
Desátý  tatranský  pobyt  bučovických  šachistů

Na  zájezd  pro  pět  rodin  a  několik  přátel-šachistů  se  zúžil  letošní 
poznávací  pobyt  Klubu  šachistů  TJ  Bučovice  a  Brněnské  šachové  školy  v 
Západních Tatrách. Přesto se mezi 27 účastníky našlo dvanáct organizovaných 
nebo amatérských šachistů, kteří večer po výletech a túrách nebo za deštivého 
počasí mohli zasednout k šachovnicím a bavit se při turnajových i přátelských 
partiích.

Úvodní turnaj v bleskovkách se stal kořistí syna Jana (Loko Brno) a otce 
Jiřího Novotných (Brno) s 8 body. Až třetí skončil hlavní favorit Jaromír Veselý 
(Loko Brno) se 6,5 b., čtvrtý Vlastimil Brda (Makkabi Boskovice) s 5,5 b. a pátý 
Michal Jelínek (Sokol Rudice) se 4,5 b.

Roháče
První den všichni společně,  i rodiny s velmi malými dětmi,  absolvovali 

velký  okruh  nebo  část  Kvačanské  a  Prosiecké  doliny  s úžasnými  přírodními 
scenériemi a technickým skanzenem – vodními mlýny na Oblazoch. Další dny 
se  za  proměnlivého  počasí  střídaly  výlety  na  hodnotné  historické  památky 
(Oravský  hrad,  skanzen  oravské  dědiny,  keltské  hradiště  Havránok) 
s návštěvami  všech  termálních  aquaparků  v blízkém  okolí  –  Tatralandie, 
Bešeňové, Oravic, Lúček, Kalamen. A cestovatelé si zajeli také třeba do Levoči, 
na  Oravskou přehradu i  do  Demanovské  jeskyně.   Pro  nejisté  počasí  zůstali 
turisté u vycházek do Roháčské a Juráňovy doliny, k Roháčskému vodopádu, 
k roháčským plesům. Ve druhé polovině pobytu si odvážnější a zdatnější horalé 
zdolali alespoň Velký Choč (1602 m) a Sivý vrch (1806). 



Na výletě

Dobytí Sivého vrchu



Mlhavé, deštivé a chladné počasí poloviny týdne (i když mnohem lepší 
než ve stejný termín loni)  bohužel  vůbec nelákalo ani  na pověstný roháčský 
hřeben, ani na dvoutisícové vrcholy. Naštěstí škola v prírodě nabídla dostatek 
prostoru i možností pro mládež i dospělé. A tak se účastníci pobytu od 3 do 70 
let věku střídali za kulečníkovým a pingpongovým stolem, hráli stolní fotbálek, 
karetní  logické  hry  a  řešili  také  sudoku.  Také  roční  Anička  Veselá  byla 
s rozlehlou  hernou  velmi  spokojena.  Škola  nabídla  jednoduché  turistické  i 
komfortnější ubytování, strava byla výborná, takřka jako z domácí kuchyně.

Dvoudenní  turnaj  v rapid  šachu  vyhrál  J.  Veselý  (5  b.)  před  Jiřím 
Novotným (4 b.) a J. Hálkem (2 b.). Závěrečný bleskový turnaj vyhrál opět pan 
Jaromír  Veselý  se  7  b.  (7).  Další  kolegové skončili  v tomto  pořadí:   2.  Jan 
Novotný 6 b., 3. Jiří Skoupý (Bučovice) 3,5 b., 4. Jan Hálek 3,5, 5. Jiří Novotný 
3  b.   Fotografie  z výletů  a  turnajů  najdete  koncem  srpna  na  stránkách 
http://sklokobrno.cz/fotogalerie.html 

Na  již  tradičním pobytu  veškerý  servis,  dopravu  z  túr  a  poradenskou 
službu  pro  účastníky  zajišťovali  Jan  Gorčák  a  Tomáš  Bazzi  Pokorný,  kteří 
spolupracují na celé sérii horských zájezdů Klubu šachistů Bučovice od roku 
2002.  Na příští  léto  se   připravuje  návrat  do  Tatranské  Lesné  ve  Vysokých 
Tatrách (proběhly zde 4 ročníky), znovu i s pokusem o zdolání Gerlachovského 
štítu..

Jan Gorčák
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