
ŠACHISTÉ Z JIŽNÍ MORAVY 
JIŽ PO OSMNÁCTÉ V ITÁLII

Ani v letošním roce nechyběla v programu jihomoravských šachistů devítidenní dovolená v Itálii. Protože 
však cestovka,  se kterou každoročně  mířili  do severoitalského Caorle,  letos  poprvé od pořádání  pobytu 
upustila, navázali naši rekreanti spolupráci s brněnskou cestovní kanceláří Adrialand, se kterou zamířili jen o 
dvacet kilometrů dál, do letoviska Lignano. Tamější kemp Sabbiodoro je pokryt piniemi, což vytváří pro 
všechny blahodárný stín.

Ubytování v prostorných stanech rodinného typu…



…bylo  pro  ty,  co  nehledají  přepych  hotelových  pokojů  plně  postačující,  kuchyně  vařila  jednoduše,  ale 
chutně a v dostatečném množství. Vzhledem k úmorným vedrům se většina účastníků osvěžovala pobytem 
v moři. Večer se vyráželo do města za vynikající italskou zmrzlinou. 



Zbyl  čas i na výlet do Benátek a na mušličkový ostrov. Velký úspěch především u dětí sklidila tradiční 
návštěva aquaparku s tobogány a dalšími vodními atrakcemi, kde se mohli všichni dosyta vyřádit.
Vždy hodinu po snídani probíhal trénink začátečníků, který vedl autor těchto řádků za účinné spolupráce 
nadějných dorostenců Tadeáše Bočka …

… a Adama Dvořáka.



Těm se podařilo  k šachu přitáhnout  prakticky všechny děti.  Zvláště  dívky zaujal  neotřelý výklad chodu 
šachových  figur,  když  se  dozvěděly,  že  dáma  „může  nakupovat  v každém  obchodě,  do  kterého  vidí“ 
(rozumělo  se  tím  přirozeně  pole,  na  které  míří),  zatímco  král  jí  nocí  nákupní  tašky,  a  proto  se  může 
pohybovat jen pomalu o jedno políčko…“ 

Na šachový turnaj začátečníků proto jen tak tak stačilo osm šachových souprav …

Pětikolový  turnaj  začátečníků  dopadl  vítězstvím rekreantů  z Rajhradu,  kteří  obsadili  všechna  medailová 
místa – viz následující tabulka:

1. – 2. Štěpán Sedlák 3,5
Ondřej Wolf 3,5

3. Jitka Wolfová 3,0
4. – 5. Tomáš Petráš 2,5

Zuzana Wolfová 2,5
6. – 7. Charlotta Kunčarová 2,0

Martin Vojta 2,0

8.–12. Radka Jánošíková 1,5
Aneta Křemečková 1,5
VáclavNovák 1,5
Tereza Nováková 1,5
Klára Sedláková 1,5

13. Martina Jánošíková 1,0
14. Radka Jánošíková 0,0

Turnaj pokročilých hráčů se hrál systémem každý s každým na dvě partie (hrací tempo 2 x 30 minut) a 
přinesl tyto závěrečné výsledky:

Pořadí Jméno NRtg Klub Nar. ID č. Body
1 Dvořák Adam 2147 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 00.00.1998 31237 6,0
2 Slepov Kyryl 1802 VSK Universita Brno 00.00.1996 32896 5,5
3 Vojta Jan 1825 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 00.00.1979 9511 4,0
4 Boček Tadeáš 1872 ŠK Kuřim 00.00.1997 30033 3,0
5 Hurta Miroslav 1860 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 00.00.1969 3045 1,5



Vítězové začátečnického turnaje – Ondřej Wolf, Štěpán Sedlák, Jitka Wolfová

Vítězové turnaje pokročilých – Kyryl Slepov, Adam Dvořák, Jan Vojta


