Výzva všem milovníkům šachové hry
Klub přátel šachu v Křižánkách byl oficiálně založen v dubnu tohoto roku. Vznikl na přání
dětí z Křižanecké Z a M školy, kteří navštěvují šachový kroužek a mají o tuto královskou
hru dlouhodobý zájem. Účelem a cílem jeho zakladatelů bylo vzkřísit zájem o tuto hru
na Svratecku, kde šachy měly v minulosti dlouhou a úspěšnou sportovní tradici. Ta však
bohužel záhy skončila odchodem velkého svrateckého nadšence, pana Václava Káše a
několika dalších praktikujících úspěšných šachistů. A protože se nenašel nikdo jiný, kdo
by navázal na činnost a snahu pana V.Káše udržet ve městě oddíl a ani na místní Z a M
škole která je vždy podhoubím jakékoliv budoucí činnosti nebyl potřebný zájem, šachy
ve Svratce na dlouhou dobu ke škodě města skončily.
Proto jsme si v Klubu jako hlavní a dlouhodobý cíl vytýčili, pokusit se znovu vychovat a
sestavit fungující šachový oddíl a přihlásit ho do soutěže. Jsme si vědomi obtížnosti a
složitosti tohoto úkolu. Přesto jsme odhodláni udělat vše pro splnění. Předpokladem
jsou dobře fungující šachové kroužky na školách. Ten na Křižánkách již po několik let
úspěšně funguje a daří se vychovávat nadějné a schopné hráče. Svratka zatím bohužel
zaostává, nefunguje zde ve škole ani šachový kroužek.
Druhým a neméně důležitým předpokladem splnění cíle je zapojení dospělých do práce
klubu, ať již s pohledu organizačního nebo hráčského. Nepochybujeme o tom, že Svratka
stále ještě disponuje větším hráčským potenciálem než Křižánky a rádi bychom tedy
v našem středu přivítali zájemce jakéhokoliv věku o tuto královskou hru. Ať se již jedná
o vážné zájemce, kteří mají zájem se v této hře zdokonalovat ( máme tři zkušené a
ochotné trenéry), nebo o rekreační hraní, kam se mohou zájemci chodit jen pobavit.
Hrací a tréninkové dny: - Středa (15.30-17.30hod)
- Sobota (16.00-18.00hod)
Hrací místnost je v místním Vzdělávacím centru. Na Vaši návštěvu a ochotu pomoci
dobré věci se těší trenéři: Petr Nadrchal, Josef Neděla, Jaroslav Doubek. Podrobnější
informace poskytne P.Nadrchal-tel.603 826 861, email: petr.nadrchal@atlas.cz

