
TÉMĚŘ 40 ÚČASTNÍKŮ NA SEMINÁŘI STRATEGIE KONCOVEK 
NAPSAL JIŘÍ DANIEL DNE 22. SRPEN 2016. 

Téměř 40 účastníků přilákal seminář Strategie šachových koncovek, který 
se uskutečnil dnes (v pondělí) od 9 do 11 hodin ve velkém sále Pelclova 
divadla. Přednášel mezinárodní mistr Josef Přibyl a šlo o přednášku velmi 
poutavou. 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOSLECHNUTO NA FESTIVALU 
NAPSAL JIŘÍ DANIEL DNE 22. SRPEN 2016. 

Na nádvoří Pelclova divadla je během festivalu vždy velmi živo. Starají se 
to to hráči, kteří rádi diskutují po odehraných partiích, probíhají tam četné 
analýzy. V neděli jsme zaznamenali: 
Jindra Tolarová z Prahy: "Manžel hraje šachy od mládí, já jsem z rodiny, 

kde se šachy nehrály. On je bojovník, nemá rád remízy. Tady v Rychnově 
stále poznávám velmi silnou společnost. Moc se mi tady líbí, mám to 
kousek do bazénu, kousek do hrací místnosti, jezdím tady na kolečkových 
bruslích. A pak, zrovna jako teď někdo přijde z hrací místnosti a řekne: 
Proboha, proč jsem sem jezdil?! Není tu krásně?" 
Jan Brňák, Děčín: "Jsem tady podruhé. Manželka je Sokolka, vezl jsem 

sem 17 bab do Říček. Třicet let jsem šachy nehrál, jezdil jem na lodi na 
německých řekých, od roku 2013 jsem zpátky a postupně se dostávám do 
boje proti Alzhaimerovi. Jsem rád za možnost sólo ubytování... Pozoruji 

život kolem, mění se doba. Mám pětiletou vnučku, přijde a první co řekne: Dědo, půjč mi tablet. A ve škole: dřív jsme měli 
ve třídě jedno obézní dítě, dnes je v každé třídě jedno štíhlé..."  
Eda Dvořák, Kunvald: "Jezdím sem už asi 10 let, na jiný turnaj nejezdím." 
  Ve středu natočil reportáž na festivalu také Jiří Fremuth, redaktor Českého rozhlasu, tak si zapněte Český rozhlas 
Hradec Králové. Zpovídal Evu Kořínkovou, Emana Veselého, Zdeňka Svatoše a Juru Vorobyova. 

 

MÍLA JAČEK V TRHÁKU JIŽ PO 3. KOLE 
NAPSAL JIŘÍ DANIEL DNE 22. SRPEN 2016. 

  V kategorii nad 70 let se dostal již po 3. kole do samostatného vedení 
Míla Jaček z Mladé Boleslavi, ale je pečlivě střežen šesti pronásledovateli, 
kteří jsou o pů bodu zpět. V kategorii nad 60 let dnes zahodil mnoho 
příležitostí k výhře Josef Přibyl a svým charakteristickým způsobem ho 
zaskočil Josef Katenáčo Novotný z Pandy. Katenáčo je v čele s Petrem 
Mlýnkem (Brno) a překvapivě také s 25. nasazeným Aloisem Růčkou 
(Hutisko Solanec). V nejmladší kategorii nad 50 let si zatím vede 
suverénně ratingově nejsilnější hráč Mistrovství ČR Marian Sabol z 
Vysokého Mýta (2337), čerstvý pdesátník. Se třemi body mu sekunduje 
Zdeněk Urban z Jičína (2153) a o samostatném vedení může rozhodjnout 
jejich zítřejší vzájemná partie.  

 

 



OLIVER RALÍK VÍTĚZEM ŘEŠITELSKÉ SOUTĚŽE 
NAPSAL JIŘÍ DANIEL DNE 24. SRPEN 2016. 

  Oliver Ralík z Levice se stal vítězem řešitelské soutěže, které se v úterý dopoledne 
zúčastnilo 11 účastníků Rychnovského šachového festivalu seniorů. Získal 17,25 
bodu. Oliver Ralík byl jediným účastníkem se zkušenostmi z předchozích podobných 
soutěží a takié hlavním iniciátorem soutěže v Rychnově, které se i podle jeho slov 
měla překvapivě vysokou účast. Soutěž v Rychnově zorganizoval Ing. Milan Petras z 
Prahy, pracovník sekretariátu ŠS ČR. Konečné pořadí: 1. Ralík (Levice), 2. Miloš 
Papáček (Letohrad), 3. Jiří Bříza, 4. Miroslav Bíža, 5. Oldřich Istel, 6. Evžen Pospíšil, 
7. Jaroslav Sládek, 8. Pavel Rychtecký, 9. Ladislav Střelec, 10. Jitka Lorencová, 11. 
Eduard Jedlička. 

 

 

 

 

VEČER S HARMONIKOU ANNY SCHŮTOVÉ 
NAPSAL JIŘÍ DANIEL DNE 24. SRPEN 2016. 

Společenský večer s harmonikou Anny Schůtové měl velmi významnou 
konkurenci - souběžně probíhal televizní fotbalový zápas evropských 
pohárů, kdy Plzeň doháněla bulharské manko. Přesto si přišlo společně 
zazpívat přes 40 lidí, Oliver Ralík - vítěz řešitelské soutěže, věnoval 
účastníkům 4,5 litru vína, Emil Macura půllitr slivovice. Pochopitelně, že 
další alkoholické i nealkoholické nápoje tekly proudem. Účastníci (kromě 
Pražáků) si krásně zazpívali a končili sborovým "Za rok se vrátím..." 
Účastníky festivalu přišla večer pozdravit i rychnovská místostarostka Jana 
Drejslová. 

 

 

 

HOŠI, DĚKUJEM! 
NAPSAL JIŘÍ DANIEL DNE 28. SRPEN 2016. 

  Čím déle organizuji Rychnovský šachový festival seniorů, tím více mi 
připadá akce jako pravidelný školní třídní sraz, ačkoli nás stovky do žádné 
třídy nikdy nechodilo. Stovky proto, že někteří z nás přijíždějí pravidelně, 
jiní nepravidelně, ale přeci. Kdykoli se loučíme, přejeme si, abychom se za 
rok zase sešli a jsem moc rád, že třeba i nové dvojice ubytovaných s 
průměrným věkem kolem osmdesátky již zabukovali své společné pokoje i 
na příští rok. Je nám s Vámi v Rychnově dobře a jsme moc rádi, že i Vy 
nám pomáháte. Když Petra Tuzarová dnes odpoledne prošla všechny 
pokoje DM, abychom předali internát v pořádku, bylo povlečení všude 
svlečené a složené na postelích. Bereme to i jako Vaši odměnu za naši 
snahu vyjít Vám všem vstříc. A tak vyřizuji její vzkaz: Hoši, děkujem! Stejně 
tak děkujeme i rodičům dětí z naší šachové školy, kteří nám pomohli 
odstěhovat všechen materiál. I Vám, tatínkové a maminky, patří náš dík.   

 


