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Mezinárodní rychnovský 

šachový festival 
a 

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

 

5. 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) Malinovsky, Petr – Humlicek, 

Vojtech 

MCR senioru 2013 – 50,D35 

 










































[0.5]  

 

(2) Urban, Zdenek – Lorenc, 

Oldřich 

MCR senioru 2013 – 50,A25 




























 [1-0]  

 

(3) Masek, Jan – Vlachopulos, 

Georgis 

MCR senioru 2013 – 50,B06 


































































[0-1]  
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(4) Kubelova, Sona – Chladek, 

Vaclav 

MCR senioru 2013 – 50,D10 


































 [0-1]  

 

(5) Nemec, Otakar – Cvejn, 

Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 50,C70 




























 [0-

1]  

 

 

(6) Korinkova, Eva – Habada, 

Jindrich 

MCR senioru 2013 – 50,B27 


























[0.5]  

 

(7) Plachetka, Milan – Mares, Ilja 

MCR senioru 2013 – 50,B28 


















































 [1-0]  
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(8) Peroutka, Ivo – Ruffer, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 50,D45 














 [1-0]  

 

(9) Hovad, Vaclav – Zoufaly, Petr 

MCR senioru 2013 – 50,E14 
































[0.5]  

 

(10) Zamarska, Dagmar – 

Papacek, Milos 

MCR senioru 2013 – 50,E90 






















































 [1-0]  

 

Mistrovství ČR seniorů nad 60 let  

 
(1) Vorobyov, Yrij – Gasik, Piotr 

MCR senioru 2013 – 60,A04 
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 [1-0]  

 

(2) Kotva, Milan – Mlynek, Petr 

MCR senioru 2013 – 60,B12 


































 

[0-1]  

 

(3) Furman, Boris – Trojan, Luboš 

MCR senioru 2013 – 60,E21 








































 [0.5]  

 

(4) Just, Pavel – Novotny, Josef 

MCR senioru 2013 – 60,C00 












































 [0.5]  
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(5) Hlavac, Frantisek – Juricek, 

Stanislav 

MCR senioru 2013 – 60,C24 








































 [1-0]  

 

(6) Drabek, Miloslav – Most, 

Zdenek 

MCR senioru 2013 – 60,D74 


















 

[0.5]  

 

 

 

 

(7) Papan, Cyril – Chmelik, Jiri 

MCR senioru 2013 – 60,E12 


































































 [1-0]  

 

(8) Jablecnik, Gustav – Pavlis, 

Jaromir 

MCR senioru 2013 – 60,B07 
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 [0.5]  

 

(9) Innemann, Frantisek – 

Uhmann, Jan 

MCR senioru 2013 – 60,B13 










































































 [0-1]  

 

(10) Havrlík, Pavel – Vlacil, 

Vladimir 

MCR senioru 2013 – 60,A39 
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 [0-1]  

 

(11) Klimes, Jiri – Zboril, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 60,B07 
















































 [1-0]  

 

(12) Haderka, Karel – Tejkal, Jiri 

MCR senioru 2013 – 60,E61 


































 [0-1]  

 

(13) Sibl, Vaclav – Zeman, 

Ladislav 

MCR senioru 2013 – 60,D00 




























































 [1-0]  
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(14) Rucka, Alois – Truksa, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 60,E69 














































 [1-0]  

 

(15) Vlachopulos, Elefteris – 

Dolezal, Radoslav 

MCR senioru 2013 – 60,D11 




























 [0-1]  

 

(16) Fiser, Jiri – Pop, Ladislav 

MCR senioru 2013 – 60,B20 
































 [1-0]  

 

(17) Jirasek, Jiri – Dusbaba, Petr 

MCR senioru 2013 – 60,D95 
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 [0-1]  

 

(18) Gasik, Jadwiga – 

Wiedermann, Jan 

MCR senioru 2013 – 60,C02 




































 [1-0]  

 

(19) Lexa, Vaclav – Gunnarsson, 

Leif 

MCR senioru 2013 – 60,A52 


































 [1-0]  

 

(20) Majerik, Vladimir – 

Rychtecky, Pavel 

MCR senioru 2013 – 60,D03 


















































 [0.5] 
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O šachového krále seniorů nad 70 let 
 

