
                           Středisko volného času Klíč                      

Beskydská šachová škola 

 

vás zvou  

na šachový turnaj dětí z mateřských škol   
 

 

O KRÁLE A KRÁLOVNU šachových špuntů  
 

TERMÍN:   sobota 23. 5. 2020 

 

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

- u bývalého autobusového stanoviště 

 

ÚČASTNÍCI:  výhradně pro děti z šachových kroužků mateřských škol, kde 

působí lektoři SVČ Klíč a BŠŠ  

 

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, o 

čemž svědčí pěkná účast 103 dětí na prvním turnaji. I tentokrát se přijdou na děti podívat 

oba 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 a samozřejmě pro nejlepší děvče „královská korunka“ a 

nejlepšího chlapce „královská koruna“.  

Ceny budou předávat pravá ŠACHOVÁ KRÁLOVNA A ŠACHOVÝ KRÁL. 
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             SOUSTŘEDĚNÍ  

        šachových špuntů 
 

DĚVČATA a CHLAPCI, 

 

připravili jsme pro vás na sobotu 13. června dopolední šachové soustředění, na 

kterém se opět ponoříme do tajů šachové hry. Čekají nás šachové přednášky, 

budeme se učit matovat soupeřova krále, budeme šachy i hrát, a nejen to. 

Nesmí chybět ani zábava, a tak se můžete těšit na soutěžení venku na hřišti a 

v tělocvičně, zkrátka si to dopoledne ŘÁDNĚ UŽIJEME! 

 
 

 

Termín:  sobota 13. června  
 

Místo:  SVČ KLÍČ Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 767, Místek, budova A 
 

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

Příchod:   08.45 - 09.00  

Zahájení:   09.00  

Ukončení:   12.00                                               
 

Cena:                     50 Kč  
 

Sebou: svačinu a dobrou náladu       / pitný režim je zajištěný  
 

Přihlášky:   do čtvrtku 11. 6. garantovi akce  

 

         Těšíme se na vaši účast 
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