
Ohlédnutí za Šachy v přírodě IV 

Jak už je v květnu zvykem, i letos se v Čelákovicích organizovala ne zcela tradiční akce pro děti 

pohybu a šachu chtivé. A organizátoři se letos rozhodli zopakovat loňskou jarní trasu závodu, jen 

počet stanovišť se optimalizoval z šesti na pět. Tentokrát se akce uskutečnila předposlední květnovou 

sobotu (21. 5. 2016), takže pro řadu dětí to bylo odlehčení před plánovaným MČR žákovských 

družstev v Seči. 

Čtvrté pokračování se ovšem vymykalo v některých atributech proti předchozím. Zejména již bylo 

pevně dané zázemí, což je pro takovou akci velká úleva. Dále nám kromě zázemí poskytlo čelákovické 

Městské muzeum posily v oblasti přípravy. Zejména pozvánka na akci neměla nejmenší chybu a 

zaujala i nešachistu svým prakticky dokonalým uměleckým ztvárněním. A rovněž se díky pozvánce 

mnohem lépe dařila i samotná propagace akce. 

Ale byly tu i určitá negativa. Vzhledem k tomu, že kroužek čelákovických začátečníků koncem roku 

2015 zaznamenal významně personální změny (zejména odchod pana Platze nás ovlivnil), což vedlo 

k tomu, že propagace mezi kroužkem začátečníků nebyla taková, jak se dalo očekávat. Takže 

paradoxně to byl problém s účastí „domácích“ dětí, kterých nebylo zdaleka tolik, co v druhém i třetím 

dějství akce Šachy v přírodě. 

Ale i tak, přes různé školy a školky v přírodě a další velmi atraktivní akce v čelákovickém okolí to 

neodradilo celkem 18 soutěživých dětí a dalších 5 dětí se rozhodlo dělat alespoň kulisu. Počet 

spolupracujících rodičů nebyl pak o mnoho menší, než zúčastněných dětí. Děti byly náhodně 

rozděleny do dvojiček a již tradičně vybíhaly v hlídkách po stanovištích. Proti minulým ročníkům děti 

věnovaly více času řešení šachových úloh a projevilo se to na správnosti řešení. Nejrychlejší hlídky 

svou trať absolvovaly s časem jen těsně pod jednu hodinu. A na prvních dvou místech bylo poměrně 

jasno. 

Zvítězil nejzkušenější čelákovický šachista Lukáš Janda ve dvojici s domácí Terezkou Rubešovou. Na 

druhém místě pak zaslouženě vystoupala dvojice Vojta Rubeš – Rosta Štěpánek. Dlužno podotknout, 

že jen tato dvojice vyřešila jeden z nejzapeklitějších diagramů. Dá se tedy říct, že nováček přespolní 

Rosta si na první účast moc stěžovat nebude. Boj o třetí místo byl pomyslně boj o každou minutu. 

Nakonec se ukázalo, že každá nastřádaná vteřinka sportovně laděného malého Tomáška se dobře 

doplňovala s nejstarším účastníkem – čili bronz opět v čelákovickém držení Tomášek Sedmihradský 

s Ivanem Nockinem. 

Ale každá z hlídek si krom sportovního zážitku nakonec odnesla nejednu cenu. Z velké části je to díky 

podpoře některých fanoušků (první tři hlídky dostaly poukázky na kebab od místního podnikatele). 

Zejména se dostalo na ceny díky podpoře Šachového svazu České republiky, který kromě jiného, 

propagoval tuto akci na svých šachových stránkách, ale akci podpořil i finančně. 

Akce se vydařila a dětem se líbila. Vydařilo se i počasí. Do budoucna ale na základě zkušenosti dojde 

k určité úpravě – jednak se akce vrátí k termínu počátku května, jak tomu bylo v roce 2015, ale 

rovněž bude nutné děti i rodiče akcemi tolik nezatěžovat a akci budeme od nynějška organizovat jen 

jedenkrát ročně. 



 

Obrázek 1 Start a cíl byl v dobrých rukách 

 

 

Obrázek 2 Ano, chybná odpověď je pět trestných minut! 



 

Obrázek 3 O vítězné hlídce nikdo nepochyboval 



 

Obrázek 4 Stříbrné medaile mají hoši již na krku 



 

Obrázek 5 Šachově zkušenější je ten menší - krajský přeborník 



 

Obrázek 6 Ba ne, děti nemusely pít pivo… 

 

 

Obrázek 7 …ani v koši se nemusely přehrabovat 



 

Obrázek 8 A jestli Vás zajímá, co bylo na tomto stanovišti, přijeďte příště a rádi Vám to sdělíme! 

 

 

Obrázek 9 Toto je stanoviště č. 4 



 

Obrázek 10 A poslední stanoviště před cílem. 

 

 

Obrázek 11 Některé výkony dětí jsou opravdu půvabné! 



 

Obrázek 12 Soutěžící se nakonec rádi zvěčnili. Přežili všichni! 

 

 

Obrázek 13 Ale neměli to vždy tak lehké! 


