Zpráva o činnosti OŠS Vyškov v roce 2021
Začátkem roku 2021 došlo ke změnám ve výkonném výboru OŠS Vyškov, který od ledna pracuje ve
složení:
Bc. Karel Hruška – předseda VV a předseda komise mládeže
Mgr. Ph.D. Vít Vykoukal – 1. místopředseda
Ing. Radim Majetič – 2. místopředseda
Ing. Jan Kotisa – hospodář
Stanislav Vémola – předseda STK
Jan Slepánek – práce s talentovanou mládeží
V okrese Vyškov působilo v roce 2021 8 šachových oddílů:
MKS Vyškov
Sportovní klub Vyškov
ŠK Merta Slavkov u Brna
TJ Sport Bučovice
ŠK Svornost Rousínovec
Šachy Brankovice
ŠO TP Habrovany
TJ Sokol Nesovice
V období od ledna do května 2021 byla veškerá činnost ovlivněna hygienickými opatřeními související
s nemocí SARS COVID 19 a z tohoto důvodu se nemohly konat žádné živé soutěže a turnaje. Veškerá
činnost se přesunula do on-line prostoru, kde jsme pořádali pravidelné šachové turnaje, kterých
účastnilo mnoho hráčů nejen z vyškovského okresu. Na konci května se začala uvolňovat
protikovidová opatření a tak jsme se začali scházet u šachovnice na živo, i když jsme museli dodržovat
různá nařízení.

Okresní soutěže
Okresní přebor v bleskovém šachu – Nečasovky

Tradiční turnaj se odehrál 24. 7. 2021 v novém prostředí na zahrádce restaurace Aréna u zimního
stadionu ve Vyškově. Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů. Celkovým vítězem a okresním přeborníkem se
stal Jaroslav Hejný před Jiřím Moučkou a Františkem Kejíkem (všichni ŠO MKS Vyškov). Nejlepším
hráčem v žákovské kategorii se stala Kristýna Dorazilová ze Sportovního klubu Vyškov.
Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/vyhrate-necasovky-2021.html

Okresní přebor v rapid šachu
Dalším tradičním vyškovským turnajem, který se hraje vždy v posledních dnech kalendářního roku, je
Šachové loučení s uplynulým rokem. Tento turnaje se hraje jako otevřený okresní přebor v rapid
šachu. V roce 2021 se v prostorách Besedního domu ve Vyškově sešlo 24 hráčů, kteří museli splnit
nařízená hygienická opatření. Okresním přeborníkem se stal v současnosti nejlepší hráč vyškovského
okresu Jiří Jireš z ŠO MKS Vyškov. Na druhém místě skončil Jan Čermák a třetí místo obsadil Aleš
Martinovič oba z ŠO MKS Vyškov.
Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/38-rocnik-sachoveho-louceni-s.html

Hlavním organizátorem a ředitelem obou zmíněných turnajů je nestárnoucí Stanislav Vémola,
kterému patří veliký dík za jeho dlouholetou šachovou činnost nejen v rámci vyškovského okresu.
Okresní přebor I. třídy 2021/2022
V říjnu byl rozlosován Okresní přebor, do kterého se přihlásilo celkem 8 družstev. V důsledku nově
zavedených opatření se musel start prvního kola přesunout až na začátek roku 2022. Po odhlášení
družstva z Bučovic hrálo přebor 7 družstev.

Další šachové akce v roce 2021
Krajský přebor družstev mladších žáků
Úplně první akcí po uvolnění opatření, která byla uspořádána ve vyškovském okrese, byl KPDMŽ.
Přebor se konal 29. 5. 2021 v Besedním domě ve Vyškově a zúčastnila se ho pouze tři družstva, která
se poprala o dvě postupová místa na MČR.
Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/krajsky-prebor-druzstev-mladsich-zaku212980.html

Oslava Mezinárodního dne šachu ve Vyškově
20. července 2021 proběhla na vyškovském Masarykově náměstí oslava Mezinárodního dne šachu.
Tato oslava byla rozdělena do dvou částí. Nejdříve se konal turnaj v rapid šachu pro děti a mládež. Po
skončení turnaje se hrála simultánka, ve které se proti IM Davidu Kaňovskému postavilo 18 šachistů
všech věkových kategorií.
Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/vyskovsti-sachiste-oslavili.html

O brankovického krále

Oddíl Šachy Brankovice uspořádal 24. ročník tradičního šachového turnaje pro mládež, který je
součástí seriálu Krajského přeboru mládeže v rapid šachu za účasti 42 mladých hráčů. O zdárný
průběh turnajů se zasloužil ředitel turnaje a místní trenér Stanislav Lánský.
Odkaz na článek: https://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/o-brankovickeho-krale-2021.html

Podrobnosti k jednotlivým šachovým soutěžím, turnajům a akcím jsou pravidelně zveřejňovány na
webových stránkách vyškovských šachistů https://sachyvyskov.netstranky.cz/.
Za VV OŠS Vyškov zpracoval Karel Hruška

