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Mezinárodní rychnovský 

šachový festival 
a 

Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 
 Rychnov nad Kněžnou 17. - 25. srpna 2013 

 

6. kolo 
 

Ředitel turnaje, hlavní rozhodčí: Jiří Daniel 

Rozhodčí: Martina Marečková, Kateřina Šmajzrová,              

Ing. Martin Šmajzr, Jan Chasák a David Pokorný 

Příprava bulletinu: Martina Marečková a Karolína Tuzarová 

Pořadatel: Petra Tuzarová, Lenka Neubauerová 
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O šachového krále seniorů nad 50 let 
 

 

(1) Humlicek, Vojtech – Vlachopulos, Georgis 

MCR senioru 2013 – 50,C44 
























 [1-0]  

 

(2) Chladek, Vaclav – Urban, Zdenek 

MCR senioru 2013 – 50,D13 






 [0.5]  

 

 

(3) Lorenc, Oldrich – Malinovsky, Petr 

MCR senioru 2013 – 50,B28 
















 [0.5]  
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(4) Cvejn, Jaroslav – Plachetka, Milan 

MCR senioru 2013 – 50,B45 






 [0.5]  

 

(5) Habada, Jindrich – Masek, Jan 

MCR senioru 2013 – 50,C63 


















 [1-0]  

 

(6) Kubelová, Sona – Peroutka, Ivo 

MCR senioru 2013 – 50,D10 










 [0-1]  

 

(7) Zoufaly, Petr – Korinkova, Eva 

MCR senioru 2013 – 50,D05 














 [0-1]  
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(8) Hovad, Vaclav – Nemec, Otakar 

MCR senioru 2013 – 50,D88 


























 [0-1]  

 

(9) Papáček, Miloš – Volfova, Milena 

MCR senioru 2013 – 50,C66 


















 [1-0]  

 

(10) Mares, Ilja – Ruffer, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 50,B01 
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 [0.5]  

 

Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 

 
(1) Papan, Cyril – Vorobyov, Yrij 

MCR senioru 2013 – 60,B40 




















[0-1]  

 

(2) Mlynek, Petr – Hlavac, Frantisek 

MCR senioru 2013 – 60,A52 














 [1-0]  

 

(3) Tejkal, Jiri – Furman, Boris 

MCR senioru 2013 – 60,D38 
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 [0-1]  

 

(4) Uhmann, Jan – Drabek, Miloslav 

MCR senioru 2013 – 60,E77 
















 [0.5]  

 

(5) Gasik, Piotr – Just, Pavel 

MCR senioru 2013 – 60,E91 


















 [1-0]  

 

(6) Novotny, Josef – Kotva, Milan 

MCR senioru 2013 – 60,A00 
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 [1-0]  

 

(7) Vlacil, Vladimir – Sibl, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 60,B00 


















 [1-0]  

 

(8) Dolezal, Radoslav – Most, Zdenek 

MCR senioru 2013 – 60,B22 


















[0.5]  

 

(9) Trojan, Lubos – Rucka, Alois 

MCR senioru 2013 – 60,D02 
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 [0-

1]  

(10) Pavlis, Jaromir – Klimes, Jiri 

MCR senioru 2013 – 60,C77 










 [0.5]  

 

(11) Dusbaba, Petr – Jablecnik, Gustav 

MCR senioru 2013 – 60,C56 
















 [0-1]  

 

(12) Juricek, Stanislav – Gasik, Jadwiga 

MCR senioru 2013 – 60,B16 
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(13) Chmelik, Jiri – Lexa, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 60,D61 






























 [1-0]  

 

(14) Spliek, Lubos – Fiser, Jiri 

MCR senioru 2013 – 60,B26 


















 [0-1]  

 

(15) Zboril, Jaroslav – Pitermann, Jan 

MCR senioru 2013 – 60,A26 




 [0.5]  
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(16) Šilar, Ladislav – Innemann, Frantisek 

MCR senioru 2013 – 60,A46 








































 [0.5]  

 

(17) Tsapanidis, Vasilis – Havrlík, Pavel 

MCR senioru 2013 – 60,A28 


























 [0.5]  
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(18) Zeman, Ladislav – Perik, Alois 

MCR senioru 2013 – 60,B12






































 [0-1]  

 

(19) Sedlacek, Jan – Palla, Stanisllav 

MCR senioru 2013 – 60,B30 












 [0.5]  

 

(20) Pop, Ladislav – Majerik, Vladimir 

MCR senioru 2013 – 60,B13 
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 [0-1]  

 

O šachového krále seniorů nad 70 let 
 

(1) Jacek, Miloslav – Zámečník, Bohumír 

MCR senioru 2013 – 70,B31 














 [0.5]  

(2) Glembek, Bohumír – Macura, Emil 

MCR senioru 2013 – 70,A56 












 [0-1]  

 

(3) Laszkiewicz, Jerzy – Strakos, Tomas 

MCR senioru 2013 – 70,B40 








 [0.5]  
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(4) Vitek, Vaclav – Prachar, Josef 

