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Mezinárodní rychnovský 

šachový festival 
a 

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

 

8. 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 – Peroutka, Ivo 

MCR senioru 2013 – 50,C01 






























(2) Vlachopulos, Georgis – Urban, Zdenek 

MCR senioru 2013 – 50,B07 


























(3) Malinovsky, Petr – Chladek, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 50,D11 
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(4) Korinkova, Eva – Nemec, Otakar 

MCR senioru 2013 – 50,B23 


























(5) Lorenc, Oldrich – Plachetka, Milan 

MCR senioru 2013 – 50,A17 




























(6) Papáček, Miloš – Masek, Jan 

MCR senioru 2013 – 50,C83 
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(7) Cvejn, Jaroslav – Mares, Ilja 

MCR senioru 2013 – 50,B13 


























(8) Zamarska, Dagmar – Habada, Jindrich 

MCR senioru 2013 – 50,A60 














(9) Zoufaly, Petr – Ruffer, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 50,D45 
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(10) Kubelova, Sona – Volfova, Milena 

MCR senioru 2013 – 50,D20 




























 

Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 

 
(1) Gasik, Piotr – Mlynek, Petr 

MCR senioru 2013 – 60,A03 
















(2) Vlacil, Vladimir – Vorobyov, Yrij 

MCR senioru 2013 – 60,B28 
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(3) Novotny, Josef – Fiser, Jiri 

MCR senioru 2013 – 60,A00 
























(4) Klimes, Jiri – Furman, Boris 

MCR senioru 2013 – 60,B22 






























(5) Drabek, Miloslav – Jablecnik, Gustav 

MCR senioru 2013 – 60,A40 
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(6) Most, Zdenek – Kotva, Milan 

MCR senioru 2013 – 60,D02 






























(7) Tejkal, Jiri – Papan, Cyril 

MCR senioru 2013 – 60,E12 












(8) Dolezal, Radoslav – Hlavac, Frantisek 

MCR senioru 2013 – 60,B03 










(9) Chmelik, Jiri – Sibl, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 60,B07 










(10) Pavlis, Jaromir – Rucka, Alois 

MCR senioru 2013 – 60,B23 
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(11) Uhmann, Jan – Gasik, Jadwiga 

MCR senioru 2013 – 60,A88 


























(12) Milian, Milan – Just, Pavel 

MCR senioru 2013 – 60,C67 


































(13) Zboril, Jaroslav – Portych, Vaclav 

MCR senioru 2013 – 60,D03 
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(14) Sedlacek, Jan – Innemann, Frantisek 

MCR senioru 2013 – 60,A08 




























(15) Majerik, Vladimir – Havrlík, Pavel 

MCR senioru 2013 – 60,D02 










(16) Vlachopulos, Elfteris – Lexa, Václav 

MCR senioru 2013 – 60,D53 
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(17) Juricek, Stanislav – Vesely, Emanuel 

MCR senioru 2013 – 60,C29 






















(18) Trojan, Lubos – Šilar, Ladislav 

MCR senioru 2013 – 60,D52 
























(19) Splitek, Lubos – Pokorny, Jan 

MCR senioru 2013 – 60,B09 
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O šachového krále seniorů nad 70 let 
 

  

(1) Vitek, Vaclav – Macura, Emil 

MCR senioru 2013 – 70,A45 
















(2) Mesiarik, Rudolf – Jacek, Miloslav 

MCR senioru 2013 – 70,A30 














(3) Zámečník, Bohumír – Abraham, Karel 

MCR senioru 2013 – 70,A36 
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(4) Vlasak, Ladislav – Laszkiewicz, Jerzy 

MCR senioru 2013 – 70,B26 












(5) Strakos, Tomas – Petrželka, Karel 

MCR senioru 2013 – 70,D35 










(6) Prachar, Josef – Blazek, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,D04 






















(7) Matoulek, Jaroslav – Pavlu, Jiri 

MCR senioru 2013 – 70,D12 
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(8) Kosek, Lubomir – Glembek, Bohumír 

MCR senioru 2013 – 70,C27 






























(9) Zikmund, Jaroslav – Folta, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,E61 
























(10) Reichmann, Pavel – Tobiska, Jaroslav 

MCR senioru 2013 – 70,C72 
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Profily hráčů: 
 

Yrij Vorobyov je členem centrálního 

městského šachového klubu 

v Sevastopolu, který leží až na břehu 

Černého moře. Kdysi hrával na 

Ukrajině přebory školáků a v jeho 

ukrajinské konkurenci byli tehdy 

mladí kandidáti mistra – později 

velmistři – Bjeljavskij, Romanišin 

nebo Dorfman. Později vystudoval 

v Leningradě na vysoké škole dva 

obory – je inženýrem mechanikem pro 

stavbu lodí a zároveň inženýrem 

akustiky. V roce 1969 se šachem 

prakticky přestal a věnoval se své 

profesi. Ale v roce 1999 těžce 

onemocněl, a tak se k šachu vrátil. Po 

třicetileté pauze zjistil, že šachy jsou to 

jediné, co může dělat, co ho dál drží při životě. Během tří let se pak dostal na 

svůj šachový vrchol, povedl se mu turnaj v roce 2002 v Paříži a měl své 

rekordní ELO 2336. Od té doby mu ELO klesá na současných 2235. 

