
      Region PANDA 
                                Rychnov nad Kněžnou 
 

       předseda Jiří Daniel, Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou  

               IČ : 60886374                          tel : 777 124 775 

    

__________________________________________________________________________ 

Jednou ze sekcí Regionu Panda je šachová škola 

 

Šachový svaz ČR 

STK 

Ing. Záruba, Ing. Malec a členové komise 

Rychnov nad Kněžnou dne 23. 11. 2012 

 

Věc : Přihláška do  konkurzu na pořadatele M ČR seniorů 2013 
  

 

Vážený pane předsedo, vážení členové komise, 

 

dovoluji si předložit nabídku do konkurzu na pořadatele M ČR seniorů v šachu 2013. 

 

Místo:  

 

Sál Pelcova divadla Rychnov nad Kněžnou 

http://www.atelier-adip.cz/cz/reference-kulturni-stavby-pelclovo-divadlo-02.htm 

 

 
 

http://www.atelier-adip.cz/cz/reference-kulturni-stavby-pelclovo-divadlo-02.htm


 
Sál Pelcova divadla je jedním z nejkrásnějších sálů v České republice, prošel velmi 

nákladnou rekonstrukcí v roce 2001 s nákladem desítek milionů korun. Je v něm skvělá 

akustika a vynikající zázemí i pro analýzy (několik místností). Sál je přímo v centru města 

vzdálen asi 200 m od všech hlavních ubytovacích zařízení na pěší zóně v místě mezi třemi 

rychnovskými náměstími. 

 

Přenos partií: 
 

V sále umístíme dataprojektor a plátno s přenosem 1. šachovnice, zařídíme opět on-

line přenos na www.panda-rk.cz, stránky pořadatele. Pokusíme se zajistit on-line přenos 

z více šachovnic, vstoupíme do jednání se sekretariátem ŠS ČR, vlastníme zatím 1 ks takové 

šachovnice. 

 

Stravování: 
 

 Přilehlá restaurace nabízí denně desítky hotových jídel i jídel na objednávku podle 

vlastního výběru v cenách od 58 Kč, sál je přímo v centru města vzdálen asi 200 m od všech 

hlavních ubytovacích zařízení, 50 m od Penzionu Zvon. 

 

Ubytování: 

 

Nejlevnější: 
 dvoulůžkový pokoj – 230 Kč za jedno lůžko a noc – pokoj v internátě 

s umyvadlem, psacím stolem a dvěma postelemi, polovina pokojů 

s balkónem, WC a sprcha na chodbě pro 7 pokojů, kuchyňka s konvicí, – 

není problém v této ceně uspokojit požadavky na ubytování až 160 

účastníků 

http://www.panda-rk.cz/


 

 

Náročnější 
 samostatné ubytování (obsazeno 1 lůžko na pokoji) 330 Kč za 1 lůžko a 

noc - pokoj v internátě s umyvadlem, psacím stolem a dvěma postelemi, 

polovina pokojů s balkónem, WC a sprcha na chodbě pro 7 pokojů, 

kuchyňka s konvicí 

Poznámka: 
 

Při objednávce ubytování na méně než 6 noclehů jsou ceny za samostatné ubytování 400 

Kč za noc, dvoulůžkový pokoj 500 za pokoj (Domov mládeže). 

 

 

Pro maximální spokojenost s ubytováním 

 
GARSONKY V DM 

Dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením v cenách 750  Kč za dvě osoby a noc 

zajišťuje po individuální dohodě pořadatel.  

 
HOTELY a PENZIONY  
V Rychnově nad Kněžnou nabízejí ubytování v cenách od 800 Kč ve dvoulůžkových 

pokojích. Pomůžeme rezervovat ubytování.  

 

 

Všude připojení na WIFI 

 

Parkování 
  

V sousedství internátu, kde jsou účastníci ubytováni. Klidné místo pod okny budovy, kde se 

bydlí. 200 m od hracího sálu. Střed města je pěší zóna. 