 
(1) Macura, Emil – Jacek, 

Miloslav 

MCR senioru 2013 – 70,A43 
















































 [0-1]  

 

(2) Vitek, Vaclav – Glembek, 

Bohumír 

MCR senioru 2013 – 70,A02 






























































 [0-1]  

 

(3) Prachar, Josef – Laszkiewicz, 

Jerzy 

MCR senioru 2013 – 70,A80 


















 [0.5]  
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(4) Neubauer, Vilem – Vlasak, 

Ladislav 

MCR senioru 2013 – 70,B20 


















































































 [0-1]  

(5) Strakos, Tomas – Pavlu, Jiri 

MCR senioru 2013 – 70,D12 












































 [1-0]  

 

(6) Stec, Frantisek – Abraham, 

Karel 

MCR senioru 2013 – 70,D78 


















[0.5]  
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(7) Slovak, Martin – Petrzelka, 

Karel 

MCR senioru 2013 – 70,D06 














 [0.5]  

 

(8) Reichmann, Pavel – Svatos, 

Zdenek 

MCR senioru 2013 – 70,B94 
















[1-0]  

 

(9) Kosek, Lubomir – Krys, 

Jaromír 

MCR senioru 2013 – 70,C84 




































































[1-0

 

 

Výlet na HANIČKU – 23. 8. 2013 

Odjezd ve 13:55 ze Školního náměstí (zatáčka pod 

poštou před budovou Společenského centra).  

Prohlídka bunkru trvá cca 80 minut a bude převážně 

probíhat v chladném podzemním prostoru  (5-8 °C)!! 



 
14 

Profily účastníků 

 

JUDr. Jaroslav Sládek  z Jičína 

se dostal k šachu na vojně. Po 

skončení vojenské služby v roce 

1953 nastoupil do šachového 

klubu v Jičíně, kde hraje dodnes. 

Velmi rád vzpomíná na pana 

Matějku z jičínského klubu. Rád 

hraje šachy na počítači. V roce 

1972 měl nejvyšší ELO FIDE 

1960. S současnosti je to 1550. 

Pracoval na Okresním národním 

výboru v Jičíně. Kromě šachu luští 

rád křížovky a jeho velké hobby je chůze.  

Na festivalu v Rychnově je potřetí, poprvé zde byl společně s panem 

Foglarem. Nejlépe se umístil na čtvrté pozici ve vedlejším turnaji, 

když porazil hráče s ELO 2200. Jezdí po republice na bleskové 

turnaje, např. do Havlíčkova Brodu, kde se umístil na patnáctém 

místě z padesáti soutěžících. V Rychnově doporučuje navštívit místní 

zámek.   

Životní krédo: ,,Snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem, večeři 

dej nepříteli.“ 

 
 

Ing. František Hlaváč   přijal dne 

18.3.1911  na polském šachovém 

herním serveru Kurnik přezdívku 

„Bledá tvář,“ pod kterou  se nyní 

prezentuje, a to nejen na 

šachových turnajích. Pochází ze 

Sokolova a reprezentuje šachový 

oddíl  Global Sokolov. Nejvyššího 

ELO FIDE  -2245 - dosáhl asi 

v roce 1991. V současnosti hraje 

s ELO FIDE 2011. Šachy  začal 

hrát ve 3. třídě internátní školy pro 

děti s vadou řeči v Praze 8 – Kobylisích, a to se svými kamarády a 

spolužáky. Žádné trenéry nikdy neměl, a přesto se mu podařilo 
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dosáhnout několika výrazných úspěchů, z nichž nejvíce si cení  

získání titulu mistra v korespondenčním šachu, v době, kdy jeho 

korespondenční ELO dosahovalo 2405. „Mým největším potěšením 

ze hry je, když vidím kyselý ksicht soupeře, který prohrává a pokud 

se mi k tomu podaří zahrát nějakou vylomeninu, kterou ho nachytám, 

o to lépe,“ říká Franta Bledá tvář. V letech 1997 – 2004 působil jako 

trenér mládeže v Baníku Sokolov, kdy mezi jeho trenérské úspěchy 

patří např. výhra jeho svěřence Daniela Ungra v krajském přeboru 

dorostu Západních Čech.  Pracoval jako technik údržby na elektrárně 

a mezi jeho další koníčky patří sladké nic nedělání a po úspěšném 

zvládnutí těžké nemoci se zajímá i o zdravou výživu.  

