1.0 Úvod
Vážení šachoví přátelé,
Sešli jsme se dnes u příležitosti 40 let od znovuzaložení šachového oddílu v Bakově nad
Jizerou. Než ale přejdeme k počátkům novodobé historie našeho oddílu, chtěli bychom Vás
seznámit s několika zajímavostmi, které se vztahují k úplným počátkům šachu v Bakově nad
Jizerou.
Tak tedy:
1. První šachový turnaj (o kterém je evidovaná zpráva) v Bakově n. Jizerou proběhl
v roce 1920 – tehdy na podporu a jako benefiční akce pro fotbalový klub. Z tohoto
pohledu dnes vlastně můžeme slavit i téměř 100 let šachu v Bakově!
2. Od roku 1928, kdy měl radnici pronajatu Václav Zikmund, později jeho syn Karel se
zde začal hrát šach – hra královská.
3. V roce 1928 se pořádal první přebor města, ve kterém zvítězil Ferdinand Kylar a v
druhém ročníku o rok později sám organizátor Václav Zikmund
4. Dne 17.3. 1930 přešel šachový kroužek pod SK Bakov jako šachový odbor a prvním
předsedou se stal Josef Resl, po něm od roku 1932 až do roku 1946 František
Studničný
5. Toť asi nejstarší zmínky o bakovských šachových začátcích, po roce 1946 se oddíl
pomalu rozpadl.
6. Znovuvzkříšení přišlo až 19.května 1977 za přispění pánů Jaroslava Jirovského, Josefa
Kupčiny, Františka Rameše, Milana Kameníka, Josefa Kříže a Jaroslava Stehlíka, kteří
stanuli ve výboru oddílu. Mezi další členy se rekrutovali: Jiří Linhart, Jaroslav Nový,
Ivo Stránský, Jan Velick a Miloslav Benada. Postupně se přidružili i Zdeněk Zdobina a
Jaroslav Weiser. Tím se začala psát novodobá historie oddílu, která se píše až dodnes.
7. Bohužel, ne všichni ze zakládajících i pozdějších členů oddílu zde mohou být s námi.
Dovolte mi tedy chvilkou ticha vzpomenout památku pánů: Weisera, Zdobiny, Kříže,
Linharta, Rejzka, Jiřího Honce, Čapka, Kalčíka, Pepy Jozefa, Ivo Stránského a dalších,
kteří se dnešní slavnosti nedožili.
A nyní již k těm radostnějším okamžikům.

2.0 Status oddílu
Od roku 1977 se oddíl zdárně rozvíjel, i když v prvním zápase okresního přeboru s Bělou pod
Bezdězem, Bakov prohrál 0:6 a hlavním zážitkem, bylo to, že družstvo sehrálo zápas poprvé
s hodinami, jak nám dokládá kronika oddílu. Nebudu Vás zde zdržovat výčtem jednotlivých
let existence, k tomu zde máme kroniky, snad jen několik vět k současnému stavu:
1. ŠO Sokol Bakov nad Jizerou má nyní 44 členů, z toho 33 aktivních a z toho 14 dětí a 19
dospělých.
2. V soutěžích družstev hraje Bakov A již 6.rokem ve druhé lize, kde letos obsadilo 5.
místo. Poprvé do této soutěže postoupil v roce 2010. Bakov B skončil jen těsně druhý
v Krajské soutěži a Bakov C s dětmi v družstvu obsadil 8. místo v Regionální soutěži.
V Přeboru ČR 4-členných družstev jsme v uplynulé sezóně získali 65.místo ve vážných
partiích, 24.místo v rapidu a 19. místo v bleskových partiíc
3. Letos jsme pořádali již 21.ročník Memoriálu Josefa Kříže a Zdeňka Zdobiny – turnaj
dvojic a 20.ročník Vánočního bleskového turnaje, který navazuje na dřívější turnaje

hrané na Olšině. Pro děti pořádáme Bakovského Rákosníčka, turnaj, který je hrán jako
jeden ze sedmi kvalifikačních turnajů na Krajský přebor žáků v praktickém šachu.
Letos to byl již 3.ročník.
4. 2x ročně stmelujeme kolektiv na jarním a podzimním šachovém soustředění a
účastníme se krátkodobých i dlouhodobých turnajů jednotlivců.
5. Pozici oddílové jedničky si udržuje Pavel Mudra s elem 2250, následovaný Petrem
Hulínem 2111 a Jirkou Kadeřábkem 2103. Z dětí má nejvyšší elo 10-ti letý Jakub
Beran 1368.
O činnosti mládeže Vám více řekne Pavel:

