
Rekreační šachové pobyty v Caorle 2012

Devadesát rekreantů strávilo ve třech týdenních turnusech pod vedením Libora Diviše a 
autora těchto řádků v malebném severoitalském městečku Caorle příjemnou dovolenou 
se šachovým programem. Zatímco první běh proběhl již v květnu coby organizovaný 
školní výlet pro skupinu dětí a šachy se zde hrály pouze formou volných partií, další 
dva běhy proběhly v první polovině července.

U zrodu této akce stály šachové kluby Lokomotiva Brno, Bučovice a Tetčice, které ve 
vzájemné  spolupráci  dokázaly  uspořádat  již  neuvěřitelných  patnáct  ročníků  pobytu. 
Účastníci bydlí ve skromně, ale dostatečně zařízených stanech kempu Falconera a mají 
zajištěnou stravu podávanou třikrát  denně a celodenní  pitný režim.  Velkou výhodou 
kempu je těsné sousedství s pláží – rekreanti to mají do moře coby kamenem dohodil a 
odpadá tak nutnost tahat s sebou na pláž jakékoli vybavení. Dalším plusem – zejména 
pro děti a neplavce – je písečná pláž, která se do moře svažuje pomalu a moře je mnoho 
a mnoho metrů mělké, takže se v něm nikdo neutopí.

 
Pohled na náměstí z právě přístupněné věže



V příjemné pohodě pak rekreantům ubíhal čas věnovaný vodním hrátkám v moři či v 
místním  aquaparku,  ochutnáváním  výborného  italského  vína  na  místní  farmě  nebo 
skvělé zmrzliny v tamějších cukrárnách. Někteří zvolili fakultativní výlet do Benátek, 
odkud se vrátili  plní nezapomenutelných dojmů a zážitků.  Jistě zajímavý zpestřením 
byla  návštěva  románské  šikmé věže v samotném historickém centru  městečka,  která 
byla poprvé zpřístupněna veřejnosti.

 
Medailisté seznamovacího rapidturnaje II. turnusu: Miroslav Hurta, Karel Zejda a 

Libor Diviš

Jako tradičně proběhlo v druhém a třetím turnusu několik turnajů nesených v lehčím a 
odpočinkovějším duchu. V druhém turnusu se vítězem hlavního turnaje stal Jan Sýkora 
ze Sportovního klubu Prostějov, v třetím běhu pobytu se hlavní turnaj stal kořistí autor 
tohoto článku (ŠK Lokomotiva Brno). Vedle hlavního turnaje proběhly i seznamovací 
radpiturnaje a závěrečný bleskový turnaj. 

Čas uplynul jako voda a pořadatelé již pomalu začínají pracovat na přípravě dalšího 
ročníku tohoto pobytu.

Miroslav Hurta



Vítězové hlavního turnaje III.turnusu: Tadeáš Boček, Adam Dvořák a Miroslav Hurta

 


