
 

 

ŠO Jiskra Rýmařov – Ročenka 2021  

Vážení (nejen) šachoví přátelé,  

rok 2021 se chýlí ke svému konci. Rádi bychom jej tedy z našeho pohledu zhodnotili. 

Rok to byl opět nelehký a zaznamenali jsme během něj několik bolestivých ztrát. 

Zvláště předvánoční čas byl pro nás neveselý. Na druhou stranu se ale mnohé podařilo. 

Uspořádali jsme, po roční přestávce, klasickou Velkou cenu Rýmařova žáků a zapojili 

se do soutěží družstev. Opět jsme, i přes nepříznivou epidemiologickou situaci, 

pokračovali v on-line prostředí. O tom všem se dočtete v naší ročence za rok 2021.  

Na závěr nám dovolte popřát Vám do nového roku jen to nejlepší! 

ŠO Jiskra Rýmařov 

sachy.svcrymarov.cz 

Rýmařovský šachový klub 

Na začátku sezóny nebylo opět možné trénovat klasicky, proto šachový kroužek SVČ Rýmařov pořádal 

tréninky on-line. Kromě aktivit jako byly např. souboje družstev, byl pro žáky vypsán seriál 12 turnajů, ve 

kterém bylo umožněno startovat i hráčům z jiných oddílů. Celkovým vítězem seriálu se stal domácí Erik Gruss 

před svým oddílovým kolegou Davidem Staníkem. Třetí místo obsadil Jan Vrba z SK Bruntál. 

 Jméno FED Body  Jméno FED Body 

1. Erik Gruss RYM 107 7. Ivan Holub RYM 7 

2. David Staník RYM 94 8. Milan Hamšík RYM 6 

3. Jan Vrba BRU 92 9. Josef Jureček RYM 4 

4. Maxim Pleský BRU 47 10. Patrik Gruss RYM 3 

5. Roman Svatoň RYM 30 11. Marek Šuba RYM 2 

6. Filip Krečmer RYM 22 - - - - 

Ostatní on-line turnaje 

V jarním období probíhaly i jiné on-line turnaje. Dvojice rýmařovských hráčů Jan Štefanišin a Lukáš 

Pavlásek se zúčastnila i druhého ročníku MČR v on-line bleskovém šachu pořádaného ŠSČR. Žáci šachového 

kroužku Erik Gruss, David Staník, Patrik Gruss a Roman Svatoň se pak zapojili do některých turnajů seriálu 

„Šachy Krnov“, přičemž Roman Svatoň si připsal vítězství v jednom turnaji série „B“. 

Soutěže družstev sezóna 2021–2022 

Od října 2021 se po roční přestávce znovu rozběhly soutěže 

družstev dospělých. „A“ tým Jiskry nastoupil do Krajské soutěže A. 

Jiskře se vstup do soutěže velmi vydařil a připsala si 4 výhry ze 4 partií. 

Před vánoční přestávkou tak držela druhé místo těsně před suverénním 

Bruntálem, asi největším favoritem soutěže. Ze žáků šachového 

kroužku se do krajské soutěže družstev zapojil již ostřílený harcovník 

Erik Gruss a nově se do základní sestavy propracoval také David 

Staník. Svou premiéru v této soutěži si odbyl i Milan Hamšík, který ale 

zatím plní roli náhradníka. 

Od listopadu se potom „béčko“ zapojilo do Okresního přeboru Bruntál. Jako již tradičně, do této soutěže 

se za Rýmařov zapojují hlavně žáci šachového kroužku (odehráli 80 % partií celého družstva). V okresním 

přeboru si „B“ tým Jiskry doposud připsal jedno vítězství a jednu porážku. 

MČR seniorů a MČR tělesně handicapovaných 

Tradičními šachovými akcemi pozdního léta a začátku podzimu jsou MČR seniorů a MČR tělesně 

handicapovaných hráčů. Na těchto tradičních akcích měl Rýmařov zastoupení díky pánům Martinu Slovákovi 

(senioři nad 70 a 80 let) a Jiřímu Strakošovi (MČR tělesně handicapovaných). 



