ŠACHOVÝ KROUŽEK NA VAŠÍ ŠKOLE

Víte, proč by děti měly hrát šachy? Šachy podporují inteligenci, tvořivost a přinesou
pozitivní benefity v růstu osobnosti vašeho dítěte včetně disciplíny, která patří ke každému
sportu. Šachy nepopiratelně přispívají k rozvoji inteligence u dětí. Odborníci jsou přesvědčení, že
šachy není hra pouze pro lidi s vysokým IQ - naopak, šachy u lidí IQ zvyšuje.

+ šachy zlepšují logické, taktické a strategické myšlení
+ šachy podporují kritické myšlení. Zvažování různých možností a posuzování , která z nich je
nejvýhodnější
+ rozvíjí matematické schopnosti. Počet možných tahů a kombinací vyžaduje neustálé přepočty.
+ zlepšují paměť.
+ jednou týdně online webináře v rámci klubu School Friends Chess
+ přátelské turnaje i ty na zápočet
+ šachová soustředění na Mallorce v Chorvatsku na jachtě a v České Republice.

Vhodné pro první i druhý stupeň. V šachu věk nehraje roli.
DRUŽINOVÉ DĚTI SI VYZVEDNEME A VRÁTÍME DO DRUŽINY, ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ S
RODIČI.

Cena 99,00 Kč / hodina
PŘIHLÁŠKY/OTÁZKY SMS NEBO WHATSAPP/ SMS : 777 148 782 nebo

email: helaveny@gmail.com

Hlavním organizátorem a předsedou šachového klubu
School
Friends Chess je Helena Veny, narozena 1979. Vedením šachových
kroužků se věnuje již řadu let. Její syn Jaime se aktivně věnuje
šachům již od předškolního věku. “Tahá” za české družstvo juniorské
extraligy. Jaime je vynikající strateg střední hry a své zkušenosti rád
předá. Mezi další trenéry patří slovenský rodák oceněný diplomen za
nejlepšího slovenského trenéra, který vás nejen naučí bravurně
zvládat koncovou hru, ale i vnímat při hře potřeby svého těla včetně
vaši vlastní psychologie. Nelze zapomenout na našeho českého
kandidáta mistra, který se vám vysvětlí různé triky a léčky vysvětlí
vám, jak moc důležité je mít plán a proč je dobré znát zahájení hry
jako své vlastní boty a naučí vás pracovat s časem. A nakonec Helena
Veny, která se věnuje začátečníkům, které naučí správné šachové
návyky, naučí děti myslet bez zbrklosti.
School Friends Chess spolupracuje s šachovým klubem na Mallorce, kde pořádáme jarní či letní
soustředění v soukromé nemovitosti na tomto krásném ostrově ve Středomoří. Helena Veny se
věnuje námořnímu jachtingu kdy cílem je spojit zážitek a šachy v jedno. Hlavním projektem je
projekt Yacht Chess v Chorvatsku. Scholl Friends Chess pořádá taktéž šachová soustředění v
České Republice.

Snažíme se vytvořit partu šachistů, kolegů či kamarádů, kteří spolu budou trávit skvělé a
nezapomenutelné chvíle za šachovnicí ale i mimo ní. “Hromadně” jezdíme na turnaje vzdálené i
blízké jako jednotlivci ale i jako družstvo.
Těším se na Vás
HV