Koníčky? „Mám dva vnuky,“ říká skromně patrně věčný optimista, který už 

zná spoustu českých slov a dodává: „Yrij, to je český Jiří. Dříve jsem jezdil 

do Německa, Francie či Rakouska, ale Čechy mám nejblíž a v Česku se mi 

moc líbí. Hrady, zámky, tvrze, Český Krumlov, Olomouc, české pivo… 

Krédo? Být sám sebou.  

 
 

Leif Gunnarsson hraje za 

KRISTALLENS SCHACKKLUBB ve 

Stockholmu, kde žije. 

„Žádného oblíbeného trenéra nemám, 

proto hraju tak špatně, nejlepší ELO 

FIDE mám dnes 1831, přitom jsem 

začínal se šachem ve 13ti letech. „ 

Pracoval jako účetní a rád čte – má rád 

Haška a četl i Švejka, (dokonce 

několikrát). Na festivalu v Rychnově 

je po 2., dříve už ČR navštívil – 

Pardubice,.. Festival se mu líbí, nic by 

neměnil. Okolí bohužel zatím moc 

nezná.  
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Vojtěch Humlíček (Sokol 

Hradec Králové) je černým 

koněm turnaje v kategorii nad 50 

let. Se šachem ho seznámil otec 

v pěti letech ve Žďáru nad 

Sázavou a svého vrcholu dosáhl 

kolem roku 2000, kdy jeho ELO 

vystoupalo na 2080, dnes má 

ELO FIDE 1952. Přednáší na 

fakultě lékařství a na fakultě 

vojenského zdravotnictví 

v Hradci Králové. V Sokole 

Hradec králové je organizačním 

pracovníkem a místopředsedou 

oddílu, kapitánem týmu, 

rozhodčím a v poslední době i 

pořadatelem mládežnických soutěží. Jeho krédem je TOLERANCE. A jako 

hodnotí svoje vystoupení v Rychnově 2013: „Většinou jsem se dobře vyspal 

a mám potřebné štěstí.“ 

 

 

 

Piotr Gasik přijel na festival se svojí 

ženou Jadwigou z Varšavy. Zatímco 

Piotr začal hrát doma v šesti letech, 

Jadvigu přivedli k šachu až kolegové na 

vysoké škole, protože potřebovali do 

týmu ženu. Své rekordní životní ELO má 

Piotr 2205, Jadviga 2100. Piotr hraje za 

klub Polonia, Jadviga za Elektieznost. A 

teď pozor, jejich dcera Anna Gasik, 

studentka geologie, získala v roce 2007 

v Herceg Novi v Černé Hoře titul 

mistryně Evropy dívek do 18 let a 

startovala tam v turnaji s letošní mistryní 

ČR žen Martinou Marečkovou. Piotrovi 

se velmi líbí v ČR, vloni u nás vyhrál 

jeden z bleskových turnajů a říká, že je u 

nás velmi dobře, lépe být nemůže. Líbilo se mu ale i na Mistrovství 

Branderburgu (www.seniorenschach-branderburg.de).  

 Piotr podniká v turistice, hovoří plynule i německy a rusky a rozumí dalším 

jazykům. Vystudoval vojenskou vysokou školu a VŠ v oboru stavebnictví.  

http://www.seniorenschach-branderburg.de/
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Václav Šíbl z Chebu, který je na našem 

turnaji již poněkolikáté, mi přišel 

gratulovat k vytvoření vynikajícího 

mladého týmu pořadatelů. Jmenovitě 

pochválil Jana Chasáka, Davida 

Pokorného Karolínu Tuzarovou, Kateřinu 

Šmajzrovou, Martinu Marečkovou, 

Lenku Neubauerovou a Petru Tuzarovou. 

„Není příliš obvyklé, aby organizace 

turnaje tak bezvadně klapala, aby ti mladí 

lidé byli tak neuvěřitelně ochotní, slušní a 

pracovití. Výborná byla i možnost 

sledování 11 ON LINE přenosů v přilehlé 

restauraci. Přihlašuji se na všechny další 

ročníky, dokud budu živ.“ 




 

 

 

 

 

 

 

Tento bulletin je poslední tištěný, bulletin č. 9 vychází jen 

v elektronické podobě a bude ke stažení na www.panda-rk.cz. 


