
Regionální žákovská liga 2005/2006 
 

V uplynulých týdnech byla třemi koly zakončena Regionální žákovská 
liga 2005/2006. Bojovalo se o konečné umístění v seriálu a o postupová místa 
na krajský přebor. Pro naše zástupce bylo dosažení dobrých výsledků důležité 
také proto, že letošní krajský přebor proběhne na konci června v prostorách 
SOU v Sedlčanech. 

 
Před začátkem sezony dostali mladí šachisté za úkol vylepšit loňské 

výsledky, tzn. vybojovat alespoň dva přímé postupy na Krajský přebor. Po šesti 
kolech byl tento úkol v podstatě splněn a tak sami žáci chtěli přidat něco navíc. 

 
Sedmé kolo se hrálo 11.února na domácí půdě, v Kulturním domě 

v Sedlčanech. Roman Čiko, bojující o celkové vítězství v seriálu bez rozdílu 
kategorií, se nezachoval jako dobrý hostitel. Soupeřům nedal šanci a s velkým 
náskokem obsadil první místo. Úspěch v domácím turnaji podpořil pátým 
místem Marek Fejt. 

 
O čtrnáct dní později na turnaji ve Vlašimi si pořadí prohodili. Marek Fejt 

poprvé v kariéře dosáhl na stupně vítězů – obsadil druhé místo. R.Čiko skončil 
pátý a úspěch našich šachistů završil devátým místem Vojta Vokrouhlík. 
Obsadit tři místa v desítce se ještě nikdy nepodařilo! 

 
V sobotu 18. března se o poslední body bojovalo v Kamenici. Nervózní 

atmosféra, způsobená vidinou medailí, přinesla mnoho chyb v partiích. A tak 
se hlavně v chlapeckých kategoriích rozhodovalo až v posledním kole. V něm 
se podařilo pokořit svého soupeře Romanu Čikovi a opět vystoupit na bednu - 
tentokrát třetí místo. Slabší chvilku si vybral Marek Fejt (14.místo), když 
v předposledním kole galantně prohrál s domácí Marcelou Janouchovou a 
umožnil jí tak zvítězit na tomto turnaji v dívčí kategorii. V této kategorii 
zabojovala Jitka Trmalová a odvezla si diplom za třetí místo mezi děvčaty. Náš 
nejmladší zástupce Jan Sadil předvedl zatím svůj nejlepší výkon na žákovských 
turnajích a získal 4 body. Byl nejlepší ve své věkové kategorii. 
 
A jak to dopadlo celkově po devíti turnajích ? 

 
Roman Čiko zvítězil v kategorii H16 před J.Vopěnkou z Vlašimi a 

P.Zdeňkem z Říčan. Marek Fejt obsadil výborné šesté místo. Pro oba to 
znamená postup na krajský přebor. Další naši zástupci – Vojta Vokrouhlík a 
Luboš Vinař – budou na 13. a 14. místě čekat v pozici náhradníků. 



V kategorii H14 zvítězil V.Straka ze Zvole před D.Zvárou z Vlašimi a 
M.Růžičkou z Říčan. Náš David Červenka obsadil 13.místo a je také 
náhradníkem pro krajský přebor. 

V kategorii H12 zvítězil M.Pospíšil z Říčan před R.Hrdinou z Vlašimi a 
J.Česánkem z Kamenice. V této kategorii se nám nepodařilo obsadit žádné 
přední umístění. 

Zato v kategorii H10, kde zvítězil V.Vlček z Říčan před L.Bočkem ze 
Zvole a F.Helebrandem z Čerčan, obsadil Honza Sadil sedmé místo a 
postoupil na krajský přebor. 

V dívčích kategoriích nás zastupovala pouze Jitka Trmalová. Ve své 
kategorii D14 skončila třetí a také si zahraje na krajských přeborech. 


