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·achy – hra nebo Ïivotní styl?
Pokraãování textu ze strany 12
Je zde navozena atmosféra hfiíchu,

moÏná, Ïe lecktefií z nás by nûkdy chtû-
li pootevfiít tfiináctou komnatu…

V pfiízemí je „Zámecká restaurace”, kde
jsou dominantou zachovalé zrekonstruova-
né pruské klenby (tzn. jsou klenuté v obou
na sebe kolm˘ch smûrech). V pozadí za ni-
mi jistû nezaostává ani zajímavû konstruo-
van˘ lustr. V̆ borná kuchynû, kapacita 66
míst. V̆ hled do zámeckého parku je to, co
mnozí ocení, kdyÏ si k nám pfiijdou pose-
dût a odpoãinout si.

V prvním patfie se nachází „Nebesk˘
sál” s kapacitou 80 míst. Prosklená ãást
podlahy umoÏÀuje pohled na cihelné
klenby viditelné i z restaurace v pfiíze-
mí. Celé patro je jako stvofiené pro osla-
vy, svatby, interiér ladûn˘ do svûtl˘ch,
nevinn˘ch barev, v kombinaci se sklem,
je nevinnost sama.

Ve druhém a tfietím patfie je 8 pokojÛ
a jedno nadstandartní apartmá. Hned, jak
jsem zaãal o rekonstrukci S˘pky uvaÏovat,
jsem mûl jasno. Jedno hotelové patro bude
„‰achové”.  Jak stoupáte po pÛvodním ka-
menném schodi‰ti, va‰emu pohledu neu-
nikne obrovská skulptura ·achového Turka
od sochafie pana Makovského. Je to vlastnû

‰e popsané aktivity pí‰ete knihy, vûnuje-
te se charitativní ãinnosti… myslím, Ïe
je to námût na dal‰í rozhovor v nûkterém
z dal‰ích ãísel ListÛ regionÛ…

Právû mi vy‰la kniha Podûkování andû-
lÛm, jsou to vlastnû texty publikované na
mém blogu na portále Dopravních staveb

Brno. Chtûl jsem popsat momenty ze Ïivo-
ta, moÏná se i chvilku zastavit, nechat po
sobû stopu… Laik si snad poãte, a ‰achista
si mÛÏe spolu se mnou zahrát s velmistry… 

Chápu to v‰e pfiesnû tak, jaké je hes-
lo Mezinárodní ‰achové federace:
„Gens una Sumus” (v pfiekladu Jsme
jedna rodina).

Tento rozhovor byl hodnû o ‰achu
a bylo by dobré ho tak i zakonãit.
V prosinci leto‰ního roku probûhne
v Blansku náborov˘ turnaj v ‰achu
pro dûti ‰kolního vûku. Následnû bude
za vedení ‰piãkového ‰achového tre-
néra a mezinárodního mistra pana
Petra Piska na jedné Z· v Blansku
probíhat ‰achov˘ kurz na co moÏná
nejvy‰‰í úrovni. Ne ale proto, aby
vznikli noví mistfii, ale hlavnû proto,
aby se dûti nauãily ‰achové principy.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe jim tím mÛÏeme
do Ïivota velmi pomoci.  

VáÏen˘ pane inÏen˘re Chládku, pfieji
Vám, na co v budoucnosti sáhnete, aÈ
se podafií. Dûkuji Vám za Vá‰ ãas a za
opravdu zajímav˘ rozhovor.

Renata Kuncová Polická

nádech historie v pojetí moderního socha-
fie… Chodba vedoucí k jednotliv˘m poko-
jÛm je vyzdobena portréty slavn˘ch ‰acho-
v˘ch velmistrÛ, se kter˘mi jsem hrál. Mezi
autory ilustrací je i v˘tvarník Milan KniÏák. 

Pane Chládku, mimo v‰echny tyto v˘-

Hotelové „‰achové” patro.  Foto: Martin Polick˘


