
Počasí  v     Roháčích  přálo  šachistům,  turistům  méně  

Rok uběhl jako voda a  šachisté, jejich rodiny a přátelé z celého Česka vyrazili opět do Tater. Po 
čtyřech pobytech ve Vysokých Tatrách bučovičtí a brněnští pořadatelé nabídli návrat na Huty, 
které leží na rozhraní Chočských vrchů a Západních Tater (Roháčů) a kde v roce 2002  se svými 
pobyty pro šachisty začínali.

Hned po příjezdu a rozbalení zavazadel začal seznamovací turnaj a asi po dvou hodinkách byl 
vyhlášen tento výsledek: 1. Petr Žitný 4b. , 2. Miroslav Hurta   3,5b., 3. Vít Jakub 3 b.

Pohled na hráče – mladá naděje Anička Vítová svádí boj s panem Němcem

Sestry Vavřínkovy svedly zajímavý souboj

Bohužel letos počasí spíše přálo účastníkům, kteří na pobyt přijeli  kvůli šachovému programu, 
než  těm  s  turistickým  duchem.  Většinu  týdne  pršelo,  zažili  jsme  řádné  horské  bouřky  a 
poznávání okolí se smrsklo pro většinu na několik vycházkových túr. Za to si návštěvníci mohli 
vybrat ze skoro nepřeberného množství záložních variant připravených pro tento případ, a tak 



vyzkoušeli  termální  aquaparky  Lúčky,  Oravice  nebo  Tatralandii,  muzeum  oravské  dědiny 
v Brestové,  Oravský  podzámok,  Demanovské  jeskyně  či  návštěvu  salaše  spojenou 
s ochutnávkou specialit  vyrobených  z ovčího  mléka.  Pro  dvacítku  dětí  byl  naštěstí  na  škole 
v prírodě veliký hrací prostor v suchu a teple a kromě šachové herny, také místnost na stolní 
tenis a  kulečník.

Hlavní náplní pobytu se tak staly šachy a pro některé později také karetní hry, sudoku, go, do 
tajemství kterých ochotně zasvěcoval všechny zájemce bývalý mistr světa v sudoku Jan Novotný. 
Aby si  rodiče  mohli  na chviličku od svých ratolestí  odpočinout,  byly  pro děti  pořádány různé 
šachové turnaje a simultánky s hráčem mistrovské třídy Petrem Kunčarem. Jediné Anně Vítové 
z Hradce Králové se povedlo získat  v simultánce cennou remízu a ukořistit  velikou čokoládu.

V hlavním turnaji  mládeže hraném každý s každým zvítězil  Vojtěch Jurásek z ŠK Lokomotiva 
Brno (6/6), druhé a třetí místo si rozdělili mezi sebe Michal Žitný taktéž z ŠK Lokomotiva Brno a 
Anna Vítová ze Sokola Hradec Králové (4/6). Hlavní turnaji o hodnotné věcné ceny bez ztráty 
bodu  s  přehledem  vyhrála  Blanka  Nováková  (7/7)  Loko  České  Budějovice  před  dvojcí  Jan 
Novotný  a  Ludvík  Němec  (5/7).  Výsledky  turnajů  naleznete  na  odkazu 
http://www.sklokobrno.cz/vysledky/sachovy_tabor_caorle/huty2010.html

Vítězka Blanka Nováková,  garde ji dělají druhý  Jan Novotný a třetí Ludvík Němec

Mlha se dala krájet i na roháčských plesech

http://www.sklokobrno.cz/vysledky/sachovy_tabor_caorle/huty2010.html


Jen největší nadšenci s letitými zkušenostmi překonali na klasických hřebenových túrách Ostrý 
Roháč a Plačlivo a v závěru pobytu přes Sivý vrch také Brestovou a Salatín. Ovšem museli přes 
dobrou předpověď stejně na hřebenu bojovat s deštěm, kroupami a silným deštěm. Pro vysoký 
stav  vody  se  jen  několika  našim  turistům  podařilo  zdolat  kompletní  okruh  čarokrásnou 
Kvačanskou a Prosieckou dolinou.

Naše skupina  na Sivém deštivém a  větrném vrchu: Karaovi, Čermákovi a Zbyněk Janáč

Jeden večer, když bylo pěkné počasí,  vyměnili  účastníci  šachovnice za fotbalový míč a šli  si 
zahrát  fotbálek  na  hřiště.  Po  asi  sedmi  prodlouženích  a  čekáních  na  poslední  gól  souboj 
smíšených týmů skončil remízou. Dívky mezitím vyzkoušely trampolínu.

Peťa Kocmanová létala nejen po horách. 

Poslední  večer  byl   tradičně  uspořádán  táborák,  kde  si  mohli  účastníci  zazpívat  oblíbené 
tábornické  a  lidové  písničky  a  vyměnit  své  dojmy  a  zážitky  z týdenního  pobytu.  Největší 
zájezdovou rekreační akci letošního léta pořádanou jihomoravskými kluby pro 70 účastníků (od 1 
do 75 let věku) připravili  a zabezpečili  pořadatelé Jan Gorčák, Miroslav Hurta, Petr Kunčar a 
Tomáš Pokorný. Výběr z obrazové dokumentace pobytu lze najít na stránkách Lokomotivy Brno 
http://www.sklokobrno.cz/fotky/2010/huty2010.html
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