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Před pěti lety jsem si v úvodu Mozku 2006 jako obvykle stěžoval na finanční problémy klubu. Poté přišla nečekaná řada šťastných
událostí, takže nyní se již takto stěžovat nemůžeme. Současně se změnou vedení naší TJ se konečně vyřešil problém s místností.
Archiv zabírající zadní třetinu byl zrušen a celá místnost předána šachistům. Zapojila se řada nadšených pracovníků, kterým jako hlavní
odborník vévodil Mikis Kalaidzidis a od podzimu 2010 máme konečně slušnější šachový „svatostánek“.
Zde je však nutné poznamenat, že bez nečekaně velkého přísunu peněz z grantů Prahy 8 bychom na opravy neměli. Zde patří dík
dalšímu odborníkovi Janu Binderovi. V roce 2011 se sice grantový tok přetrhl, ale zase nám pokladnu naplnili sponzoři Martin Málek
a Naza Gadžijeva – maminka Kamila Lutfaligayova, takže ve vybavování místnosti můžeme vesele pokračovat.
Posledních pět let však znamenalo také posun sportovní. Zničehonic jsme získali posily do družstva A. Nejdřív si náš oddíl vyhlédl mistr
FIDE (dnes už IM) Thomas Hinks-Edwards – Angličan natrvalo přesídlivší do Čech (jako vzorek oddílu mu posloužil Jirka Čihák – vyvodil
z toho, že umíme anglicky a máme rádi pivo). V roce 2009 se družstvo vylepšilo ještě o dva FM Michala Schulu a Štěpána Formana, takže
se konal historický postup do 1.ligy. A letos zase sestup...
Dále je třeba zmínit boj v lize dorostu. Po sestupu z extraligy v roce 2004 jsme se ocitli v krizi a dvakrát se dokonce strachovali o udržení v lize, ale posledních pět let už přineslo velké zlepšení a boj o medailové pozice. Do extraligy však postupuje vždy jen vítěz a bohužel
ani v poslední sezóně nás to štěstí nepotkalo, když2.místo jsme obsadili s 10 výhrami 1 remízou a stejným skóre jako postupující družstvo.
Výjimečný výsledek přidali Joel Jančařík, který se probojoval do finále ČR juniorů, a Honza Dvořák – letošní přeborník Prahy mužů.
Letos se konečně po dlouhé pauze hezky umístilo i družstvo do 12 let.
O dalších akcích se dočtete dále v příspěvcích našich členů. Možná vás některé znudí, jiné pobaví a další pohorší, ale takový už náš
Mozek vždycky byl.
Pavel Kopta, předseda oddílu
3. 9. 2011

ÚVOD

Například z roku 1946 je popis „Slavnostní schůze konané
u příležitosti 20 l. trvání klubu“: „Předseda kol. Škvor za účasti 16 členů vzpomněl nejprve zemřelých členů Komorouse,
Grinzweiga a Schona, k uctění jich pořádáme vždy na jaře
memorial. V krátkém ale výstižném pak projevu vylíčil založení klubu několika šachovými nadšenci z řad Sokola,
z nichž někteří jsou ještě mezi námi.....“

Před pěti lety bylo v Mozku zmíněno, že hlavním důkazem o založení šachového klubu Kobylisy v roce 1926 má být „Zápisní
kniha“, kterou jsme však považovali za ztracenou. Nečekaně se však objevila v pozůstalosti bývalého člena pana Valdy a tak je nyní
k nahlédnutí v klubovně a výběr z ní je umístěn na naše webové stránky.
Záznam z roku 1926 tam sice není, první valná hromada se konala 17.2.1927, ale na mnoha místech se založení klubu v roce
1926 zmiňuje.

