
Letní šachohrátky 2022 

Ve dnech 21. – 28. 8. se v obci Těchonín – Celné poblíž Jablonné nad Orlicí uskutečnil šachový tábor 

pořádaný Brněnskou šachovou školou a A64 Grygov, kterého se zúčastnilo 16 více či méně 

pokročilých šachistů a šachistek toužících po nových vědomostech. 

Trénink probíhal ve dvou skupinách, které o své znalosti obohacovali IM Richard Biolek st. a IM 

Richard Biolek ml. V rámci obou skupin proběhl i šachový turnaj, hraný tempem 2x30 min + 10 s/tah. 

Turnaj skupiny A ovládl Vojtěch Spousta z TJ Hostivice, kdy mu ani vynechání prvního kola 

nezabránilo v celkovém prvenství.  

Výsledky turnaje skupiny A. http://chess-results.com/tnr668054.aspx?lan=5&art=1 

Turnaj skupiny B byl do značné míry ovlivněn hrubými chybami, kterých nakonec nejlépe využili 

Jiří Mašek a Jakub Mikoláš, přičemž pomocné hodnocení nakonec přiřklo triumf prvnímu 

jmenovanému. 

Výsledky turnaje skupiny B: http://chess-results.com/tnr668052.aspx?lan=5&art=1 

Nešachový program se odehrál pod taktovkou Jany Obšivačové a Matěje Hrabala. Dvě družstva se 

utkala v různých a ne zrovna běžných sportech a hrách (ringo, pakoball, šachové „diktátorky“ aj.), 

přičemž z vítězství se nakonec radovalo, po ne zcela jednoznačném průběhu, družstvo Jany. 

 

Páteční den byl vyhrazen výletu k dělostřelecké tvrzi Bouda, kde jsme absolvovali prohlídku 

s průvodcem a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o jejím vybavení a významu za 2. světové 

války. Mimoto jsme zdejší les obrali o značné množství borůvek a ostružin, díky čemuž byla 

rozmanitost našeho jídelníčku zase o něco větší. (Ta buchta byla fakt pecka!) 
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Jaroslav „Mussur“ Biolek zvládl svou roli šéfkuchaře s jistotou zkušeného táborníka, za což mu patří 

velký dík. Krom toho si vzal na starost i roli zdravotníka, která, naštěstí, zůstala nevyužita. Čtvrtým 

členem organizujícího klanu Biolků byla Jana Biolková, jež pohotově pomohla všude, kde bylo třeba a 

místy poupravovala některé spontánní nápady jejího příbuzenstva, za což si též zaslouží velké uznání. 

Závěrem nezbývá než poděkovat všem, včetně účastníků, za pohodovou a příjemnou atmosféru po 

celý tábor. Věříme, že se vám u nás líbilo a budeme se těšit zase za rok v Těchoníně!  


