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Před rokem a půl jsme ve zpravodaji přinesli informaci o ša-
chovém klubu (hlavně) pro dospělé. Dnes můžeme s potěše-
ním informovat, že Újezd má také kroužek pro děti. 
Tréninkovým a hracím dnem je každý čtvrtek. Dospělí se 
scházejí od 18 hod. a zahrát si naživo může přijít i ten, kdo 
není členem klubu. Odpovídajícího soupeře v něm najde jak 
věkem, tak i výkonností. 
Více informací získáte na: sachy.ujezd@seznam.cz.
Nejmladší šachisté ale začínají už od 16:30 hod. a právě s ni-
mi jsem se zúčastnil jedné čtvrteční šachové edukace.
Zhlédnout rozrůstající se šachovou základnu přicházím právě 
včas. Před budovou I. st. ZŠ jsou už skoro všichni. Za chvíli 
míříme po schodech do druhého patra. Jak stoupáme, dozvě-
děl jsem se, že klub má dva nové hráče, studenty VŠ, a ti bu-
dou o kroužku točit reportáž. Skvělé, klub bude prezentován 
i v internetovém videoprostoru!
Přicházíme k malé místnosti vedle divadelního sálu. V ní se 
mladí i staří šachisté nyní scházejí. Je jejich dočasným, avšak 
poněkud stísněným útočištěm. Kvůli rekonstrukci budovy 
úřadu, který potřeboval náhradní prostory v DDM (Polyfunkč-
ní dům), kde mají šachisté jinak svůj krásný domov. Soutěžní 
domácí zápasy proto klub hraje v reprezentativním divadel-
ním sále díky rozhodnutí rady MČ. 
Ale. Šachy nejsou jenom hrou a soutěží, mohly by být do-
konce zařazeny i do školních výukových plánů jako volitelný 
předmět. Tahle možnost není moc známá.
Po probrané teorii jsem se přítomných deseti kluků různého 
věku na pár věcí zeptal. Zde jsou odpovědi, jak jsem si je stačil 
zaznamenat.

Kdo (nebo co) vás přivedl k šachům? 
Očekávané odpovědi byly: 
babička, děda, máma, táta, spolužáci. 
Jednoho malého šachistu ale hra zaujala u kamaráda a na-
šel si cestu do klubu sám.

Co se vám na šachách líbí? 
Hledat možnosti, jak se dostat z šachu (pozn. - tah, kterým je 
napadena figurkou soupeře nejdůležitější figurka hry – král). 
Vybírání z mnoha řešení, dobří trenéři, dají se hrát kdykoliv 
a kdekoliv i to, že s figurkami se netáhne stejně, ale různě.
Co bych ovšem nečekal od malých kluků, byla tahle odpověď: 
„Jde o logickou hru, která připomíná život. Pořád je naděje 
dostat se ze svízelné situace.“ 
Že by budoucí velmistr?

Chybí vám něco na kroužku?
Pití, když si ho zapomenu doma... 
Tak u téhle odpovědi jsme se zasmáli.

Jak dlouho už hrajete?
Krátce, pár měsíců či let. 
Nejdéle hrající hráč se dopočítal až k číslu 9 (let).

Chtěli byste, aby do kroužku chodila i děvčata? 
A nastalo veselé dohadování. 
Néé! Jóó! Nevím. No šlo by to. To by teda nešlo. A nebo jó, šlo… 
Prostě páni kluci.

Čeho byste chtěli v šachách dosáhnout?
Být mistrem republiky. 
Porazit mistra republiky nebo kandidáta mistra. 
Naučit se dobře hrát, klidně jen pro radost. 
Dát mat trenérovi, nejlépe tzv. „šustrmat“ (pozn. - rychlý mat 
čtvrtým tahem na začátku hry, který dostalo už několik gene-
rací začínajících šachistů, ovšem dát ho zkušeným trenérům 
se asi nepovede).
A pak už jsem si střídavě povídal s trenéry (celkem jich je 5). 
O tom, co bude dál a také jsme mluvili o zahraničních filmech, 
ve kterých jsou vidět na promenádách, nábřežích a korzech, 
ale i v parcích pevné stoly na deskové hry. A třeba ve filmu 
„Den nezávislosti“ na nich hrají hlavní představitelé šachy. 
Shodli jsme se, že jednou tady třeba taky budeme mít po-
dobné šachové zátiší s lavičkami…

Petr Duchek

Šachový kroužek 
pro děti

Akce KAS
PROCHÁZKA PRAHOU S PRŮVODCEM
16. 2.
Naším cílem je Kampa a okolí. Sraz na Klárově 
(metro A stanice Malostranská). Valdštejnská ulice, 
Malostranské náměstí, Pražské Jezulátko, případně 
muzeum trikových filmů a Kampou k  Werichově 
vile (zde vstup 60 Kč).
Doporučená doprava: autobusem 163 na 
konečnou – Depo Hostivař, odtud Metro A na 
stanici Malostranská. Sraz v 8: 40 hod. na stanici 
Újezd nad Lesy, ti kdo pojedou individuálně v 10.00 
na Malostranské.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
26. 2. od 14 hod.
v jídelně ZŠ Polesná ul. (vstup z Čentické)

platba členského příspěvku na rok 2022 od 14 hod., 
zahájení schůze v 15 hod.

Budou dodržena hygienická opatření platná v den 
setkání.