3.0 Status činnosti mládeže
1. Šachový kroužek byl založen necelý rok po znovuzaložení oddílu, a to 1.února
1978. Vedoucím byl p.Josef Kříž a jeho zástupcem p.Miroslav Horyna. Oba měli
na starosti třináct dětí. Jejich jména naleznete na prvních stránkách mládežnické
kroniky a několik z nich je dnes i zde v sále.
2. Podrobný referát o činnosti mládeže mezi roky 1977 a 1996 sepsal pan Jaroslav
Jirovský. Navazující referát popisující následné období až do dnešních dnů jsem
sepsal já. Oba referáty jsou součástí mládežnické kroniky a vy si je zde na
výstavce můžete přečíst.
3. Já se nyní pokusím vypíchnout stejně jako Martin pouze stěžejní body
čtyřicetileté historie bakovského mládežnického šachu.
4. Tahoun, organizátor a dnes již legenda bakovského mládežnického šachu bodrý
Josef Kříž, Dědouš, byl tím, kdo dokázal nejen doprovázet jako vedoucí první dvě
generace bakovských mladých šachistů, ale především je vychovat k lásce ke hře
a stmelit kolektiv tak, že většina takto vytvořených šachových přátelství vydržela
až dodnes.
5. Příznivé klima 80 let velice přálo práci s mládeží. Bakovští pod hlavičkou
Lokomotivy Bakov nad Jizerou sjezdili za 1,-Kčs (opravdu to bylo díky názvu
klubu sponzorství ČD) celé Československo.
6. Již tehdy výborná spolupráce vedoucích kroužků celého okresu vyústila také v
uspořádání každoroční série osmi turnajů okresní pionýrské ligy. Za všechny
jmenujme pány Fišera, Crhu či Jačka.
7. Bakovských pokročilejších talentů se trenérsky chopila další bakovská legenda tentokrát především trenérská - pan Jaromír Weiser.
8. Na výkonnostní bázi byla nastavena úzká spolupráce s tehdejší Akumou, která
vyústila ve společné páteční tréninky bakovských nejlepších. I z této spolupráce
vyrostli talenti jako Petr Jirovský, Jitka Zdobinová, kteří v družstvu Akumy dobyli
dva tituly mistrů ČSFR žákovských šestičlenných družstev.
9. Výčet všech úspěchů by ale byl dlouhý. Raději zde zmíním šachisty prvních dvou
dekád, kteří se ať aktivně či pasivně věnují šachu do dnes. Kromě již zmíněných
jsou to: Martin Richter, Pavel a Luděk Švejdarovi, Petr Garšic, Jindřich Kolda,
Milan Haken či Martin Hybner.
10. Po nešťastné smrti pana Kříže na jaře roku 1989, skončila šachová selanka
osmdesátých let minulého století a přišla divoká devadesátá léta, která ustálený
a funkční model šachového hnutí zcela rozbila.

11. Po době útlumu, kdy se snažil bakovský mládežnický šach udržet střídavě Luděk
Švejdar s Martinem Richterem, jsem byl v roce 1996 ke kormidlu povolán já. Ač
jsem sám právě prožíval šachový restart, vzpomínka na mého dědu a jeho
nezapomenutelné vedení, mě nenechala dlouho na vážkách.
12. Stejně jako předrevoluční, tak i porevoluční systém regionální spolupráce
vzkvétal a vzkvétá na bázi přátelství. Dlouhodobě spolupracujeme s Liborem
Kryšpínem z DDM MB, Romanem Burdou z Neratovic, Davidem Ulrichem z AŠ
MB a mnoha dalšími. Myslím, že za posledních dvacet let se mládežnický šach
opravdu rozmáchl a, že zlatá osmdesátá začíná přerůstat.
13. Kromě jednotlivých úspěchů naší mládeže, mezi které patří pravidelné
obsazování medailových pozic na regionálních turnajích a občasné zisky
krajských přebornických titulů, považuji za jeden z hlavních cílů a úspěchů i
udržení a doprovod dětí až do dospělého šachu.
14. Za druhé dvě dekády se podařilo až do dospělého šachu dovést Pavla Mudru,
Honzu Palduse, Lukáše Vaníčka, Lukáše Fleka a velkou šanci hraničící s jistotou
má i dnešní pevné jádro kroužku.
Velký rozdíl mezi šachem a ostatními sporty vidíme v tom, že šachy lze aktivně a závodně
hrát od předškolních let až do konce života. Což občas platí doslova.

