
 Text SMS: nn-uzjdu Pro každý tým 1 kus! 13  (kde nn je číslo Vašeho týmu) 
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 Mílí účastníci, dostali jste se až k poslednímu úkolu. Nejde o šifru, ale i tak musíte zapojit svůj důvtip. Až budete 

spokojeni s výsledkem, kterého jste dosáhli, přijďte do SUDu (Skautský univerzální dům) v Růžové ulici č. 29 – 

vchod je za sportovní halou v ulici U Stadionu. 

A co je Vaším úkolem? Zahrajte si šachy! (Nejprve doporučujeme dočíst pravidla až do konce na druhé straně.) 

Vaším úkolem je během následujících deseti tahů (bílý i černý tedy bude každý hrát pětkrát, přičemž začíná bílý a 

soupeři se pravidelně střídají), vyhodit co nejvíce kamenů (bílých a černých dohromady).  

Počet vyhozených kamenů určí časový bonus, který se odečte od příchodu do cíle (podrobněji viz druhá strana). 

Každý druh kamenů se pohybuje jiným způsobem; všechny s výjimkou jezdce se posouvají přímou čarou (po 

řadách, sloupcích nebo diagonálách) tak, že nesmějí žádný jiný kámen „přeskočit“ (jezdec je opět výjimkou). 

 Král se pohybuje o jedno pole v libovolném směru, přímo i po diagonále.  

 Dáma se pohybuje v libovolném směru po sloupcích, řadách nebo diagonálách o libovolný počet polí. 

 Věž se pohybuje v libovolném směru po řadách a sloupcích o libovolný počet polí. 

 Střelec se pohybuje v libovolném směru po diagonálách o libovolný počet polí. 



 Jezdec se pohybuje v libovolném směru skoky ve tvaru písmene L (dvě pole rovně a jedno stranou, nebo 

jedno rovně a dvě stranou) bez ohledu na to, stojí-li na mezilehlých polích nějaké kameny (může 

„přeskakovat“). 

Je-li na cílovém poli, na které se kámen přesouvá, kámen soupeře, je tento kámen soupeře vyhozen a dále se hry 

neúčastní. 

Vyhození krále je povoleno a neukončuje hru. 

Nezapomeňte si vést zápis hry (například ČK D7 –> E6, bere BV), který odevzdáte v cíli. 

 

Časový bonus: 

Počet vyhozených kamenů Bonus k času příchodu do cíle 

10 90 minut 

9 58 minut 

8 32 minut 

7 14 minut 

6 4 minuty 

0 až 5 0 minut 

 

Bonus se od času příchodu do cíle odečítá. Pokud například do cíle dorazíte ve 2:00 s bonusem 90 minut, budete 

mít cílový čas 0:30. 


