
                           Středisko volného času Klíč                      

Beskydská šachová škola 

 

vás zvou  

na šachový turnaj dětí z mateřských škol   
 

 

O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
 

 

TERMÍN:   sobota 25. 4. 2020 

 

MÍSTO:   Národní dům ve Frýdku-Místku /ul. Palackého 134, Místek/ 

- u bývalého autobusového stanoviště 

 

ÚČASTNÍCI:  výhradně pro děti z mateřských škol  

 

PREZENCE:  8.15 – 8.45 hodin 

 

UKONČENÍ:  v cca 12.00 hodin 

 

STARTOVNÉ:   60 Kč 

 

INFORMACE:  Antonín Surma / tel. 728 855 086, tonda@klicfm.cz 

 

 

Vážení rodiče, 

 

máme naději, že pokud vaše děti projeví zájem o účast, že je 

podpoříte. Nemusíte se obávat, že snad děti neumí hrát úplně 

přesně podle pravidel, zvládnou to úplně všichni. Na děti se 

přijdou podívat FRYMÍCI a ti jistě překvapí děti mnoha 

pozornostmi. 

 

Každý účastník na závěr turnaje tradičně obdrží účastnický list, něco sladkého na 

zub a Frymíkovou medaili! Pro prvních deset děvčat a chlapců v pořadí jsou 

připraveny věcné ceny! 

Ceny budou předávat FRYMÍCI. 

www.chessfm.cz 

mailto:a.tonda@klicfm.cz
http://www.chessfm.cz/


 

Vážení rodiče, 

připravili jsme pro Vaše děti celou řadu šachových akcí, na které vás a vaše děti srdečně 

zveme. Na všechny turnaje, tréninky a soustředění vždy obdržíte tištěnou i mailovou 

pozvánku a vždy v dostatečném předstihu. 

Naším cílem je dětem ukázat plnou krásu šachové hry, která se pro mnohé může stát 

pohodovou hrou na celý život a pro některé třeba i sportem. Nabídku jsme se snažili 

připravit, co nejpestřejší, aby si každý vybral podle své chuti a časových možností. Máme 

naději, že si všechny nabízené akce pospolu užijeme, a že své děti podpoříte v účasti      ! 

 

 

ŠACHOVÉ TURNAJE 

sobota 25. dubna, 08.30 – 12.00, Národní dům v Místku 

O šachové království / turnaj jednotlivců 

 

sobota 23. května, 08.30 – 12.00, Národní dům v Místku 

O krále a královnu šachových špuntů / turnaj jednotlivců 

 

pátek 5. června, 08.30 – 12.00, Národní dům v Místku 

O mistrovský titul / turnaj čtyřčlenných družstev – reprezentace školky 

 

ŠACHOVÉ LIGY „ŠPUNTŮ“ 

pátek 3. května, 16.00 – 18.00, Středisko volného času Klíč v Místku 

Turnaje předškoláků / vždy v pátky - 29. 5., 12. 6., 26. 6. 

 

ŠACHOVÉ TRÉNINKY 

středa 6. května, 16.00 – 17.00, Středisko volného času Klíč v Místku 

Šachová přípravka předškoláků / vždy ve středy 6. 5. až 24. 6., celkem 8x 

 

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

sobota 13. června, 09.00 – 12.00, Středisko volného času Klíč v Místku 

Náplní celého dopoledne budou nejen šachy, ale také sportování a hraní zábavných her venku  

 

 