4.0 Slavnostní vyhlášení
Nejprve bychom však chtěli poděkovat vzácným hostům a sponzorům oddílu. Těší mě, že zde
mohu sestru magistru Jitku Brychovou předsedkyni našeho místního Sokola. Velké
poděkování patří i panu velmistru Vlastimilu Jansovi, který zde v odpoledních hodinách
sehrál simultánku proti 20ti soupeřům s výsledkem 17:3
Poděkování patří rovněž firmám: Interiér Design zastoupené p.Petrem Garšicem, pivovaru
Podkováň, zastoupené p.Petrem Hulínem a cukrárně U Pavoučka, které náš šachový oddíl
podporují.
A nyní již přejdeme k vlastnímu vyhlášení:

4.1 Trenér čtyřicetiletí
V kategorii Trenér čtyřicetiletí byli nominováni:
1. Josef Kříž
2. Martin Richter
3. Miloš Stránský
4. Luděk Švejdar
5. Pavel Švejdar
6. Jaromír Weiser
Josef Kříž 1932-1989
Pan Josef Kříž se narodil roku 1932 v Mladé Boleslavi. Po absolvování základní školy se vyučil
kovářem a po základní vojenské službě začal pracovat jako údržbář v papírnách Bělá pod
Bezdězem a později na statku v Čisté jako kovář.
Začínal jako pokladník hokejového oddílu TJ Lokomotiva Bakov nad Jizerou. V této funkci
působil mezi roky 1969 a 1976 poté začal působit v bakovském šachu.

Josef Kříž se prakticky od založení oddílu až do své tragické smrti (tj. celých 10 let) věnoval
prakticky výhradně mládeži. Jeho rukama prošli nejúspěšnější hráči oddílu Petr Jírovský a
Jitka Zdobinová, ale i mnozí další jako Pavel i Luděk Švejdarovi, Jindra Kolda, Petr Garšic.
Když nás opustil, snažilo se několik z nás zvednout jeho prapor a pokračovat v tradici
bakovského mládežnického šachu. Právě my, kteří jsme se o to (prakticky jen se
zanedbatelnými úspěchy) pokusili chápeme, kolik námahy, mravenčí práce a bezpočtu hodin
a dní volného času Josef (nám) dětem věnoval. Šachům a mládeži obětoval mnohé, včetně
své dovolené. Vlakem s dětmi sjezdil mnohokrát celou republiku.
Možná nedal všem nejlepší teoretické znalosti, ale vytvořil partu a předal dětem lásku
k šachu. Vzpomínek je hodně a máme je na Josefa každý. Nebyl silný šachista, ale o to větší
to byl člověk.
Martin Richter *5.1.1969
Do ŠO oddílu přestoupil jako nadějný mládežník v roce 1983, aby posílil žákovské družstvo,
které začalo hrát krajský přebor. Od té doby vybojoval s bakovskými družstvy mnohá
vítězství v rámci turnajů VC družstev a dalších soutěží. Plynule přešel do soutěží dospělých a
pomohl Bakovu k postupům do Krajského přeboru i do druhé ligy. Od roku 1993 pomáhá
s organizací bakovského šachu.
Jeho trenérské úspěchy jsou spojeny hlavně s Petrem Jirovským, kterému sekundoval při
jeho vítězství na přeboru ČSFR do 14 let ve Zlatých Horách v roce 1992 a příležitostně ho
připravoval během svého studia na VŠ. V roce 1996 stál u obnovení šachového kroužku
mládeže spojeném s pravidelným náborem talentů při přeboru školy. Spolu se mnou již
třetím rokem organizuje bakovského Rákosníčka
Miloš Stránský *15.6.1943
K bakovskému šachu měl blízký vztah po dlouhou dobu. Členem oddílu se stal ale až v roce
2005. Velice brzy se zapojil do soutěží družstev, kde měl vždy pověst spolehlivého hráče. I
když šachově nikdy nevynikal, měl vřelý vztah k dětem a od roku 2005 do roku 2015 vedl
tréninky té nejmladší mládeže. On dětem trpělivě vysvětloval jak táhne jezdec a proč nyní
nemohou dělat rošádu. Ovlivnil i současného hráče Lukáše Fleka nebo Oldu Balicze.
Luděk Švejdar *22.8.1971
Je podobně jako já od svého útlého dětství spojen s bakovským šachem. Naším dědou byl
Josef Kříž a on nás také k šachové hře přivedl. Luděk byl dlouholetým předsedou oddílu a
v roce 1996 pomohl s obnovením kroužku mládeže. Jako vystudovaný pedagog k tomu měl
výborné předpoklady. Díky své výkonnosti se věnoval hlavně těm pokročilým a z pod jeho
rukou dorostli hráči jako Jan Paldus, Lukáš Vaníček nebo Lukáš Flek. Vzhledem k pracovnímu
vytížení s pravidelnými tréninky mládeže v roce 2009 skončil, pokud mu to ale čas dovolí, rád
příležitostně vypomůže.
Pavel Švejdar *11.4.1977
Pavel byl hlavním motivátorem obnovení práce s mládeží. Pravidelně organizuje přebor ZŠ
v Bakově nad Jizerou, od roku 1997 je hlavním trenérem. Plně navázal na odkaz svého dědy Josefa Kříže a dovedl vytvořit novou šachovou partu. Se svými svěřenci, mezi které aktuálně
počítáme hlavně Jakuba Berana, Péťu Švejdara, Šimona Šťastného, Oldu Balicze a Hanku
Landovou získal tituly: krajských přeborníků či vicepřeborníků ve svých kategoriích v
praktickém i rapid šachu a mnoho individuálních medailí na regionální úrovni. To

