
Vážení rodiče, 

šachový kroužek na naší ZŠ Zaječice bude pokračovat i v tomto školním roce. Povede ho 

šachový trenér Karel Brožka z Chrasti a děti budou opět registrovány u TJ Sokol Zaječice. TJ 

Sokol uhradí za všechny registrační poplatek i vklady do turnajů během roku. 

Šachový kroužek bude každé pondělí od 13,00 do 14,30 (dvě spojené hodiny), od 5. 

září 2022 do konce května 2023. První vyučovací hodinu bude výuka šachu. Zahájení, střední hra 

i jednoduché koncovky.  Druhou  hodinu si budou děti zkoušet hrát proti sobě. Na závěr děti 

dostanou dobrovolný domácí úkol. Pokud se děti chtějí šachům věnovat, tak je vhodné, aby se 

šachům věnovaly i doma. Máme nakoupené licence do šachového programu a děti mohou 

trénovat doma na počítači. Dále plánujeme zakoupit výukové pracovní sešity se šachovými 

hádankami, které by děti mohly řešit na kroužku i doma ve volném čase.  

Karel Brožka vede šachový kroužek i na ZŠ v Chrasti a plánuje udělat v rámci školního roku 

šachový turnaj, kterého se budou moci účastnit žáci ZŠ Chrast i ZŠ Zaječice. 

Důležité: na první hodinu mohou přijít všichni žáci školy (kroužek je zdarma, dostali jsme 

dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky).  

Budeme se zúčastňovat turnajů jednotlivců (jen kdo bude mít zájem, 1x za měsíc) i 

družstev (nejsilnější tým). Cílem je uspět na Přeboru škol 1-5 našeho okresu. Šachová hra je 

sport nenáročný na materiální vybavení (stačí hlava) a vydrží po celý život. Přínos pro logické 

myšlení je zřejmý. Mistr světa do 8 let je z Hlinska!       https://www.chess.cz/jiri-bouska-mistrem-

sveta/ 

 

Podívejte se na fotky z 57. šachových Zaječic. Měli jsme tam své zástupce v turnaji dvojic 

do 10 ti let i šestičlenné družstvo. Snažili se, máme z nich radost.  

http://zajecice.chesspce.cz/ 

 

V Zaječicích 3. 9. 2022                                                                Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 

                                                       Karel Brožka, trenér,  604 852 358, karel.brozka@seznam.cz 
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