
ší koníček,“ říká. Dvakrát již byla i na mistrov-
ství Evropy - poprvé v roce 2009 v Itálii a loni 
v Praze, zúčastnila se i mistrovství EU. „Zejména 
v poslední době udělala Natálka fantastický 
krok kupředu,“ chválí svou svěřenkyni trenér 
a šéf Beskydské šachové školy Pavel Benčo. 

Na nedávném mistrovství České republiky 
mládeže v Koutech nad Desnou ve velké kon-

kurenci s přehledem 
zvítězila, nechala za 
sebou všechny své 
protihráče a postou-
pila až na mistrovství 
světa, které bude 
v prosinci ve Spoje-
ných arabských emi-

čtrnáctiletá Natálie Kaňáková. „Již v pěti letech 
jsem v turnaji O krále a královnu šachových 
špuntů získala první medaili,“ ukazuje hrdě 
svou sbírku, která dnes obnáší několik desítek 
medailí a pohárů. „Šachy hraje i mamka, taťka, 
Filip – a nyní už i mladší brácha Matyáš, kte-
rý začal, když mu ještě nebyly ani čtyři. Jsme 
taková šachová rodina,“ dodává. „Téměř každý 
víkend trávíme na turnajích. Starší Filip musí 
navíc dělit čas mezi fotbal a šachy,“ směje se 
tatínek.  

Natálka, která dnes již studuje na gymnáziu, 
se šachové hře věnuje denně. „Je to můj největ-

Frýdek-Místek se může pochlubit rari-
tou, která nemá v České republice 
obdobu. Šachy zde hrají už i čtyř- až 

šestiletí špunti z mateřských škol.
„Kdopak nám dnes předvede, jak skáče 

koník? Tak třeba Matyáš,“ vyzývá vedoucí 
šachového kroužku Antonín Surma malého 
šachistu, který na plátěné šachovnici, rozpro-
střené na podlaze herny, 
v roli koníka předvádí, 
jaké tahy může udělat 
šachová fi gurka. „Právě 
takhle jsem před dese-
ti lety spolu se starším 
bráškou Filipem začína-
la,“ vzpomíná dnes již 

Začínala v šachové školce, nyní ji čeká mistrovství světa 

Turnajů šachových nadějí, který je otevřen všem 
dětem, jež spojuje láska k šachové hře. Zúčast-
nilo se jej  270 šachistů z jedenácti zemí. Prá-

vě na tento projekt získala Beskydská šachová 
škola grant z programu PRAZDROJ LIDEM ve
výši 97 500 korun. Je to jedna z nejvýznamněj-
ších společenských událostí. Frýdek-Místek se 
tak každoročně doslova stává „šachovým měs-
tem střední Evropy“.                                     (jh)

PRAZDROJ LIDEM
PRO BUDOUCÍ GENERACE

rátech. Nyní tak oba čeká velký kus práce. „Je 
to obrovská motivace konkurovat celému svě-
tu,“ shodují se.

Šachy jsou nenáročným a ušlechtilým vypl-
něním volného času. Děti se nad nimi naučí 
více přemýšlet, soustředit se, dosahují lep-
ších výsledků ve škole – což potvrdil i nedávný 
empirický výzkum. Ve Frýdku-Místku se hrají již 
desítky let a zdejší Beskydská šachová škola 
je nejúspěšnější v Evropě. Vystřídalo se v ní již 
několik generací a vychovala celou řadu úspěš-
ných šachistů. 

Letos v březnu se konal již tradiční 34. ročník 

Natálie Kaňáková hraje šachy již od dět-
ství. Nyní  postoupila až na mistrovství světa.                                  
Foto: Jitka Hrivňáková

„Právě takovýto projekt přesně vystihu-
je podtitul programu PRAZDROJ LIDEM 
– pro budoucí generace,“ říká ředitelka 
fi remních vztahů a komunikace Plzeň-
ského Prazdroje Drahomíra Mandíková 
a dodává: „Program Prazdroj lidem si klade 
za cíl zachovávat materiální i nemateriální 
hodnoty pro budoucí generace a posílit 
podporu občanských iniciativ v oblastech 
blízkých prioritám trvale udržitelného roz-
voje Plzeňského Prazdroje.“ 
 Již v květnu bude vyhlášen další, v pořa-
dí již dvanáctý ročník, v němž bude mezi 
projekty, které získají nejvíce hlasů a nej-
větší podporu veřejnosti, opět rozděle-
no dva a půl milionu korun. Pokud máte 
dobrý nápad na společensky prospěšný 
projekt, který dlouhodobě zlepší život ve 
vašem okolí a který by vystihoval hes-
lo programu – Pro budoucí generace –, 
neváhejte a zkuste to. 