nejpodstatnější ale je, že s touto šachovou generací cestuje. Jezdí po turnajích, organizuje
turnaje a stmeluje dětský kolektiv. Pravidelně se také jako spoluzakladatel účastní s
bakovskými dětmi letního šachového dětského tábora na Studenově.
Jaromír Weiser 1934-2008
Byl jedním ze zakládajících členů oddílu a po dlouhou dobu i jeho nejlepší hráč. Dlouholetý
člen základní sestavy, ze které ho vyřadila až dlouhá přestávka způsobená nemocí. Bez
tohoto nadšence, který se staral nejen o činnost a chod A-družstva a celého oddílu, ale
hlavně vedl a trénoval bakovskou mládež a dorost, by oddíl nikdy nedosáhl takových
úspěchů. Na jeho cenné metodické rady vzpomínají snad všichni, kteří zaznamenali nějaké
úspěchy. Ať již to byli Petr Jirovský, Jitka Zdobinová, Martin Richter, Luděk Švejdar, Petr
Garšic, Olda Pechánek, Jindra Kolda a mnozí další.
Jeho svěřenci Petr Jirovský a Jitka Zdobinová získali tituly přeborníků republiky a mnohá další
ocenění. Z jeho zpracování koncovek se učíme dodnes.
Progresivní nemoc však vzala panu Weiserovi síly a konec jeho životní partie v roce 2008
udělal i pomyslnou tečku za dnes již legendární bakovskou tréninkovou školou. Pan Weiser
nám všem moc chybí.

Výkonný výbor šachového oddílu rozhodl následovně:
Na třetím místě v kategorii Trenér čtyřicetiletí se umístil Pavel Švejdar – blahopřejeme
Na druhém místě v kategorii Trenér čtyřicetiletí se umístil Josef Kříž in memoriam – cenu za
něj převezme jeho vnuk Luděk.
Na prvním místě a titul Trenér čtyřicetiletí získává in memoriam pan Jaromír Weiser – cenu
za něho převezme jeho vnučka Eva Chládková.

4.2 Organizační pracovník čtyřicetiletí
Pro někoho je to možná trochu překvapivá kategorie, ale snad všichni mi dáte za pravdu, že
každý oddíl má svoji dobrou duši, bez které to prostě nefunguje (nebo alespoň ne tak dobře).
Velice často se stává, že pokud tato dobrá duše z oddílu odejde, takový velice brzy zanikne.
Pro příklady nemusíme chodit daleko, kdysi silné šachové oddíly jako Mnichovo Hradiště,
Bělá pod Bezdězem, Čistá jsou (snad jen prozatím) z šachové mapy vymazány. Jsem moc rád,
že současné dění v oddíle nestojí jen na jednom člověku, tedy toto riziko je eliminováno.
Mezi nejlepších 6 v kategorii Organizační pracovník čtyřicetiletí byli nominováni:
1. Jaroslav Jirovský
2. Martin Richter
3. Imrich Rigo
4. Luděk Švejdar
5. Pavel Švejdar
6. Zdeněk Zdobina
7.
Jaroslav Jirovský *5.4.1941
První předseda oddílu po jeho znovuzaložení v roce 1977. Pan Jirovský na sebe vzal nelehkou
úlohu předsedy šachového oddílu v době socialismu, kdy oddíl musel kromě šachové činnosti
vykazovat i patřičnou angažovanost v akcích Z či plněním Vzorného oddílu. Sám nebyl
skvělým šachistou, ale chodu oddílu věnoval mnoho času. Spolu s Josefem Křížem tento oddíl