MCR senioru 2013 – 70,D00 












[1

-0]  

(5) Abraham, Karel – Reichmann, Pavel 

MCR senioru 2013 – 70,B12 


































 [1-0]  

(6) Blazek, Jaroslav – Kosek, Lubomir 

MCR senioru 2013 – 70,B12 








 [0.5]  

 

(7) Pavlu, Jiri – Mesiarik, Rudolf 

MCR senioru 2013 – 70,A45 
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[0.5]  

 

(8) Neubauer, Vilem – Stec, Frantisek 

MCR senioru 2013 – 70,A02 
















 [1-0]  

 

(9) Slovak, Martin – Zikmund, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,D43 


























 [0.5]  
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(10) Petrželka, Karel – Zeleny, Frantisek 

MCR senioru 2013 – 70,D46 




















 [1-0]  

 

(11) Vlasak, Ladislav – Jacek, Miloslav 

MCR senioru 2013 – 70,A25 




 [0-1]  

 

 (1) Zámečník, Bohumír – Macura, Emil 

MCR senioru 2013 – 70,B01 














[0.5]  

 

(2) Strakos, Tomas – Vitek, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 70,A41 












 [0-1]  
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(3) Glembek, Bohumír – Abraham, Karel 

MCR senioru 2013 – 70,A57 










 [0.5]  

(4) Petrželka, Karel – Laskiewicz, Jerzy 

MCR senioru 2013 – 70,A83 




















[0.5]  

 

(5) Prachar, Josef – Neubauer, Vilem 

MCR senioru 2013 – 70,A84 
























 [1-0]  

 

(6) Kosek, Lubomir – Folta, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,B11 
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 [0.5]  

(7) Zikmund, Jaroslav – Blazek, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,D52 








 [0.5]  

(8) Reichmann, Pavel – Mesiarik, Rusolf 

MCR senioru 2013 – 70,B33 


















 [0-1]  

(9) Stec, Frantisek – Horak, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,D03 
















[0-1]  

 

(10) Labik, Jaroslav – Vlasak, Ladislav 

MCR senioru 2013 – 70,E62 








 [0-1]  
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Profily hráčů: 

Václav Vítek k nám přicestoval až 

z dalekého Chebu, kde hraje za ŠK – 

K servis Cheb. Kolem roku 2000 dosáhl 

svého nejvyššího FIDE ELO v životě 2100. 

V současné době se drží na úctyhodných 

2043. Se šachem začínal v Chebu v roce 

1950, kdy ho naučil tatínek základy a v 10 

letech přišel s kamarády do šachového 

kroužku. V partě čtyř kamarádů trávili celé 

prázdniny nad šachovnicemi. „Hraji více než 

60 let …. a proč? Protože šachy procvičují 

mysl a utužují charakter a  při hře se 

projevuje i povaha každého člověka.“ Jeho 

největším úspěchem je vítězství na turnaji 

seniorů nad 70 let v roce 2011 v Rychnově nad Kněžnou.  Celý život se 

věnoval řemeslu jako zámečník a svářeč. Kromě šachu ho baví zahradničení 

a turistika.  Byl 8 let kapitánem týmu Lokomotiva Cheb a příležitostně se 

věnoval i  trénování dětí.  Jeho nejúspěšnějším svěřencem je Pavel Viták, 

který se nyní rovněž věnuje trenérské činnosti v Rožnově pod Radhoštěm.   

V Rychnově letos hraje popáté a mezi jeho další oblíbené turnaje patří  

rovněž OPEN Klatovy a KP seniorů Sokolov.  „Organizace v Rychnově je 

super, není co dodat,“ říká Václav Vítek.   Rovněž oceňuje okolní přírodu a 

dobré vlakové a autobusové spojení.  

Životní krédo:  „I mozek potřebuje rozcvičku.“  

 

Boris  Furman  začínal se šachem 

V Moskvě, kde dosud žije.  Říká, že 

šachové kluby v Rusku neexistují. Šachy se 

naučil hrát doma a ve 14ti letech přišel 

poprvé do kroužku.  V současné době je 

profesionálním trenérem šachu ve sportovní 

škole. V životě dosáhl nejvyššího ELA 

2346, asi v roce 2005. Zatímco jeho 

současné ELO FIDE je 2164. Za svůj 

největší úspěch považuje 2. místo na OPEN  

Polanica Zdroj.  Na turnaji v Rychnově by 

neměnil vůbec nic. Hrál také turnaje 

v Pardubicích, Olomouci, Hastingsu a 

jinde.  „To co dělám, chci dělat lépe,“ je 

jeho krédem. A jak je to s jeho slavným 

jmenovcem? Ten žil v Leningradě a mají 

pouze společné jméno.  
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Prof. Zdeněk Most z Habartova u Sokolova 

se k šachu dostal na internátu na průmyslové 

škole v Horním Litvínově. Mezi jeho největší 

šachové úspěchy patří čtvrté místo v přeboru 

republiky v družstvech. V letech 1992-1994 

dosáhl hodnoty ELO FIDE 2255, za sebe 

však říká, že nejvíce se mu dařilo 

v šedesátých letech. V současnosti má ELO 

FIDE 2044. Pracoval jako učitel na 

gymnáziu, vyučoval filozofii. Mezi jeho další 

záliby patří literatura, zajímá se o 

spekulativní disciplíny a obory duchovní 

vědy. Do šachu se zapojil také jako trenér. 