Rychnovský festival navštívil letos podruhé  a co by zde rád zlepšil 

jsou jeho vlastní hráčské výsledky.  Líbí se mu zde především klid, 

pohoda festivalu a fakt, že je všude blízko pro pěší.  

Životní krédo: „Říkám soupeři: Hraješ jako mistr světa ….  ve skoku 

na špek.“  

 

 

František Štec  je z Přerova, kde jsou 

dva šachové oddíly. Jeden vede 

Dimitrij Mathon (SK)    a druhý právě 

František Štec (Spartak). František je 

znám jako pracovník Prechezy 

v Přerově, kde se zabýval technologií 

titanové běloby. Při zaměstnání 

neustále organizoval šachové 

odborářské soutěže v chemickém 

průmyslu, které vydržely od roku 

1974 až do těchto dnů, a to  

především díky jeho dobrým 

kontaktům s vedením firmy. Se 

šachem začínal v 15ti letech 

v Kojetíně, kde ho k šachu přivedl Dr. 

Sauer, zakladatel šachového oddílu. Pokračovatel této šachově 

tradice v tomto města byl Jaroslav Junaštík, velmi blízký 

spolupracovník Vladimíra Prachaře z  Náchoda.  Šachem se zabýval i 

dva roky na vojně v Baníku Líně, kde působil například s Ježkem, 

Šimandlem, Havlátem.  Za své zkušenosti je hodně vděčný 

předsedovi plzeňského šachového svazu panu Plichtovi.  Nejvyššího 
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ELA dosáhl v roce 1976, kdy měl ELO FIDE 2172, které mu 

v současné době kleslo na 2017.   

V Rychnově hraje počtvrté a nejlépe se umístil na 5. místě v kategorii 

nad 70 let.  „Rychnovský festival je jediným turnajem kde si dovolím 

na týden odjet od rodiny, neboť mým životním krédem je moje žena 

a vděk mých dětí. Snažím se napsat hymnu tohoto festivalu na hudbu 

hymny Sovětského svazu,“ směje se František.    

 

 
Ing. Zdeněk Urban  hraje za AD 

šachový klub Jičín, o.p.s. V roce 

2010 jeho nejvyšší ELO FIDE 

dosáhlo 2203, v současnosti  je to 

2124.  Prvním trenérem Zdeňka 

Urbana byl jeho tatínek,  který vedl 

v Jičíně šachový kroužek a 

registrovanou šachistkou byla i jeho 

maminka. Se šachem se seznamoval 

již od 5 let, ikdyž v kroužku začal 

hrát až od 8 let.  Přestože je dnes 

úspěšným manažerem, auditorem, 

daňovým poradcem a soudním znalcem, zůstal šachu věrný a je 

předsedou šachového oddílu v Jičíně, který zároveň sponzoruje a 

podporuje i jiné šachové aktivity. Je  zároveň předsedou revizní 

komise Královéhradeckého šachového svazu a zastupuje kraj na 

celostátní konferenci. Za svůj největší úspěch považuje 3. místo  na 

Mistrovství Československa žáků v roce 1974  a 4. místo na přeboru 

armády v roce 1982. „V šachu se neustále přesvědčuji o tom, co 

neumím a mám je rád, protože obecně procvičují mysl. Raději hraji 

rychlé partie,“ říká Zdeněk Urban.   

Na RŠFS  je potřetí a vždy byl úspěšný v kategorii nad 50 let (1. a 2. 

místo). Mezi jeho oblíbené turnaje patří rovněž Jeseník a Krásná 

Lípa.  Na Rychnovsku se mu líbí zejména příroda a možnost 

vycházek do okolí a lituje toho, že letos není festival časově sladěn 

s rychnovským jarmarkem.  

Životní krédo:  Divide et impera!    Rozděl a panuj!  