táhli a vedli tak, aby šachová činnost převažovala. Předsedou oddílu zůstal až do roku 1997,
kdy jeho roli převzal Luděk Švejdar.
Pan Jirovský se zasloužil o znovuzaložení oddílu, o vznik mládežnického družstva, spolupráci
s ostatními družstvy v okrese, tak, že sice pod hlavičkou Akumy, ale s našimi Petrem
Jirovským a Jitkou Zdobinovou toto družstvo několikrát vyhrálo mistrovství ČR žákovských
družstev – slavné Zaječice.
Martin Richter *5.1.1969
Jak již zmíněno v předchozím medailonku, Martin Richter přišel do Bakova v roce 1993 a
vydržel zde dodnes, i když zvláště během jeho studia na VŠ měl několik nabídek ze silných
pražských oddílů, jakož i z tehdejší Akumy Mladá Boleslav. Velmi brzy se stal bakovským
patriotem. Věnoval se kapitánské činnosti, organizaci i mládeži. Dlouhé roky fungoval oddíl
v trojkombinaci Luděk Švejdar – předseda a „Sokolské“ záležitosti, Martin Richter –
místopředseda a všechna sportovní témata a Martin Hybner – skrblík alias hospodář.
Po odstoupení Luďka z pozice předsedy v roce 2015 převzal Martin roli předsedy oddílu a
spolu s Pavlem Švejdarem vytvořili tandem, který hýbe oddílem. Zasloužil se o neustálé
zkvalitňování A-družstva, postup do krajského přeboru a posléze i do druhé ligy.
Pod jeho vedením oddíl zažívá největší aktivitu v historii.
Imrich Rigo *4.6.1961
Do Bakova přestoupil v roce 2000, hlavně aby posílil bakovské A-družstvo. Aktivně se účastní
všech akcí, reprezentuje Bakov na přeborech čtyřčlenných družstev. Poslední roky jako
kapitán bakovského A-družstva vybojoval postup do druhé ligy a dokázal tam po čtyři roky
Bakov také udržet.
A-družstvo je plně v jeho rukou.
Luděk Švejdar
Je 100% odchovanec oddílu a šachovým dítkem p.Weisera. V roce 1997 převzal roli předsedy
oddílu a vyvedl ho z krize, kdy oddíl trpěl malou členskou základnou. Dlouhé roky zajišťoval
spolupráci oddílu a bakovského sokola. Věnoval se tréninku pokročilých žáků a organizoval
chod oddílu. V roce 2015 se z rodinných důvodů trochu stáhnul, ale věříme, že se k aktivní
oddílové činnosti ještě vrátí.
Pavel Švejdar *11.4.1977
V oddíle začal působit už jako žák. Ve 13-ti letech ale přestal po odchodu J.Kříže chvíli aktivně
hrát a k oddílu a hraní se vrátil v roce 1996. V rámci vedení kroužku později i se synem
Petrem, kterého provází jeho šachovými krůčky. Postupně převzal aktivitu, stal se
hospodářem oddílu a hlavním organizátorem akcí spolu se mnou. Navíc se jako hlavní trenér
věnuje mládeži a jejich turnajům. Působí v roli kronikáře a spravuje webové stránky oddílu.
Je kapitánem družstva C. Pečuje o širokou členskou základnu.
Zdeněk Zdobina 1949-1994
Zdeněk Zdobina se stal členem šachového oddílu Sokol Bakov v roce 1987. Hned se stal
nejen platným hráčem, ale i významným organizačním pracovníkem. Dlouhá léta se staral o
chod A-družstva a dopravu hráčů na zápasy. Jeho dlouholetým přítelem i nepřítelem se stal
vůz 1203, majetek Lokomotivy Bakov, který jsme využívali společně s bakovskými fotbalisty.
Hlavně v zimních měsících to byla „challange“. Nikdy nebylo jisté, zda stařičká 1203
nastartuje a zda nás zdárně doveze na zápas. S velkou dávkou improvizace a umění se však

skoro vždy Zdeňkovi povedlo nás včas na zápas dopravit a v mnohých případech k tomu
přidal i cenný zápasový bod.
Tak jako vozil dospělé na zápasy družstev, tak také rozvážel děti na různé turnaje v okolí
Bakova.
Zdeněk nebyl již žádným šachovým talentem, ale solidním hráčem 2.VT v době, kdy VT bylo
nutné ještě řádně vybojovat. Dlouhá léta hrál v bakovském A-družstvu Krajský přebor druhé
třídy. Bohužel nás, i své oblíbené šachové figurky předčasně opustil v červnu roku 1994 po
krátké nemoci.

Výkonný výbor rozhodl následovně:
Na třetím místě v kategorii Organizační pracovník čtyřicetiletí se umístil Luděk Švejdar.
Na druhém místě v kategorii Organizační pracovník čtyřicetiletí se umístil Martin Richter.
Na prvním místě a titul Organizační pracovník čtyřicetiletí získává pan Jaroslav Jirovský.

