
Šachy v přírodě 7 – ohlédnutí 

 

Tak jako i v předchozích letech, i letos hned po Prčicích byl náš tradiční šachově-sportovní mač. 

Ostrého soutěžení se zúčastnilo celkem 31 dětí, tedy 10 hlídek vesměs po deseti. A tak jako i loni, 

začátek byl u čelákovického Městského muzea a konec U kolobrndy v Káraném. 

A šťastná sedmička nám dopřála i počasí. A to přesto, že předchozí i následné dny byly značně 

pošmourné. V neděli 19. 5. 2019 bylo prostě příjemně slunečno s teplotou tak akorát vyrazit do 

přírody. Toto je příjemná tradice a doufám, že se na nás usměje sluníčko i u sněhulákového 

(osmičkového) pokračování. 

Podobně jako v předchozích letech, patří velký dík rodičům, kteří se chopili různých stanovišť mezi 

startem a cílem. V cíli nás potěšilo, že na nás a zejména na děti mysleli rodiče i dopředu, když nám 

významně pomohli i s drobnými cenami. Velmi výrazně se o ceny postaralo i MDDM Čelákovice. 

Letos jsme opět přivítali řadu přespolních hostů – jako již tradičně kupříkladu z Kolína, ale tentokrát o 

nás tamtamy roznesly zvěsti třeba až do Vlašimi. Ale i z dalších směrů, třebas i méně vzdálených, jako 

jsou třeba Rožďalovice. Zavítali i přespolní diváci z mistrovské Lysé nad Labem. 

Že bylo cen vskutku dost pro každého, to bylo zřejmé při vyhlašování. Každý si vybral takovou z cen, 

která mu padla do oka. 

Však posuďte sami, co si děti odnesly. Sotvaže doběhly děti do cíle a odevzdaly úkoly, dostaly 

čokoládovou tyčinku a pitíčko. Rovněž byly k dispozici špekáčky. 

https://sachovakouzla.rajce.idnes.cz/SvP_2019 

Podívejme se ještě na konečné pořadí medailistů: 

1. místo: Tomáš Sedmihradský, Vít Čanda a Michal Škaryd, čas 82 minut 

2. místo: Vojtěch Rubeš, Daniel Kaplický a Daniel Kosek, čas 96 minut 

3. místo: Martin Sedmihradský, Linda Kubíčková, Jindřich Kaplický, čas 107 minut 

Ještě jednou velký dík organizátorům, rodičům, ale i sponzorům – MDDM Čelákovice, rodina 

Topenčíková, Městské muzeum Čelákovice, Občerstvení U Kolobrndy a dalším. 

 

Za rok na viděnou. 

 

Robert Kubíček s týmem 

https://sachovakouzla.rajce.idnes.cz/SvP_2019

