
JIHOMORAVŠTÍ ŠACHISTÉ 
PODVACÁTÉ V ITÁLII

Je to skoro neuvěřitelné, ale je to tak – šachisté z Brněnské šachové školy se svými 
přáteli a známými již podvacáté vyrazili o letních prázdninách z Brna a z Rajhradu 
nejkratší  cestou  přes  Vídeň a  Graz  do  severní  Itálie  k Jaderskému moři,  aby zde 
strávili  pohodový  týden  zaplněný  koupáním  v moři,  šachy  a  rekreací.  Díky 
množstevní slevě se podařilo pobytovou cenu stlačit na velice nízkých 5100 Kč. Tato 
částka zahrnovala ubytování v rodinném stanu, dopravu a plnou penzi.

Potřetí se pobyt uskutečnil v městečku Lignano v kempu Sabbiodoro. Areál kempu je 
pokryt stinnými piniemi a doplněn bazény, které rekreanti ubytovaní v kempu mohou 
využívat zdarma. Ubytování ve stanech bylo pro ty, co nehledají přílišný luxus, zcela 
postačující, o něco náročnější O něco náročnější klienti mohli využívat ubytování v 
mobilhomech.  Umyvárny s  toaletami  se  nacházely  nedaleko našeho kempovacího 
prostoru  a  kohoutky  s  pitnou  vodou  byly  v  těsné  blízkosti  stanů  a  mobilhomů 
Konkurence mezi  ubytovacími zařízeními narůstá,  a  proto vedení jempu se hodně 
snaží,  aby si  toto místo zákazníci  oblíbili.  Jako milou  drobnou pozornost  obdržel 
každý ubytovaný na konci pobytu tričko na památku a vedení kempu připravovalo 
různé  animační  programy  –  vzpomeňme  jen  oblíbenou  melounovou  party,  různé 
aerobiky  a  zumby  jak  v  bazénu,  tak  na  mořské  pláži  a  večer  nechyběly  dětské 
diskotéky. Úderem třiadvacáté hodiny, kdy začínal noční klid, ale všechno ztichlo. K 
moři to nebylo daleko (250 metrů od recepce kempu) a voda byla mělká a teplá, pro 
děti naprosto ideální.

Počasí vyšlo zcela podle představ – první den pobytu nás sice postrašil úvodní noční 
bouřkou,  ale  za  další  zbytek  pobytu  jsme  zaznamenali  jen  hodinovou  drobnou 
dešťovou přeháňku.  Bylo velice teplo,  což pro koupání v moři  vytvořilo naprosto 
skvělé  podmínky.  Účastníci  konzumovali  vynikající  italskou  zmrzlinu,  navštívili 
místní akvapark a zábavní park Gulliverlandii.



Pochopitelně se nezapomínalo ani na šachy. Úvodní seznamovací rapidturnaj hraný v 
neděli dopoledne na šest  kol sice nepřinesl vítěze (turnaj skončil  dělením prvního 
místa hned tří soutěžících)… 

Vítězové seznamovacího rapidu – Kamil Khadash, Samuel Khadash 
a autor tohoto článku Miroslav Hurta



Pohled na účastníky hlavního turnaje

…. ale pak se projevila síla polského účastníka Michala Nisztuka, který vyhrál jak 
hlavní turnaj, tak závěrečnou soutěž v bleskovém šachu.

Vítěz turnaje Michal Nisztuk 
v náročné partii s mladou nadějí Lokomotivy Brno Štěpánem Sedlákem.



Melounová party

Devět dní pobytu uběhlo jako voda, a jak konstatovala většina účastníků, jedinou 
vadou pobytu byla skutečnost, že nemohl být delší.


