
Ohlédnutí za šachovým létem 
 

Po ukončení regionálních soutěží dospělých i dětí na nás v posledních měsících 
školního roku i po celé prázdniny čekalo mnoho zajímavých akcí a soutěží. 

 
 
 První květnový víkend si Roman Čiko odjel 

zdokonalit své šachové umění na dvoudenní soustředění 
krajských talentů, výběrovou akci pro nejlepší žáky 
kraje. Ve dnech 20.-21.5. se ve Stráži pod Ralskem 
konalo Mistrovství ČR dětí do 8 let. Náš nejmladší 
šachista Jan Sadil, pro kterého to byla první velká akce, 
obsadil mezi 71 účastníky 39.místo. 

 
 
 
 Do Řevnic na turnaj dvojic (27.5.) jsme odjeli obhajovat dobrá umístění 

z minulého roku. A podařilo se – páté místo v kategorii 
profesionálů (Havelka/ Bleha) a osmé místo v kategorii 
dětí (Vinař/Hurtík) korunovala suverénním vítězstvím 
v dětské kategorii dvojice Roman Čiko a Marek Fejt. 
Další velká akce pro mládež proběhla první červnový 
víkend v Seči u Chrudimi. Zúčastnili jsme se jak 
Mistrovství ČR družstev starších žáků (Čiko, 
Janouchová, Vokrouhlík, Vinař, Šťovíček, Červenka), 
tak i doprovodného turnaje dvojic do deseti let (Sadil, 
Spilka). V silné mezinárodní konkurenci jsme se na 
přední místa neprosadili, nejlepší družstvo kraje – 
Vlašim – skončilo na 16.místě. 

 
 
Nejnáročnější akcí pro sedlčanské šachisty bylo pořádání Krajského přeboru 

mládeže do 16 let ve čtyřech věkových kategoriích. 
Do prostor sedlčanského SOU se sjelo 124 mladých 
šachistů a šachistek z celého kraje a o víkendu 24.-
25.června bojovali o tituly krajských přeborníků. Naši 
zástupci Roman Čiko (H16 13.místo), Marek Fejt 
(H16 24.), David Červenka (H14 23.) a nová posila 
z Neveklova Petr Kozel (H12 17.) získali dva postupy 
na Mistrovství Čech (Čiko, Kozel). Škoda, že nemohl 
ve své kategorii H10 hrát Jan Sadil – při jeho 
výkonnosti by bojoval o stupně vítězů. (na obr. je Petr 
Kozel) 



 
V červenci se v Pardubicích koná největší 

šachová akce v celé Evropě – velký šachový festival 
s účastí přes 3000 hráčů 
z celého světa. Zažít 
atmosféru těchto 
turnajů jsme vyrazili se 
společným žákovským 
družstvem Sedlčan a 
Vlašimi (Zvára, Čiko, 
Fejt a Hrdina), zahráli 
jsme si mezinárodní 

turnaj čtyřčlenných žákovských družstev. Kluci se 
konkurence nezalekli, obhájili své nasazení a obsadili 
15.místo. Cennou trofej získal David Zvára – foto s českou šachovou jedničkou 
Davidem Navarou. 

 
Pro mnohé byla jistě vrcholem prázdnin účast na letním šachovém táboře, který 

se letos konal v Růžené u Chyšek od 12. do 19. srpna. Šedesátihlavá banda z celého 
kraje si týden plný šachových a nešachových her i přes chvilkovou nepřízeň počasí 
užila a odnáší si mnoho hezkých zážitků. 

 
Poslední prázdninový týden, se v rámci turnaje Říčany OPEN konaly krajské 

přebory v kategoriích H18 a H20. Sedlčany zastupovali Marek Fejt a Pavel Kutil. 
 
Na závěr je třeba poznamenat, že většina těchto akcí by se neuskutečnila bez 

významné pomoci Města Sedlčany, KDJS Sedlčany, SOU Sedlčany a dalších 
nejmenovaných sponzorů. Všem tímto za poskytnutou pomoc děkujeme. 

 


