
Vydařený  návrat  do  Caorle
V jubilejním 20. ročníku  šachových zájezdů do Itálie vyrazila z Brna k moři do Caorle 
řada  pravidelných  účastníků  minulých  pobytů  s  rodinami  i  silná  sestava  organizátorů 
prvních  ročníků.   Do  osvědčeného  kempu  Falconera  dopravila  letos  poprvé  skupinku 
cestovní  kancelář  Agmatour  Pardubice,  která  zajistila  také  výborné  stravování  (jako 
z domácí kuchyně) i další kvalitní služby. Už třetí rok po sobě vyrazila z Brna ve stejném 
termínu do nedalekého Lignana i další výprava šachistů vedená Miroslavem Hurtou.

Po  ubytování,  rychlé  aklimatizaci  hned  první  večer  usedli  šachisté  k  tradičnímu 
seznamovacímu turnaji v rapid šachu, který prvotřídní vsetínský šachista Stanislav Juříček 
navrhl pojmenovat „Salve“ (Vítej!). Zvítězil v něm pořadatel italských zájezdů v minulých 
letech Libor Diviš z Tetčic s 6 body (7)  před S. Juříčkem s 5,5 body a O. Říhou z Brna 
s 5 body, čtvrtý skončil T. Matula (Bučovice) se 4,5 b.  a pátý R. Kulovaný (Třebič) se 4 b. 

První  dny  účastníci  naplno  užívali  pravého  horkého  italského  léta  na  pláži,  v  moři 
i  v  kempovém bazénu.  Zájemci  navštívili  lodí  s  českou  průvodkyní  kouzelné  Benátky 
a později rodiny s dětmi i zábavní vodní svět – aquafolii v Caorle. Koncem týdne horka 
trochu polevila a nastal čas na poznávání blízkého okolí – třeba příbytků původních rybářů 
– casoni nebo k návštěvám blízkých farmářů a místních trhů. A také na ochutnání vzorků 
místních specialit a kvalitních vín.

V hlavním týdenním turnaji o tradiční ovocné ceny z místních farmářských zdrojů získal 
cenu za vítězství pan Otmar Říha se 4,5 bodu, druhý skončil Juříček s 4 b. a třetí Diviš se 
3,5 b. Nejpočetněji obsazený turnaj mládeže v rapid šachu o více jak desetikilový meloun 
vyhrál  díky  pomocnému  hodnocení  Karel  Říha  (Brno)  před  Adamem  Zabloudilem 
(Holasice) a Janem Říhou (Brno), všichni se 4 body. Další místa obsadili Shon Kleiner 
(Prostějov), Oliver Hejnic (Praha)  a Matěj Kulovaný (Třebíč), všichni s 2,5 b.  Speciální 
cenu obdržela nejmladší účastnice – jediná dívka v turnaji šestiletá Eva Říhová z Brna, 
kromě ní si zahrálo ještě 9 mladých šachistů.

Účastníci  zájezdu  se  rozloučili  poslední  večer   turnajem   v  bleskovkách  nazvaným 
„Arrivederci“  v restauraci  U Graziana. Skončil s tímto výsledkem: 1. Juříček 7,5, 2. Diviš 
7, 3. O. Říha 6,5, 4. Matula 5, 5. Kulovaný 4 body. Nejlepší z mladých šachistů byl  v tomto 
turnaji Jan Říha se 2 body na 7. místě.                                                 

Pobyt  pro  šachisty  a  jejich  rodiny  v  Itálii  u  moře  v  Caorle  připravili  opět  organizátoři 
z Brněnské šachové školy, letos měl zájezd 33 účastníků.

V Brně 17.7. 2017                                                              Jan Gorčák, organizátor 