Jeho žáci se dokonce stali mistry FIDE. 

Rychnovského šachového festivalu se účastní počtrnácté, v roce 2011 vyhrál 

kategorii nad 70 let. Dále navštěvuje turnaje v Třebíči, v Budějovicích a 

v Praze. Do Pardubic jezdí nerad. Rychnovský festival má velmi oblíbený, 

dokonce se podle něj rok od roku zlepšuje. Také si pochvaluje letošní 

nabídku stravování v místní školní jídelně. 

Životní krédo: ,,Všechno se má brát SUB SPECIE AETERNITÁTIS (pod 

zorným úhlem věčnosti).“ 

 

 

 

Oldřich Lorenc z Jedlové u Poličky rád 

vzpomíná na svého trenéra pana Vomáčku, 

který v klubu v Poličce vychoval několik 

generací. K šachu ho přivedli kamarádi a 

celkově hraje šachy rád kvůli setkávání se 

známými lidmi. Největším šachovým úspěchem 

jsou pro něho dvě vítězství na rychnovském 

festivalu. Před rokem 2000 bylo jeho ELO 

FIDE 2230, nyní je to 2130. Jeho profesí je 

obsluha plynových kotelen. Mezi jeho další 

oblíbené aktivity patří turistika, cyklistika a 

karty, obzvlášť mariáš. 

Na festivalu v Rychnově, kde je počtvrté, se mu 

velmi daří, dvakrát vyhrál kategorii nad 50 let. 

Také navštěvuje Městečko Trnávku a dříve jezdíval na turnaj do Pardubic. 

Životní krédo: ,,Když nemusíš, neubližuj.“  
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Rudolf Mesiarik hraje již několik let za 

Region Panda, ale zatím stále žije v Bystřici 

nad Olší.  Se šachem začínal ve Svatavě ve 

12 letech, kdy po úrazu ve fotbalu byl 

hospitalizován v nemocnici, kde mu pacienti 

zakoupili šachy a učili jejich základům.  Po 

návratu z nemocnice se mu věnoval silný 

šachový hráč pan Moucha spolu se svou 

manželkou, kteří bydleli a pracovali na tamní 

poště.   Ve svých 13 letech vstoupil do 

šachového klubu TJ Baník Sokolov, kde rád 

vzpomíná na svého trenéra pana Veselého. 

V roce 1968 začal hrát v Třinci, kam 

nastoupil jako přeborník Západočeského 

kraje a jako člen družstva Třinecké železárny 

dosáhl obrovských výsledků (např. 4x Mistr republiky, 3x2. místo a 3x3. 

místo).  Nejvyššího ELO FIDE dosáhl v roce 1978 – 2390, v současné době 

je to 2179.  Za svůj největší dosavadní úspěch považuje umístění v první 

dvacítce na EUPN Belgie v roce 1991. Má vystudovánu  báňskou 

průmyslovku a celý život pracoval v šachtách, dolech a od roku 1968 

v Třineckých železárnách. Kromě šachu miluje sport všeho druhu, a to jak 

aktivně tak i pasivně. Vynikajících výsledků dosáhl i  ve volejbalu a stolním 

tenise.  V letech 1980 – 85 působil jako hrající kapitán  družstva a působil i 

jako trenér mládeže, kdy vychoval i dvojnásobného  Mistra Československa 

Pavla Chmiela.  

V Rychnově je letos poosmé a jeho nejlepším umístěním bylo  získání 2 x 1. 

místa v kategorii nad 60 let a  1 x 1. místa  v kategorii nad 70 let.  A co by 

Ruda na rychnovském festivalu zlepšil? „Neměnil bych nic, dokonce musím 

jenom chválit … mimo jiné i hrací prostory a ubytování na internátu,“  a 

k tomu dodává  „a Rychnov je opravdu moc hezké město.“  

Životní krédo:  Jsem šťastně ženatý, otec čtyř dětí, rodina mi maximálně 

fandí – tak co chtít víc!   

 

 

 
Ve čtvrtek turnaj navštívil předseda Šachového svazu České republiky, 

Viktor Novotný.  

 

Čtvrteční kolo sponzorovala pekárna Marta Dobruška a všichni účastníci 

festivalu dostali na ochutnávku její chlebíček. 

 

Ve středu nás navštívila paní redaktorka Kristýna Štanderová z Českého 

rozhlasu Hradec Králové, ve čtvrtek pan Dušek z Východočeské televize. 


