
Ohlédnutí za Šachy v přírodě V 

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 poupravit loňskou jarní trasu závodu, jen 

počet stanovišť navrátit k číslu šest. Tentokrát se akce po delší době opět konala v neděli, 21. 5. 2017. 

Páté pokračování bylo ale opět v něčem jiné. Zázemí poskytlo čelákovické Městské muzeum, ale trasa 

byla mílový okruh ve směru hodinových ručiček. I v letošním roce byla využita pozvánka z loňského 

roku, které dominoval obrázek paní Klírové. 

Letošní ročník byl propagován více přes sociální sítě, ale také skrze malé firmy z Čelákovic. 

Samozřejmě jsme se rozhodli i pro osobní propagaci skrze osobní kontakty, protože letáček je sice 

nádherný, ale poněkud anonymní. Tyto skutečnosti přilákalo na start 23 soutěživých dětí a dalších 5 

dětí se rozhodlo dělat alespoň kulisu (a chvílemi velmi litovali, že se sami neúčastní). Počet 

spolupracujících rodičů opět trošku narostl, tak akce byla vidět i ve městě. Děti byly náhodně 

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

věnovaly více času řešení šachových úloh, které byly jednoduší v tom, že bylo na výběr vždy ze čtyř 

možností tu jedinou správnou. Toto lákadlo vedlo k rychlejšímu řešení úloh, ale některé děti to svedlo 

spíše na scestí. Většina hlídek absolvovala trasu v trošku rychlejším čase – přibližně 40 až 45 minut byl 

průměrný čas. 

 Zvítězil nejzkušenější čelákovický šachista Lukáš Janda, který měl velmi zajímavé doplnění týmu: 

Verča Slováková a Linda Kubíčková. Na druhé místo pak zaslouženě dosáhla družina vedená Vojtou 

Rubešem – spolu se Zuzkou Jandovou a Adélkou Rychtaříkovou. Boj o třetí místo byl velmi 

vyrovnaný a proti loňsku jej vybojoval starší z bratrů Sedmihradských – Martin – doplněný o Tondu 

Peška z Milovic a Dana Kaplického. 

Letošní cenový fond počítal i s případně větším zastoupením na startu. Velmi významně nás podpořili 

kolínská společnost Kopos (velký dík patří paní Dejmkové) a společnost Rehau (díky panu 

Kopeckému), ale nejlepší děti si odnesly i krásné ceny s logy Kostkománie díky paní Slovákové. Ale 

s cenami se činili i další rodiče. Rovněž akci podpořilo i MDDM, které nám rovněž poskytlo nějaké 

drobné ceny. Ale byly i jiné věcné ceny a nikdo nepřišel zkrátka. Rovněž první tři hlídky si odnesly již 

tradičně poukázky na kebab, za což patří našemu pravidelnému sponzorovi velký dík. Na ceny se 

ovšem dostalo také díky podpoře Šachového svazu České republiky, který akci podpořil i finančně. 

Akce se vydařila a dětem se líbila. Vydařilo se i počasí. Sice došlo k větší popularizaci pro děti z okolí 

(poprvé jsme zaznamenali účastníky z nedalekých Milovic), ale stále je nutné zapracovat na 

marketingu, který nezvládáme nejlépe. 

 

Robert Kubíček 

Předseda spolku Škola šachových kouzel 



 

Obrázek 1 Vítězství trošku tradičně v rukou Lukáše Jandy – tentokrát se dvěma děvčaty. 

 

 

Obrázek 2 Toto je stříbrná družina. Opět Vojta a opět se dvěma děvčaty. 



 

Obrázek 3 Pomyslný bronz si odnesli tři hoši. 

 

 

Obrázek 4 Proti loňsku o 5 aktivních dětí více... Ale zvládneme i víc! To je výzva k lámání dalších rekordů. Ten náš byl 
ještě o 9 dětí více. Tak snad příště… 



 

Obrázek 5 Úkoly byly letos zejména na šikovnost 

 

 

Obrázek 6 Toto nenápadné stanoviště bylo nakonec nejpopulárnější. Ale co to bylo si ponecháme jako milou vzpomínku. 



 

Obrázek 7 A řešili jak malí, tak velcí. 

 

 

Obrázek 8 V cíli bylo občas napilno. 


