
Den první – cesta do Alžírska 

V 6.00 hod. ráno vyráží skupina členů Beskydské šachové školy za poznáním na jiný kontinent – 

Afrika! Já jako vedoucí výpravy a poté za své dosavadní dobré výsledky byli vybráni: Jirka Kozel, 

Marek Miča, Adam Frank a Lucian Vantuch. Jako náš skrytý průvodce a také náš člen a hráč 

Extraligového týmu – Igor Rausis, který nás však bude čekat až na hotelu Sophotel v Bejaia. 

Ráno se všichni střetáváme na čas u bazénu v Místku a vydáváme se po rozloučení s rodiči na 

celodenní cca 3000 km tour de Africa. O půl sedmé jsme v Ostravě, kde se potkáváme s Jirkou, jsme 

kompletní, jdeme ještě do čekárny, což kluci uvítají, aby mohli nažhavit své tablety, a my si při tom 

s Jirkou povídáme, jaké to dnešní cestování asi bude vypadat. Ani jsme si neuvědomili, kolik 

dopravních prostředků během dne využijeme. 

Cesta vlakem 

V 7.01 startuje přímý vlak Ostrava – Wien Meidling, vlak je poloprázdný a velmi příjemný, nacházíme 

bez problémů místa se stolečkem, kde se mohou odkládat mnoho předmětů, kluci hned vytahují své 

sladké zásoby a já svou cestovní magnetickou šachovnici, která toho sjezdila již po světě mnoho. 

Dávám sázku, že když kluci porazí dohromady Jirku, který si vezme jednu lehkou figuru, tak dostanou 

odměnu. Jirka sdělí, že se mu hraje lépe bez věžky a může se začít hrát. Jirka se snaží dát mat, ale 

marně a prohrává, pak se mu nepodaří vůbec druhá partie a opět prohrává, tak asi budu muset 

koupit nějakou odměnu . Šachy střídají čtení knihy a samozřejmě neodlučitelní kamarádi, za které 

by někteří cestující darovali život – tablety. Když začne pařit celá trojka společně na jednom, 

notujeme si s Jirkou, jak jsme rádi, že nás to oba minulo, když jsme byli tak malí… V 10.04 

vystupujeme dle plánu ve Vídni a přemisťujeme se asi 50m k autobusu na letiště, který jede za chvíli. 

Cesta autobusem 

V 10.25 vyrážíme na čas typem autobusu, který u nás jezdí standardně do zahraničí, celkem nás jede 

asi 10 osob, tak si užíváme půlhodinovou prohlídku centra Vídně. V 11.00 jsme na letišti a tak máme 

slušnou rezervu, protože přímý let do Algeru je až v 13.45.  

Vybírám si „neprozřetelně“ vchod na letiště, ano trefil jsem se přesně procházíme přes McDonald!, 

kde si najednou všichni uvědomují, že mají šílený hlad. Snažím se oponovat, že mají v batohu jistě 

hromadu jídla na celý den, ale jak jde o „Mekáč“, tak to umí být všichni jako Andílci a budou vám 

nosit klidně i váš kufr. Povoluji tedy jednu malou věc – kluci volí hamburger nebo hranolky, já si 

dám také, abych netrhal partu a jsme všichni happy. Poté se přemisťujeme k našemu místu odbavení 

a ještě hodinku si společně povídáme. Ukázal jsem dětem, jak si najdou místo odbavení, v případě, že 

se ztratím, sníme další zásoby od rodičů, zbytek hurrá do kufru a jde se odbavovat. Odbavení 

proběhne rychle, můžeme mít až 30kg, tak možná uděláme velké nákupy nazpátek . Procházíme 

několika kontrolami, v jedné má problémy projít Adam, kterému se nepodaří načíst čip letenky, ale 

po spuštění alarmu (což jsem způsobil já) a několikanásobném zopakování pokračuje v pohodě dále. 

Čeká nás kontrola, kde oznamuji Lucianovi, že asi půjde až do trenek, protože jsou jeho prsty od 

klávesnice nabité jistě elektřinou , nic takové se však neděje a my procházíme poslední kontrolou a 

čekáme na letadlo. Marek jako fotograf se chce vyfotit, když si vzpomenu, že jsem s tím měl jednou 

ve Francii docela potíže, tak zamítám, ale pak mi to nedá a děláme 2 první tajné fotky z Markového 

foťáku . 



Cesta letadlem 

Po cestě jsem si dělal z Jirky legraci, že se stalo nedávno v Americe, že cestovali letadlem jen 2 osoby, 

tak bych to taky bral. No a když všichni nastoupíme, tak vidím, že posledních 5 řad po 6 sedačkách je 

rezervováno pro BŠŠ , letadlo tak bylo zaplněno zhruba z jedné třetiny, paráda, zaujímám celou 

řadu a natahuji si nohy, krásný to pocit. Vyletíme z cca 15 minutový zpožděním, ale bez problému, 

čeká nás 3 hodinový let. Za chvíli dostáváme jídlo, losos, kuřecí salát s oblohou, 2 housky a také 

desert, k tomu nealko dle výběru, příjemné a dobré. Kluci se pořádně najedí a může se odpočívat. 

