
Začátkem března oslavil sedmdesátiny pan Dušan Lacko, dlouholetý šachový trenér 
mládeže. Doufám, že po zavedení GDPR nebude muset - bez písemného souhlasu zmiňované 
osoby - mít stejná věta zhruba následující podobu: Nedávno oslavila kulaté životní jubileum 
osoba XY, zabývající se po dlouhá léta trénováním šachové mládeže.

Za  léta  věnovaná  trénování  mládeže  panu  Lackovi  prošlo  rukama  celkem  hodně 
adeptů královské hry a to nejen ze Zastávky, ale i z okolních obcí a měst – odkud zastávecký 
šachový oddíl čerpal (a nadále čerpá svoji členskou základnu). A jak to tak bývá, zdaleka ne 
všechny děti u šachů zůstaly. Spíše by se dalo říci, že většina odpadla. Ale jak říká klasik – 
nemusí pršet, stačí, když kape! A že často pouze kapalo. Pamatuji dobu, kdy jsme si pro děti 
museli doslova zajet až domů, aby se mohly zúčastnit turnaje či mistrovského utkání … 

Dušan Lacko dokázal ve svých svěřencích probudit lásku k šachům. Naučil děti úplné 
základy šachové hry. Ukázal jim, že šachy nejsou jen figurky na bitevním poli. Že hrát šachy 
je krásné a krásné je umět šachy hrát. Učil děti být králi a královnami. Třeba když se snažil 
mladé adepty královské hry naučit italskou, jejich znalosti teorie končily obvykle kolem 15. 
tahu - a co pak? Nezřídka mládežníci přišli s nápadem zkusit variantu „kamikadze“. A jako 
dobrý trenér  je nechal,  ať se předvedou.  Protože viděl,  že je to baví.  Samozřejmě se mu 
nelíbilo,  jakou  zkázu  jsou  schopni  na  šachovnici  dokonat.  Ale  věděl,  že  z  toho  jednou 
vyrostou. A měl pravdu. Kamikadze útok už nikdo (z těch tehdejších žáčků) neprovádí. Avšak 
odvaha  jim  zůstala.  Nebát  se,  prostě  hrát  odvážně.  Nejlepší  obrana  je  útok.  Ty  důležité 
základy královské hry v nich zůstaly.

A tak Dušanu Lackovi popřejme do dalších let hodně zdraví, pevných nervů a neutuchajícího 
nadšení při práci s novými šachovými nadějemi!