 

Systém 
 

Hlavní kategorie M ČR ročník 53 a starší a kategorie hráčů nad 50 let švýcar na 9 kol  

Umožníme start zahraničním hráčům 

Kategorie hráčů nad 70 let a nad 80 let  – pro všechny 43 a starší – na základě hlasování 

samostných účastníků této kategorie rovněž 9 kol, ale za 7 dní – pro ty, kterým se nechce hrát 

s mladými hochy (velmi oblíbená kategorie možná jen v Rychnově, jinde si zatím 

nevychovali dostatek účastníků) 

 

 

V kategorii M ČR seniorů vždy jedna partie denně. Zápočet na ELO FIDE i ELO LOK 

 

Doprovodné akce 
1. bleskový turnaj OPEN 2x4´+ 3“, 11 kol 

2. bleskový turnaj pro seniory 9 kol 2x10 minut 

3. společenský večer se živou hudbou (vstupné 0 Kč) 



4. organizovaný výlet do výroby automobilů ŠKODA (roky 2011 a 2012 bylo 40 

nadšených účastníků) 

5. organizovaný výlet do Orlických hor 

 

Startovné  
500 Kč, senioři nad 70 let 400 Kč, nad 80 let a ženy 300 

 

 

Celkové náklady na turnaj pro nejlevněji ubytované – 8x230 Kč + 500 Kč = 2 340 Kč 

 

 

 

Cenový fond  
 

Minimálně 30 300 korun + věcné ceny (cenový fond během turnaje vždy navyšujeme 

podle počtu přihlášených), medaile, diplomy 

 

 

Harmonogram akce: 
16. 08. 2013 – pátek – 10:00 převzetí klíčů 

17. 08. 2013 – sobota - prezentace a start kategorií 50 a 60 let 

19. 08. 2013 – pondělí - prezentace účastníků a zahájení turnaje nad 70 let 

25. 08. 2013 – neděle - ukončení, úklid 

26. 08. 2013 – pondělí -  vrácení klíčů, předání prostor zpět 

 

            Stejně jako v předchozích letech  budeme rádi, když budeme moci  vyhovět 

požadavkům starších spoluobčanů nad 60 let a během pobytu v Rychnově nad Kněžnou je 

ubytovat na pokojích samostatně.  Počítáme tedy s využitím celé kapacity internátu na 

Javornické ulici včetně garsonek a přízemí internátu v ulici TGM. V případě naplněné 

kapacity ubytování nabídneme nejpozději přihlášeným ubytování v DM Kostelec nad Orlicí.  

Zároveň umožníme v tomto termínu vstup do společenských místností s televizí, kuchyněk. 

 

Pořadatel 

 
Region Panda (Šachová škola Panda je sekcí Regionu Panda) 

 

Hlavní rozhodčí a ředitel turnaje  

 

již 14 let: Jiří Daniel, rozhodčí 1. třídy 

Hlavní pořadatel Petra Tuzarová,  soutěž nasazuje tradičně bez protestů Ing. Ondřej Horníček, 

vydáváme bulletin s partiemi, bulletin chystá Martina Marečková  

 

Průměrné ELO hráčů turnaje 

 
- u prvních 10 hráčů shodné na M ČR 2010 (Rychnov) a 2011 (Vráž) 

- u prvních 20, 30, 40, atd hráčů je Rychnov nesrovnatelně lepší) 



- v roce 2012 se turnaj opět zkvalitnil o cca 30 ELO bodů v průměru prvních 10, 20, 30 

hráčů 

 

Prezentace v médiích 

 
Celý turnaj je každoročně vzorně prezentován na stránkách www.panda-rk.cz (fotogalerie, 

partie, chess rezults, komentáře), kde je možné nahlédnout do předchozích ročníků 

 

Tradičně Šach info, propozice budou umístěny nejméně na Šachové správy, Novoborský, 

Pardubice, FIDE calendar, polský, slovenský a maďarský šachový svaz 

 

Deníky Bohemia, MF DNES, 1x přijala pozvání Česká televize, regionální televize, Český 

rozhlas, Radio Blaník 

 

Celkové nutné náklady na 1 hráče 2 340 Kč 
(ubytování 8 nocí á 230 ve dvoulůžkovém pokoji pro všechny účastníky a startovné 500) –  

 

stravování individuální – menu v hodnotě 55 Kč v restauraci u hracího sálu   

 

Celkové nutné náklady na 1 hráče v samostatném pokoji s tekoucí 

vodou a umyvadlem 3 140 Kč – 8 nocí 
(ubytování 8 nocí á 330 v jednolůžkovém pokoji pro všechny účastníky a startovné 500) –  

 

stravování individuální – menu v hodnotě 55 Kč v restauraci u hracího sálu   

 

 

 

Přidaná hodnota 

 
Turnaj jsem v České republice založil a vybudoval mu historii. Od ní se odvíjejí všechny 

seniorské turnaje v sousedních státech.  

 

Příloha: závěrečná zpráva z minulého ročníku 

 

 

Jiří Daniel, předseda o. s. Region PANDA  

 

 

http://www.panda-rk.cz/