Někteří paří a někteří koukají z okna na moře, já jsem pro druhou variantu. Markovi je trochu 

v letadle zima, tak poprosíme personál, který byl po celou dobu letu velmi milý, o deku. Přistáváme 

kupodivu o 15 minut dříve a jelikož zde není žádný časový posun, je ještě světlo a dokonce svítí 

sluníčko.  Když chceme projít pasovou kontrolou, tak jsme odkázáni, že musíme nejdříve vyplnit 

vstupní formulář. Jelikož je ve francouzštině, tak musím hodně lovit slovíčka z paměti z mého ročního 

kurzu. Ale nějak to s Jirkou za 15 minut zvládáme, jen jsme prohodili jméno a příjmení, nobody is 

perfect .  

Cesta taxi 

Na letišti nás čekají naši přátelé z TŠN, kteří nás vedou k taxíku s místním domorodcem. Vypadá to 

jako auto pro 5 osob, ale ve skutečnosti se tam máme naskládat všichni včetně jednoho z našich 

průvodců, ale kam dáme kufry, to vážně netuším. Ale jak zde slyším často - no problem, naskládáme 

se všichni pěkně do auta dokonce s 2 kufry, ale 3 další jsou vyneseny a zabaleny do igelitu na střechu. 

Říkal jsem si, že igelit je zřejmě proti prachu, ale za hodinku jsem zjistil, že hlavně proti vydatnému 

dešti. Malá zahrádka to neudrží, ale řidič říká no problem a vytahuje z kapsy provázek jako na dárky o 

Vánocích, vše se pěkně omotá a můžeme vyrazit na cestu do Bejaia – cca 250km. Igor mi sdělil, že to 

bude dlouhá cesta, po první 50km jedeme jako po naší dálnici a vypadá to super. Pak mi ale brzy 

dojde, že nás čeká skutečně dlouhá cesta, začíná velmi pršet a v cestách se začínají objevovat díry, 

které se nedají projet ve velké rychlosti. Poté se cesta ještě rapidně zužuje a my potkáváme první 

zpomalovače – retardéry, když projíždíme přes prvních 10 ve vzdálenosti 1km, říkám si, že je to asi 

kvůli pouličním obchůdkům, aby lidé zastavovali. Pak však po dalších 2 hodinách nevidím důvod a 

nebyli mi ho schopni říci ani průvodci, obchody občas jsou, občas ne. Když projíždíte takový 100 

retardér, tak už si připadáte, že by to bez toho ani nešlo, průměrná rychlost tak činí max. 50km/hod. 

A to ještě máme řidiče profíka, který předjíždí za každé i nemožné situace, blinkry se zde používají 

pouze, když chcete předjíždět a naproti se k vám blíží auto, aby uhnulo. Do toho se střídají obrysové a 

dálkové světla, aby vám řidič před vámi uhnul. Zcela vše v klidu a za zvuku místní hudby. Nejdříve 

jsem byl trošku nervózní, ale pak jsem dostál pocitu, že je to zde úplně normální a náš řidič je velmi 

zkušený. A také se jede opravdu pomalu, a rychlost střídá tak 60km/hod. na 30km/hod. přes 

retardéry. Děláme si po cestě jednu přestávku na toaletu. Když vejdeme do bistra u cesty a vcházíme 

k toaletě, otvíráme dveře a na kluky vykoukne pouze díra a místo, kde se dá stoupnout, kluci na sebe 

koukají a sdělují mi, že už se jim na záchod vlastně vůbec nechce. Po vysvětlení, že takový „turecký 

záchod“ není nic strašného se postupně odvažují a vše proběhne v pořádku, pak zjistíme, že tam 

chybí kus střechy, tak na nás trošku prší, ale zážitek je to velký a pak si o tom ještě po cestě 

vykládáme . Jirka sděluje, že možná bude takový i na hotelu, ale naštěstí se jeho slova nevyplnila. 

Dostáváme od hostitelů svačinku, Alžírský banán a kakaové mlíčko a jedeme dále. Po celkem cca 

5hodinách dorážíme na hotel. Tak jak na tom budou kufry po sprše? No čekal jsem to horší, igelity 

vydržely, jen na mém kufru zbyly cancoury, tak můžu sušit, ale nebylo to tak hrozné, jen se promočil 



obal kufru. Po příjezdu se jdeme ubytovat, pokoje jsou pěkné a prostorné, kluci bydlí na třílůžáku 

spolu a já s Jirkou hned naproti. Ještě jsme pozváni na večeři, kde se podává místní polévka a krůtí 

maso s pečenými brambory, na pití je voda a pomerančový místní juice. Pomeranče nám rostou pod 

okny, ale nejsou tak sladké jako naše – pro mě osobně dobré pití. Nezbývá, než si dát rychlou sprchu 

a v 23.00 rychle spát, ráno se hraje první kolo. Co je perfektní, tak na našem hotelu je vše na jednom 

místě, ubytování, strava a hrací místnost ve 4. patře. Tak držte palce, jde se hrát turnaj!  

Pavel Benčo 

 