 

 

Turnaje mládeže 2021 

I rok 2021 byl, co se týká pořádání šachových akcí, silně 

poznamenán epidemií koronaviru. Klasické turnaje se rozeběhly až 

od června, kdy se rýmařovští žáci zúčastnili zastávky 

Międzynarodowego turnieju szachowego v Krnově. Po 

prázdninách v říjnu pak na ně čekala krajská Grand Prix Krnov 

a Velká cena Města Albrechtice. Posledním turnajem, který se 

podařilo před podzimní vlnou Covidu odehrát, pak byla domácí 

Velká cena Rýmařova pořádaná v listopadu. 

Na mládežnických turnajích Jiskru reprezentovali Leo Novák, 

Václav Ondra, Filip Krečmer, Ivan Holub, Erich Schreiber, Milan 

Hamšík, Roman Svatoň, Patrik Gruss, Josef Jureček a David Staník. 

Samostatnou soutěží je Okresní přebor školních družstev, na který se vypravila dvě družstva pod 

hlavičkou Gymnázia a SOŠ Rýmařov. V kategorii starších žáků reprezentovali Milan Hamšík (kapitán), Filip 

Krečmer, Erich Schreiber (ZŠ Rýmařov) a Václav Ondra. Dorostenci, kteří přivezli stříbrné medaile, pak hráli 

ve složení Erik Gruss (kapitán), David Staník, Patrik Gruss a Šimon Nádvorník. 

Velká cena Rýmařova 

Po loňském on-line ročníku proběhla VC Rýmařova letos opět v klasickém formátu. Do Rýmařova zavítalo 

bezmála 60 mladých šachistů a šachistek z celého okresu, kteří se utkali ve 3 hlavních kategoriích. Stejně jako 

v minulých letech byla vypsána i kategorie OPEN určená pro doprovod. 

Výsledky turnaje najdete níže: 

Benjamínci: 1. Matyáš Herentin (Šachy Krnov) 

  2. Alena Kadlecová (Šachy Krnov) 

  3. Martin Krygel (Šachy Krnov) 

…14. Leo Novák (ŠO Jiskra Rýmařov) 

Mladší žáci: 1. Matěj Bala (Šachy Krnov) 

  2. Tadeáš Stříž (Šachy Krnov) 

  3. Matyáš Rybár (TJ Sokol Vrbno pod Pradědem) 

  …14. Václav Ondra, 15. Filip Krečmer (oba ŠO Jiskra Rýmařov) 

Starší žáci: 1. Matěj Mydlář (Šachy Krnov) 

  2. Jan Vrba (ŠK Bruntál) 

  3. David Stilecz (Šachy TJ Tatran Město Albrechtice)  

…4. David Staník, 8. Patrik Gruss, 16. Josef Jureček, 17. Ivan Holub, 19. Milan Hamšík, 21. Erich 

Schreiber (všichni ŠO Jiskra Rýmařov) 

OPEN:  1. Vilém Walters (ŠK Bruntál) 

  2.–3. Martin Slovák (ŠO Jiskra Rýmařov) 

  2.–3. Zbyněk Vrba (ŠK Bruntál) 

Opustili nás pan Martin Slovák a pan Lubomír Drtil 

Rok 2021 byl také bohužel obdobím, ve kterém jsme přišli o dva členy našeho 

šachového oddílu. V průběhu jara nás náhle opustil pan Lubomír Drtil, který byl 

v posledních letech neodmyslitelnou součástí „A“ družstva ŠO Jiskry Rýmařov. 

Další bolestivá ztráta přišla těsně před Vánocemi. Opustil nás hráč, funkcionář 

a celoživotní trenér pan Martin Slovák, který byl rovněž místopředsedou rýmařovského 

šachového oddílu. Tento obětavý člověk se zasloužil o vychování několika generací 

rýmařovských hráčů a svým přístupem a povahou šel příkladem všem ostatním. Navždy 

zůstane hluboko v našich srdcích jako zdroj inspirace. 

Čest jejich památce. 


