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Mezinárodní rychnovský 

šachový festival 
a 

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

 

7. 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) Chladek, Vaclav – Humlicek, Vojtech 

MCR senioru 2013 – 50,B22 












 

(2) Urban, Zdenek – Malinovsky, Petr 

MCR senioru 2013 – 50,E07 
































 

(3) Vlachopulos, Georgis – Lorenc, Oldrich 

MCR senioru 2013 – 50,B01 
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(4) Peroutka, Ivo – Habada, Jindrich 

MCR senioru 2013 – 50,D45 






























 

(5) Korinkova, Eva – Cvejn, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 50,C68 
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(6) Plachetka, Milan – Papacek, Milos 

MCR senioru 2013 – 50,C56 


















(7) Nemec, Otakar – Kubelova, Sona 

MCR senioru 2013 – 50,E01 
























 

(8) Masek, Jan – Hovad, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 50,B09 
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(9) Volfova, Milena – Zoufaly, Petr 

MCR senioru 2013 – 50,B00




















 

(10) Ruffer, Vaclav – Zamarska, Dagmar 

MCR senioru 2013 – 50,A36 








Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 

 
(1) Vorobyov, Yrij – Novotny, Josef 

MCR senioru,A04 
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(2) Furman, Boris – Mlynek, Petr 

MCR senioru,D10 








 

(3) Rucka, Alois – Gasik, Piotr 

MCR senioru,A04 




















 

 

(4) Most, Zdenek – Vlacil, Vladimir 

MCR senioru,E67 






 

(5) Fiser, Jiri – Uhmann, Jan 

MCR senioru,C77 
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(6) Jablecnik, Gustav – Dolezal, Radoslav 

MCR senioru,C68 














 

(7) Drabek, Miloslav – Papan, Cyril 

MCR senioru,D02 










 

(8) Hlavac, Frantisek – Pavlis, Jaromir 

MCR senioru,B12 
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(9) Gasik, Jadwiga – Chmelik, Jiri 

MCR senioru 2013 – 60,B22 
















 

(10) Klimes, Jiri – Trojan, Lubos 

MCR senioru 2013 – 60,B06 






























 

(11) Just, Pavel – Majerik, Vladimir 

MCR senioru 2013 – 60,B12 
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(12) Kotva, Milan – Haderka, Karel 

MCR senioru 2013 – 60,C66 














 

(13) Perik, Alois – Tejkal, Jiri 

MCR senioru 2013 – 60,E67 














 

(14) Sibl, Vaclav – Palla, Rostislav 

MCR senioru 2013 – 60,D00 
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(15) Vlachopulos, Elfteris – Juricek, Stanislav 

MCR senioru 2013 – 60,E92 








 

(16) Dusbaba, Petr – Zboril, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 60,B07 


















 

(17) Innemann, Frantisek – Gunnarsson, Leif 

MCR senioru 2013 – 60,B21 










 

 

(18) Havrlik, Pavel – Wiedermann, Jan 

MCR senioru 2013 – 60,A30 
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(19) Lexa, Vaclav – Tsapandis, Vasilis 

MCR senioru 2013 – 60,A42 


















 

(20) Pittermann, Jan – Sedlacek, Jan 

MCR senioru 2013 – 60,B21 


















 

O šachového krále seniorů nad 70 let 
 

  

(1) Jacek, Miloslav – Vitek, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 70,C55 
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(2) Macura, Emil – Prachar, Josef 

MCR senioru 2013 – 70,A46 






























 

(3) Laszkiewicz, Jerzy – Zamecnik, Bohumir 

MCR senioru 2013 – 70,B31 








 

(4) Abraham, Karel – Vlasak, Ladislav 

MCR senioru 2013 – 70,C02 
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(5) Mesiarik, Rudolf – Glembek, Bohumir 

MCR senioru 2013 – 70,D74 




























 

(6) Folta, Jaroslav – Petrzelka, Karel 

MCR senioru 2013 – 70,D03 














(7) Pavlu, Jiri – Kosek, Lubomir 

MCR senioru 2013 – 70,E91 
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8) Blazek, Jaroslav – Strakos, Tomas 

MCR senioru 2013 – 70,B20














 

(9) Tobiska, Jaroslav – Zikmund, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,B21 












 

(10) Neubauer, Vilem – Matoulek, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,A03 
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Profily hráčů: 

Emil Macura ze Zlína 

nachází v šachách 

ponaučení pro život. 

Šachy mu daly hodně 

kamarádů a jsou pro něj 

také seberealizací, neboť 

jak sám říká, šachy jsou 

boj a život je taky boj, 

kopírují život a jeho 

přehmaty. Z toho vychází 

v osobním životě. 

V šachách také vidí 

uměleckou tvorbu 

vdechnutou dřevu. Ačkoliv je ve hře samouk, několikrát 

se účastnil polofinále, mockrát se stal krajským 

přeborníkem, čtrnáctkrát přeborníkem města Zlín, 

dokonce porazil Opočenského! Nejvyšší ELO FIDE měl 

2202 zhruba před 10 lety. Nynější ELO FIDE je 1944. 

Hraje za šachový oddíl Napajedla. Živil se jako strojní 

zámečník, ale také jaké cestovní průvodce. Ostatně 

cestování je jeho velkým koníčkem. Také rád čte, 

především psychologickou literaturu. Působil také jako 

šachový trenér, mezi jeho úspěšné svěřence patří např. 

Hábovi nebo Sosna. 

Na Rychnovském šachovém festivalu je poosmé, 

několikrát se umístil na druhém místě. Pokud je zdráv, 

hraje šachy rád a nezáleží kde. V životě je pro něj 

nejdůležitější láska. 
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Andrej Baraniuk začínal se 

šachem v malém vesnici 

(selo)  

Višnopol v Čerkasovské 

oblasti na Ukrajině, kde ho 

k šachu vedl učitel od 12 let, 

nyní bydlí v Kyjevě, nikdy 

nebyl špičkovým hráčem, 

má ELO 1653, ale šachy 

miluje. Za svůj největší 

úspěch považuje 3. místo 

v polském Rudniku. Je již 

v penzi, dříve pracoval jako 

inženýr – technolog. 

V letech 2008-2013 byl 

prezidentem šachové 

federace na Ukrajině. Kromě 

toho, že na turnajích prodává šachovou literaturu, 

připravuje také internetové stránky.  

  Pochválil Dr. Jana Mazucha za pardubický CZECH 

OPEN, líbilo se mu v Polanici Zdroj i ve Swidnici. 

Andrej Baraniuk: „U vás na turnaji se mi líbí úplně 

všechno, všude je po městě blízko, jsem nadšen z exkurze 

do firmy Johnson Controls, rád chodím do parku, máte 

tady hodně supermarketů a velmi vstřícné lidi! Moje 

krédo? Vpřed!“ 
 