4.3 Sportovec čtyřicetiletí
V této kategorii byli nominováni:
1. Petr Jirovský
2. Pavel Mudra
3. Martin Richter
4. Imrich Rigo
5. Jaroslav Záhorbenský
6. Jitka Zdobinová
7.
Petr Jirovský * 2.9.1978
Šachy začal hrát asi v šesti letech. V roce 1984 absolvoval první turnaj a díky péči p.Josefa
Kříže a p.Jaromíra Weisera velice rychle výkonnostně stoupal vzhůru. Později Petra trénovali
i pánové Jaček a Crha z Akumy Mladá Boleslav, v Bakově mu pomáhal Martin Richter. Po
vítězství na mistrovství ČSFR mládeže do 14 let začal spolupracovat s mezinárodním mistrem
Josefem Přibylem.
Z mnoha úspěchů můžeme vyjmenovat:
1985 – 3.místo v Rožďalovicích
1986 – Mistr ČSFR v kategorii H8
1987 – 2.místo v Rožďalovicích
1988 – 1.místo v Rožďalovicích, 2. místo v soutěži Intertalent
1989 – 1.místo Rožďalovice
1990 – 4. místo v mistrovství ČSFR žáků do 14 let, 1. VT, 1. místo naděje Zlín do 12 let
1991 – 1. místo v Rožďalovicích, 2.místo žáci do 14 let Čechy, 1 místo 4 členných družstev
v neoficiálním mistrovství Evropy v Toulonu, člen reprezentačního družstva ČR, 1.místo
s družstvem Akumy v Zaječicích
1992 – Mistr ČSFR do 14 let, 2.místo Čechy do 16 let, mistr Evropy v družstvu žáků ČSFR, 12.
místo na mistrovství světa žáků v Duisburgu, v družstvu Akumy vítěz Zaječic a Mistr ČSFR 6členných žákovských družstev
1993, vítězství v Zaječicích, zisk KM, 1.liga za Mládí Praha, 6 . místo republika v kategorii do
16 let
1994 – Mistrovství ČR do 16 let, 3.místo, Přebor Čech 18 – 1.místo, Přebor Čech 20 – 2.
místo, Přebor Čech mužů – 2.místo

1995 – Přebor Čech 18 – 1.místo, Přebor Čech 20 – 2. místo, Přebor Čech mužů – 2.místo,
extraliga za Mládí Praha
1996 – Přebor Čech 18 – 1.místo, Přebor Čech 20 – 1. místo, Přebor Čech mužů – 6.místo,
2.místo přebor Německa do 20 let, extraliga za Mládí Praha a normu mezinárodního mistra
1997 – 1.místo Přebor Čech, 2.místo přebor juniorů ČR, 3. místo v extralize s Mládí Praha,
nominace na PMEZ, nominace na mistrovství světa juniorů Zagaň
Ještě další tři roky bojoval v Extralize za Mládí Praha, uhrál si titul mezinárodní mistr, až ho
životní osud zavál do Spojených států, kde bydlí a pracuje dodnes. I zde vyhrál jeden z
významných šachových turnajů, ale nyní hraje šach již jen rekreačně.
I když se Petr aktivně šachům již dlouho nevěnuje, vyhrál spolu s Ondrou Crhou v roce 2016
Bakovské dvojice (celkově již počtvrté) a uchovává si stále úctyhodné elo FIDE 2394 bodů.
Pavel Mudra * 26.9.1983
S šachy začínal až v pozdějším věku, naučil se je hrát od svého dědy a byl hlavně samouk. Do
Bakova přišel ve svých 18 ti letech v roce 2001 a velice rychle se vypracoval na pozici klubové
jedničky. Jeho postup Elo listinou je impozantní.
V roce:
2003 – elo 2020
2005 – elo 2082
2010 – elo 2160
2014 – elo 2271
2017 – elo 2290 a sezónu zakončil na 2250
Pavel je několikanásobným vítězem Bakovských dvojic spolu s Jardou Záhorbenským,
vícenásobným přeborníkem oddílu, obsadil dvakrát 1. místo ve Vánočním bakovském
blesku, zvítězil na 29. ročníku vánočního bleskového turnaje v Libštátu, 2. místo na
Memoriálu Vladimíra Nováka v rapid šachu.
Soustředí se hlavně na zápasy družstev. Zahrál si 1.ligu v Turnově, bakovským dopomohl
k 15. místu v Rapidu 4 členných družstev ve Znojmě MČR a k 14.místu v Rapidu 4 členných
družstvech MČR v Liberci
Od roku 2014 hájí první šachovnici Bakovského A-družstva v 2.lize
Martin Richter * 05.01.1969
Šachy začal hrát v pěti letech. Trenérsky na něj působil p. Josef Jozef a Pavel Goldman z Bělé
pod Bezdězem. Největších úspěchů dosáhl v mládežnické a dorostenecké kategorii.
V Rožďalovicích na Turnaji špuntů skončil 2x na prvním místě, jednou na druhém.
V roce 1976 skončil na 1.místě v soutěži Talent ČR v Praze. Účastnil se Mistrovsví republiky
žáků v Ostravě a ve Zlíně, kde obsadil 12.místo
3x po sobě vyhrál dorostenecký přebor okresu, získal 2.místo v krajském přeboru dorostenců
a následně skončil na 33 místě v Přeboru republiky dorostenců. V žákovských přeborech
kraje bez rozlišení věkových kategorii končil v první desítce
Je několikanásobným přeborníkem oddílu. V roce 1994 hrál za německý Gifhorn.
V žákovské i dorostenecké kategorii spolu s Ludkem Švejdarem., Petrem Garšicem výrazně
přispěl k úspěchům Bakova na VC ČSFR
Hraje za bakovské A i B-družstvo. Nejvyšší Elo získal v devadesátých letech 2070, nyní se
pohybuje kolem 1950 elo bodů.

