
Šachový oddíl Domu dětí a mládeže Ústí n.L. a ŠK Spartak Ústí n.L., www.sachyusti.cz  

 

 

       
    

  ŠACHY    
    

     
Rozvíjejí představivost, paměť, logické  

 myšlení a jsou nádhernou hrou i zábavou 

 pro děti od nejmladšího školního věku. 

 

 Zveme všechny nové zájemce, chlapce a děvčata ve věku od 6  let, kteří by chtěli 

proniknout do tajů královské hry – šachu. 

Nezáleží, zda znáte figury na šachovnici nebo jste již zkoušeli s rodiči šachy hrát, či budete 

chtít první krůčky na šachovnici teprve poznat. Šachový materiál si sebou nosit nemusíte, 

bude vám vždy k dispozici. Pravidla této hry zvládne každý velmi rychle a dále si budeme 

ukazovat základy šachu, hrát mezi sebou partie, zpestříme nejrůznějšími soutěžemi. 
 

KDE A JAK 

 
 středa 16:15-18:00 hodin – začátečníci 6-10 let – Dům dětí a mládeže.    
 

Zveme žáky na úvodní trénink:     ve středu 18.9. od 16:15 hodin 

Zároveň zveme rodiče na schůzku s trenéry:  ve středu 18.9. od 17:30 hodin  

  Bude-li se Vám u nás líbit, můžete vyplnit přihlášku. Poplatek můžete zaplatit  do 14 dní. 

 

Pro nové žáky je první rok je rozdělen do dvou částí : 

- Do Vánoc 2019. Poplatek 700 Kč (včetně obrázkové šachové knížky) 

Pokud děti zjistí, že je šachy opravdu baví, pokračují i po Vánocích. 

- Návazné pokračování od ledna do června 2020. Poplatek 800 Kč (včetně 2.dílu 

obrázkové knížky) 

Číslo účtu: 78-4621950277/0100 (v.s. datum narození).  
 

O našem oddíle  (www.sachyusti.cz , www.mladez.sachyusti.cz ): 

   Oddíl mládeže vedou kvalifikovaní trenéři Šachového klubu Spartak Ústí n.L., který má 

dochovalou kroniku od roku založení 1924. V práci s mládeží má klub dlouholetou úspěšnou 

tradici. Pokročilejší žáci se účastní soutěží, turnajů a nejúspěšnější mistrovství Evropy a světa. 

   Od roku 1978 pořádá náš oddíl pro mládež pravidelně každým rokem letní sportovně-

šachové tábory. A tak i noví malí šachisté se budou moci zúčastnit již 43. ročníku této 

nádherné akce (30.6.-12.7. 2019). Viz  www.tabor.sachyusti.cz (o r. 2019  i předchozích).  

.          

         Pavel Chrz 

                  vedoucí kol. trenérů       

                                               pavel.chrz@sachyusti.cz , 602 13 99 98 

 

Starší 9 let, kteří znají již trošku pravidla hry, se mohou ozvat na výše uvedený 

kontakt s možností přidat se do skupin mírně pokročilých v jiné dny týdne. 

 

Přehled všech šachových kroužků: www.mladez.sachyusti.cz   
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