
   Deň detí pre šachistov         

5.6. 2022 od 16:30 (max. do 19:30), Hotel Bivio, Alstrova 153 

V areáli hotela Bivio bude niekoľko stanovíšť, pri ktorých sa môžete v hocijakom poradí 

zastaviť (a ani nemusíte absolvovať všetky) a zbierať Šachuľkokoruny. Pri odchode si ich deti 

môžu zameniť za megakamene. Začíname od 16:30, ale prísť môžete kľudne aj neskôr, celé 

to prejdete za približne hodinu a pol. Vítaní sú aj začiatočníci i pokročilí. Končíme o 19:30. 

1. V tom našom mestečku šachových obchodníkov. Na tomto stanovišti v seminárnej miestnosti 

si deti vypočujú dobrodružný príbeh M.Hunčára s dobrými a zlými správami a budú si môcť na trhu 

kupovať figúrky, ktoré budú rozkladať na šachovnicu, v závere budú hrať medzi sebou. Rovnaký príbeh 

bude prebiehať vždy o 16:45, 17:45, 18:45. Nebudú chýbať ani príhovory Šachuľka Matového, Jožka 

Šprtovského a Patrika Pata. Majú radi fotky s deťmi   

2. Poraz FIDE majstra. FM Alexey Kukelko bude hrať s handikepom (v závislosti od úrovne detí bude 

hrať bez dámy, veže alebo strelca či jazdca a naraz s viacerými.) 

3. Rýchly koník na veľkej šachovnici. Na veľkej šachovnici budete rozkladať kamene v priebehu 

jednej minúty tak, že budete vždy v najbližšom ťahu napodobňovať chod jazdca. Koľko sa vám ich 

podarí zložiť? Môžete spraviť svetový rekord! Olena Lutsenko vám pomôže. 

4. Šachovnica v hlave. Dokážete vyriešiť jednoduchú úlohu so zaviazanými očami? Mierne pokročilé 

deti budú potrebovať určiť, na ktorých políčkach sa nachádzajú šachové figúrky v základnom postavení, 

tí zdatnejší dostanú vyriešiť nejakú jednoduchú taktiku. Deťom bude asistovať Daniela Bláhová. 

5. Majster chess puzzle. Šachové hádanky rôznych obtiažností už čakajú na vás. Mat prvým ťahom by 

nemal byť problém, ale pre pokročilých bude aj niečo zložitejšie. Stanovište je hneď pri registrácii, 

úlohy si vyzdvihnete u Jonatána Pavelku. 

6. Aréna vyhraj alebo vyhraj V areáli budú rozložené stolíky, kde budete môcť vyzvať kohokoľvek, 

kto sa tam nachádza. Za výhru dostanete odmenu, za prehru tiež, len o trochu menšiu. Rozhoduje 

a odmeňuje Matúš Červeň. 

7. Banka (Na tomto mieste prebieha registrácia pri príchode, tu si aj zamieňate Šachuľkokoruny pri 

odchode za megakamene. Tu sa dajú kúpiť knihy i pozhovárať sa s Jonatánom Pavelkom, zástupcom 

Šachovej akadémie, na záver i s Martinom Hunčárom. 

Prihlasovanie: Z kapacitných dôvodov nahlasujte účasť detí do 15 rokov organizátorovi. 

Štartovné: 10 Eur v hotovosti na mieste. Za druhé i tretie dieťa sa už neplatí. Najlepší dostanú knihy alebo 

CD, a potom všetci tromlované minerály (megakamene) a je v tom aj musli tyčinka a jablko. Pitie si môžete 

doniesť alebo zakúpiť v otvorenej reštaurácii Bivio.  

Organizátor: Martin Hunčár 0903440480 huncar.martin@gmail.com 
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