Imrich Rigo * 04.06.1961
Šachy se naučil hrát v 8 třídě ZŠ, celý život byl samoukem až na výjimku kdy po seznámení
s Robertem Tibenským začal v 16 ti letech navštěvovat tréninky Jána Šefce na Slovanu
Bratislava. Tyto velmi inspirativní lekce však byly po 4 měsících ukončené přestěhováním
do Čech.
Tam po přestupu do VS Tábor kde hrál většinou turnaje jednotlivců dosáhnul úrovně II.
výkonnostní třídy a obsadil 2.místo v okresním přeboru dorostenců.
Po ukončení školy v Táboře v roce 1979 přestoupil do AŠ Mladá Boleslav kde působil až do
přestupu do Turnova v roce 1995.
Sezónou 1999-2000 začíná jeho působení v Sokole Bakov nejdříve jako
hostující hráč a později jako hráč kmenový.
K jeho největším úspěchům patří:
Vyhrál Bakovský vánoční turnaj v bleskové hře v roce 2014
Na bakovských dvojicích skončil 2x 6. spolu s Vltavským v 19.ročníku a Pavlem Mudrou ve
12.ročníku
Imrich je rovněž vícenásobným přeborníkem oddílu. Členem A-družstva, které bojuje ve
2.lize a rovněž pomohl k zisku 14. a 15.místa na MČR 4 členných družstev v Rapidu v
Liberci a Znojmě.
Dosáhl maxima 2061 elo bodů a sezónu 2017 ukončil s elem 2022 bodů.
Jaroslav Záhorbenský * 7.4.1963
Šachy doslova odkoukal ve věku šesti let od svého otce, který byl dlouholetým hráčem a
funkcionářem oddílu TJ Auto Škoda Mladá Boleslav a za tento začal ve svých devíti letech tzn. v roce 1972, hrát. Za svůj největší šachový růst vděčí poté hlavně pánům Mílovi Jačkovi
+ již zesnulému Václavu Krbečkovi, když se účastnil jejich tréninků a letních táborů v
Bezdědicích v rámci oddílu TJ Akuma MB. V mužské kategorii se roku 1989 stal Okresním
přeborníkem ve vážných partiích, v kategoriích rapid + blesk vyhrál i několik turnajů
jednotlivců, v roce 1996 se stal přeborníkem regionu v rapid šachu, v roce 1999 pak v
bleskovém. Toho roku odešel ze své rodné Auto Škody postupně do Turnova a Lysé nad
Labem, kde hrál 1. a 2. ligu družstev, s Turnovem se stal dokonce roku 2001 přeborníkem
Čech v rapid šachu čtyřčlenných družstev. Do Bakova přišel v roce 2003, aby mu pomohl v
jeho druhé sezóně v Krajském přeboru a již v něm zůstal. Pomohl mu v KP se nejen udržet,
ale výrazně i k jeho postupu do 2.ligy, též k 15. místu v Rapidu 4 členných družstev ve
Znojmě na Mistrovství ČR a k 14.místu v Rapidu 4 členných družstvech Mistrovství ČR v
Liberci. V roce 2008 skončil na 2.místě mezinárodního turnaje, hraného v rámci
Mezinárodního šachového festivalu OPEN Mladá Boleslav. Je rovněž dvojnásobným vítězem
Vánočního bakovského blesku a Bakovských dvojic a vícenásobným přeborníkem oddílu.
Nejvyššího ELA 2161 dosáhl v letech 2006,2007 – nyní se pohybuje kolem 2060 elo bodů.
Jitka Zdobinová * 28.10.1975
Jitka je naší nejúspěšnější šachistkou. K šachu ji přivedl její otec a trenérsky ji doprovodili
pánové Josef Kříž, Jaromír Weiser, p.Jaček a p.Crha z Mladé Boleslavi.
Spolu s Petrem Jirovským byla součástí družstva Akumy, které vyhrálo několikrát Zaječice,
Přebor republiky žákovských družstev. Na krajské úrovni neměla v žákovské a dorostenecké
kategorii mezi dívkami konkurenci.
Škoda jen, že šachů po smrti svého otce zanechala. Třeba se k nim ještě vrátí, ať již jako
aktivní hráčka nebo jako trenérka svého syna.
Výkonný výbor rozhodl následovně:

