšce s jezdci do boje a hodi-
ny začaly odměřovat čas vymezený pro souboj dvou armád. 
Černý král strategii bílého opětuje. Záhy obě strany přicházejí 
o několik pěšců a vojevůdci poprvé pociťují zrychlený tep. Ne-
bylo chybou přijít o pěšáky? Do bitvy se na obou stranách za-
pojují doposud ukrytí střelci, dochází k přeskupení věží a králů. 
A čas neúprosně běží. Kolik ho ještě zbývá? Souboj je nepře-
hledný, těžko odhadnout vítěze. Každý tah je třeba důkladně 
promyslet. Ruce se poprvé začínají potit, válečníci sundavají 
mikiny i svetry. Nastala už ta pravá chvíle vyslat do boje udat-
nou dámu? Překvapí takový tah soupeře? Nebo je lepší mu na-
bídnout remízu? 
Tak takhle nějak probíhá partie ve hře zvané šachy. Žádná nu-
da, ale hra plná emocí, strategií a zauzlených zápletek. Někdy 
se o ní proto mluví jako o královské hře. Ale i když se soupeři 
na bitevním poli figurkami posekají hlava nehlava až k remíze 
nebo k výhře/prohře zvané mat, hráči si nakonec vždy podají 
gentlemansky ruce a poděkují si za hru. Šachy jsou ve skuteč-
nosti férovou hrou, s nějakým uplácením na výsledek se tu ne-
potkáte.
A jedna parta nadšených šachistů se pravidelně schází již 12 let 
i v Újezdě, v současné době v zasedací místnosti Polyfunkční-
ho domu. Zde hrají, trénují, věnují se analýzám a syntézám. 
Jde mimochodem o vynikající gymnastiku pro mozek v každém 
věku. Pořádají klubový turnaj, bleskový vánoční turnaj, chystají 
otevřený jarní turnaj a reprezentují Újezd v Pražském přeboru. 
A přestože se šachům věnují většinou kluci a pánové, ti naši 
se mohou pochlubit i zastoupením něžného pohlaví. Nakonec 
hlavním cílem našeho týmu nejsou jen soutěžní ambice, ale 
i příjemná atmosféra v klubu, skvělá zábava a dobrá parta li-
dí. Bez té by klub těžko mohl fungovat, vezme-li v úvahu, že 

Bílý táhne první

nejstarší hráč je ročník 1938 a nejmladší 2001. To je věkový 
rozdíl dvou generací, rozdíl 63 let! Bez dobrých vzájemných 
vztahů by se klub neobešel.
Šachový spolek byl založen 3. 3. 2008 pány Janem Vítkem 
a Karlem Kucmanem, který po úmrtí p. Vítka vedl klub až do 
letošního léta. Novým vedoucím je pan Tomáš Velecký, tel. 
č.:  777 562 468, e-mail:  sachy.ujezd@seznam.cz. 
Pokud jste někdy hráli šachy a znovu byste měli chuť vzít do 
ruky jezdce, krále, věž či dámu v krásném provedení figu-
rek Staunton, ozvěte se, rádi vás mezi sebou přivítají. Pokud 
hrajete šachy občas s kamarády nebo je hrajete on-line přes 
internet a cítíte, že živý soupeř na druhé straně šachovnice 
vám chybí, napište e-mail, zavolejte. Pokud jste nikdy nehrá-
li, nevadí, rádi vás naučí hře, která vás dokáže neuvěřitelně 
vtáhnout a zaujmout.
Soupiska SK Újezd nad Lesy čítá 12 domácích členů a 4 čle-
nové – hráči jsou u nás na hostování. Jak vidíte ani tvoření 
členské (hráčské) základny se nijak neliší od fotbalistů, ho-
kejistů, basketbalistů, kynologů, střelců a jiných soutěžních 
sportů.
A malá perlička na závěr. Ve světě se začalo řešit „rasistické“ 
pravidlo neměnné několik staletí, že bílé figurky vždy zahaju-
jí hru a že proti sobě hrají bílé a černé figurky. Nenechte se 
tím od skvělé hry odradit, ono to svět zase přejde.

Petr Duchek 

Skauti odstartovali začátek školního roku zahajovacím ohněm, 
který proběhl na zahradě skautských kluboven na Rohožníku. Pro-
mítáním fotek si připomněli zážitky letošních táborů. Tábory i přes 
nástrahy koronaviru proběhly bez problému. První turnus pro 
starší děti se nesl v duchu italské mafie. Na mladším táboře prožili 
světlušky a vlčata rok na vsi, každý den oslavili jiný svátek v roce. 

Skauti se rozrůstají
Nový školní rok přivedl nové členy. Hned ze začátku roku 
proběhl na hřišti před školou nábor benjamínků, světlušek 
a vlčat. Samozřejmě se mohou přidat i starší skauti a skaut-
ky. Program náboru byl zaměřen přednostně na mladší ge-
nerace dětí. Všichni si mohli vyzkoušet nejrůznější skautské 
aktivity s vedoucími. Děti se nabíraly převážně do holčičího 
oddílu Kasiopeja a klučičího Vidrholec. Oddíl Šídel momen-
tálně nové členy nenabírá. 
Podobný program proběhl i 11. září na Dni Země, kterého 
byli skauti také součástí. Aktivity, které jsme si připravili, 
představovaly dětem alespoň malou ochutnávku toho, co 
všechno mohou ve skautu zažít. Pokud by měl někdo stále 
zájem nechat své děti vyrůstat ve skautu, je zde pořád mož-
nost. Všechny potřebné informace najdete na našem face-
bookovém profilu Skautské středisko Douglaska nebo na 
Instagramu douglaska_praha. 
Schůzky v klubovnách začaly úspěšně třetí týden v září. Pev-
ně věříme, že budou moci pokračovat, co nejdéle to bude 
možné. Koncem října skauti plánují víkendové podzimky. 
Opět se středisko rozdělí na mladší a starší děti a takto stráví 
celý víkend. Oddíly si jinak akce plánují samostatně. 

Barbora Radová


