
VÁNOČNÍ POZDRAV Z LITOMYŠLE 
 

 

Jako vždy touto dobou se hlásíme z vánoční Litomyšle, kde probíhá již sedmnáctý ročník tradičního FIDE 

turnaje, jehož duší i jediným organizátorem (za pomoci své manželky, která vede turnajový bufet) je 

nestárnoucí šéf A64 Grygov Jaroslav Fuksík. Ten zvládá jak shánění sponzorů a příspěvků do cenového 

fondu, tak dovoz šachového materiálu, partiářů, přípravu hrací místnosti, ubytování účastníků až po zajištění 

silvestrovského programu s občerstvením. V pohodě a s úsměvem zvládá zajišťovat tisíc a jednu maličkost a 

o tom, že se mu daří vytvářet příjemnou atmosféru akce, svědčí i početná účast (letos 75 hráčů) z domova i 

ciziny, a to i z ciziny poměrně daleké. Vzpomeňme jen loňskou účast hráče z Brazílie, který pořadatelům 

připravil nejednu komunikační nesnáz, když vládl pouze portugalštinou a španělštinou – ještěže existují 

internet a překladové servery. Letošní nejvzdálenější účastník mezinárodní mistr Virgilio Vuelban je až 

z Filipín. Vládne sice angličtinou, ale Česká republika je zřejmě pro jeho rozlišovací schopnosti příliš malá, 

jak se ukázalo z jeho příjezdu. Bylo totiž domluveno, že ho pořadatelé vyzvednou na Boží hod ve 21 hodin 

na autobusovém nádraží. Ředitel turnaje Jaroslav Fuksík poctivě čekal ve smluvený čas na určeném místě – 

a mistr stále nikde. Teprve asi po půl hodině panu Fuksíkovi mistr telefonem a zklamaně sděloval, že stojí na 

nádraží, a nikdo ho nečeká. Nádraží v Litomyšli není však tak veliké, aby se zde dva lidé nepotkali, a proto 

duchaplný ředitel turnaje požádal mistra, aby mu přečetl nápis, u kterého stojí. A když se ozvalo 

„FLORENC“, bylo vše jasné a nezbylo než udivenému mistrovi vysvětlit, že mezi Prahou a Litomyšlí leží ještě 

200 kilometrů. Filipínec se však nevzdal: na noc se v Praze ubytoval v nejbližším hotelu a do Litomyšle 

zvládl dorazit následující den ještě včas a turnaj zahájit výhrou. 

Turnaj se hraje v hezkých prostorách jídelny modernizovaného internátu VOŠP a SPgŠ Litomyšl. 

 

 

  



Nasazenou jedničkou je mezinárodní mistr Vojtěch Plát a i jinak se turnaj silně obsazen – ve startovní listině 

 
 

najdeme dva velmistry a sedm dalších mezinárodních mistrů. Z jihomoravského kraje se akce účastní  

 
 

 



Daniel Gajdoš z Moravské Slavie Brno a pozvání přijala i bývalá členka šachového klubu v Zastávce hájící 

dnes barvy Jičína Nataša Richterová. 

 

Turnaj končí v neděli 1. ledna devátým kolem. Soutěž má své vlastní webové stránky, prvních deset partií 

každého kola se průběžně zpracovává elektronicky, pravidelně aktualizované výsledky můžete sledovat i na 

stránkách chess-results. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