Na třetím místě v kategorii Sportovec čtyřicetiletí se umístila Jitka Zdobinová.
Na druhém místě v kategorii Sportovec čtyřicetiletí se umístil Pavel Mudra.
Na prvním místě a titul Sportovec čtyřicetiletí získává Petr Jirovský. Protože zde dnes
nemůže být s námi, převezme cenu z rukou velmistra p.Vlastimila Jansy jeho otec Jaroslav.
Nicméně jsme s Petrem domluvili, že nás pozdraví alespoň na dálku. Následuje video

4.4 Talent oddílu
Tímto by mohlo ohlédnutí za 40ti letou novodobou historií oddílu skončit, ale byli bychom
špatnými organizátory, kdybych se ohlíželi jen zpět a nepodívali se i do budoucnosti. Proto
jsme se rozhodli vyhlásit ještě jednu kategorii a tím je Talent oddílu.
Do kategorie Talent oddílu byli nominováni:
1. Oldřich Balicz
2. Jakub Beran
3. Matěj Holubec
4. Hana Landová
5. Šimon Šťastný
6. Petr Švejdar
Oldřich Balicz *12.06.2003
13 ti letý Oldřich je členem oddílu od roku 2008, patří již k trochu starším odchovancům a o
to těžší to má, se ve své kategorii prosadit. Na krajských kavalifikačních turnajích se umisťuje
v první desítce. Drží partu a významně přispívá k úspěchům družstva.
Jakub Beran * 18.11.2006
Bakovský šachový talent členem oddílu od roku 2011, který v uplynulém roce 2016 získal
titul krajského přeborníka v praktickém šachu ve své kategorii a právo reprezentovat Bakov
na Mistrovství Čech kde obsadil 46.místo. Získal mnoho prvních míst v krajských
kvalifikačních turnajích a již v roce 2014 získal titul krajského přeborníka v kategorii H8.
Poslední roky nastupuje i za C-družstvo v soutěži družstev dospělých.
Matěj Holubec * 15.07.2003
Matěj se po třech letech členství již rovněž začíná výrazněji prosazovat. V krajských
kvalifikačních turnajích končí kolem 10.místa. Má klidný vyrovnaný styl, který by mu mohl
pomoci se brzy vyšplhat ještě výše. Věříme, že díky dobré partě u šachu zůstane a bude se i
nadále zlepšovat.
Hana Landová * 15.7.2003
Hanka si letos poprvé vybojovala účast na Přeboru České republiky v kategorii D14 v rapid
šachu, když vyhrála krajský přebor ve své věkové kategorii. Nemá za sebou výraznější
úspěchy v nižších kategoriích, ale postupně se prosazuje na pódiová umístění. Je aktuálně
nejlepší hráčkou oddílu.
Šimon Šťastný *4.4.2006
Šimon hraje stejně jako Kuba Beran a Péťa Švejdar od 2011 tedy od svých pěti let.

Mladý šachista, dlouhodobě vzorně reprezentující šachový oddíl, školu a město.
V letošním roce získal v rapid šachu postupové místo na přebor České republiky. Na
krajských kvalifikačních turnajích se často umísťuje mezi prvními třemi a poslední roky
získává zkušenosti v soutěžích družstev dospělých.
Švejdar Petr *20.9.2006
Petr je již ostřílený hráč. Spolu s dvojicí Beran, Šťastný nerozlučná trojka. V roce 2016 se jako
druhý nejlepší hráč rapid šachu ve Středočeském kraji ve své kategorii probojoval na MČR
kde skončil na 29.místě.
I on se umísťuje v krajských kvalifikačních turnajích mezi prvními třemi. Spolu s Kubou a
Šimonem tvoří dnes již základ bakovského C-družstva v okresní soutěži družstev dospělých.
V kategorii Talent oddílu se
na třetím místě umístil Šimon Šťastný.
Na druhém místě v kategorii Talent oddílu skončil Petr Švejdar.
A Talentem oddílu se na prvním místě stal Jakub Beran. Cenu mu předá velmistr, p.Vlastimil
Jansa.

Šachovému oddílu přejeme hodně talentů a úspěchů v příštích letech a Vám všem zde v sále
příjemnou zábavu po celý zbytek večera.
Na shledanou při dalších šachových setkáních.

