
Šachy v přírodě 2 

Ve sváteční den, 8. 5. 2015, se uskutečnil druhý ročník čelákovické akce Šachy v přírodě. Na začátku 

akce byl trošku ztřeštěný nápad – nenechat děti jen sedět za šachovnicí, ale přimět je k pohybu, 

k akci. Vždyť i nejlepší šachisté světa si musí pěstovat kondičku. 

Akce Šachy v přírodě 2, i v ne příliš vhodný termín prodlouženého víkendu a bezprostředně před 

klíčovým turnajem regionálního přeboru, se celkem zúčastnilo 25 dětí, které jsme pomocí moderních 

technických nástrojů rozlosovali do celkem 11 hlídek (po 2 až 3 dětech do 15 let). 

Počasí celé akci velmi přálo a děti obětovali výjimečný volný čas s rodiči a rozhodli místo toho změřit 

své síly během mezi šesti stanovišti. Trasa podíl Labe nebyla obzvláště náročná, celkem jen něco málo 

přes 2,5 kilometru. Ostatně stanoviště bylo také časem odpočinku. Ale dětem jsme se snažili pro 

změnu na stanovištích zavařit jinak. Vyzkoušeli jsme je z Morseovy abecedy, jak umí trakaře, člunkový 

běh nebo jen prostě kreslit, dělat uzly nebo střílet na terč. Asi se ptáte, kde jsou ty šachy v přírodě? 

Ano, na každém stanovišti byl i šachový úkol, který nebyl z nejlehčích, alespoň ve většině případů. Na 

každém stanovišti byly 4 diagramy povinných úkolů a pak dva doplňkové, za jejichž vyřešení získala 

hlídka případně časovou prémii. 

Nakonec prakticky každá hlídka na trati byla déle než hodinu a k tomu přibrala ještě nějaké trestné 

minutky. Nicméně ověřili jsme si, že děti jsou primárně hravé a jestli něco ocení, tak to, když jim 

obětujete svůj čas. 

Asi Vás napadne, jak to vypadá, když se vypustí do terénu 25 dětí. Jistě, musíte je pouštět postupně. 

A i my jsme hlídky pouštěli v intervalu 5 minut. A tím jsme si zabezpečili, že se nám na stanovištích 

děti až tolik nekumulovali a přitom jsme je měli pod dozorem. Ale jak zabezpečit děti v některých 

případech před dlouhým čekáním na startu? I na to máme metody, ale to je náš patent v podobě 

řešitelské soutěže. A kdo se do ní nechtěl zapojit, mohl se rozdýchat nebo rozvičit. 

Jistě, i po doběhnutí do cíle vzniká problém s akumulovanými dětmi. Za tímto účelem jsme využili 

blízký park u knihovny a děti měli možnosti vyzkoušet si různé disciplíny nebo si zahrát fotbal, nebo 

se jen občerstvit. Ano, akce byla organizačně náročná, ale máme neuvěřitelně obětavé rodiče, a ti 

dobře vědí, že akci neděláme pro zisk, ale pro děti. A tak si nakonec bez vkladu každý doběhl pro 

nějakou drobnost a dostal i občerstvení. 

Protože jsme si na druhém ročníku ověřili, že je možné jít ještě dál, chceme spojit síly i s jinými 

šachovými nadšenci v blízkém okolí. Možná jednou zapálíme oheň, který sice nebude olympijský, ale 

naučí nás být lepšími – v šachu, nebo jen prostě lidmi. Vždyť i té hlídce se měřil čas na základě 

nejslabšího článku týmu. A tým se dopředu neznal! 

I my jsme se poučili z chyb. Naše sebevědomí ukázalo, že jsme byli příliš sebejistí, když jsme akci 

organizovali o prodlouženém víkendu, zejména když bylo tak hezké počasí a my s propagací dlouho 

otáleli. Přesto chceme termín na jaře ukotvit a pozvat i širší veřejnost. A kdo ví, třeba časem bude i 

akce větších rozměrů. Jsme rádi, že akci zaštítili MDDM Čelákovice a Spartak Čelákovice, ale musíme 

jít dál. Půjdete s námi? 



 

Obrázek 1 - Již na startu se 
dětem motala hlava, když 
zhruba pochopili, že to 
nebude procházka 

 

 

Obrázek 2 - První stanoviště byla ještě balada v podobě uzlování a matů druhým tahem… 



 

Obrázek 3 - Tato pohoda je ale již jen hraná - morseovka dětem nešla 

 

Obrázek 4 - Ovšem střelba na cíl bylo jiné pivo 



 

Obrázek 5 - Někdy se ovšem hlídky i seběhly...  

 

Obrázek 6 - Poslední stanoviště bylo něco pro holky 



 

Obrázek 7 - V cíli jsme měli občerstvovací tým 

 

 

Obrázek 8 - Cena byla pro malé i velké 



 

Obrázek 9 - Ale medailisté čekali na to, co budou mít na krku 

 

 

Obrázek 10 - Stříbro bylo trošku nečekané 



 

Obrázek 11 - A občas se tým znal i předem... 

 

 

Obrázek 12 - Toto není nejmenší hlídka, ale nejmladší účastník 



 

Obrázek 13 - A téměř kompletně jsme na jednom snímku 


