1945 - 2015

70 let
ŠACHOVÉHO
ODDÍLU

SK Slavia Orlová

Vážení pøíznivci šachové hry,
v roce 2015 uplynulo 70 let od založení šachového
oddílu SK Slavia Orlová. Oddíl byl založen v
kvìtnových dnech po válce v roce 1945 a zaèal
pùsobit v Sokolovnì v Orlové -Kopaninách. Název
oddílu se postupnì mìnil z názvu Sokol Orlová, ZSJ
OKD Baník Doubrava, TJ Baník Doubrava Kopaniny
až po dnešní název SK Slavia Orlová. Zpoèátku naše
družstvo bojovalo v okresním pøeboru s dílèími
úspìchy.
Pøelomem byl poèátek 70. Let, kdy se podaøilo družstvu postoupit do krajské soutìže a souèasnì
jsme vsadilii na mladé talenty a zaèali s jejich intenzívní pøípravou . V Domì pionýrù v Orlové na
Kopaninách zaèali svou kariéru Jaroslav Olšar, Jaroslav Èepel, Jiøí Hrtánek Ivo Merta, Jiøí Novák a další.
Šachový kroužek byl tehdy jeden z asi 50 kroužkù èítajících cca 440 dìtí v Domì pionýrù, který byl v
roce 1990 pøestìhován do nového centra do DDM Orlová-Lutynì. Zde zaèal pùsobit šachový kroužek
pod vedením Jiøího Nováka, pozdìji jej vedl Jiøí Hrtánek a posledních sedm let je opìt šéftreném Jiøí
Novák.
Dobrá vzájemná spolupráce s vedením DDM , jmenovitì øeditelkou Janou Šertlerovou a vedoucí
zájmových útvarù oddìlení tìlovýchovy Lenkou Vargovou nám umožnila kvalitní pøípravu našich talentù
a dnes úspìšných hráèù .
V DDM zaèaly svou šachovou dráhu dnes nìkolikanásobné mistrynì ÈR , mezinárodní velmistrynì a
reprezentantky ÈR v nejvyšších šachových soutìžích - sestry Karolína a Tereza Olšarovy. Dalšími
úspìšnými republikovými medialistkami jsou Hana a Jana Kubošovy.
V chlapeckých a mužských kategoriích dosáhli skvìlých úspìchù tito hráèi: Martin Sieber se stal
Mistrem ÈR v bleskovém šachu, Marek Lojek je pøeborníkem Moravy a Slezska a souèasnì na 4. Místì na
MÈR v kategorii do 16 let. Nejmladším republikovým medailistou je Filip Neumann, který se na MÈR
mládeže do 10 let umístil na 3. místì a reprezentoval ÈR na MS v JAR. Naše mládež se úspìšnì zapojuje
také do soutìží družstev na nejvyšší republikové úrovni.
V soutìži dospìlých se v letošním roce umístilo “A” družstvo na 3. místì, v 1.Lize Východ, což je náš
dosud nejlepší výsledek. Celkem se do soutìží dospìlých zapojilo 9 družstev a s celkovým poètem 98
registrovaných èlenù se øadíme mezi nejpoèetnìjší šachové kluby ÈR.
Velkým pøínosem je spolupráce s polským šachovým klubem UKS „Pionier“ Jastrzebiem Zdroj, se
kterým poøádáme šachové soutìže Ligu mìst a EUROLIGU mládeže. Spoleènì jsme uspìli také ve
ètyøech grantech EVROPSKÉ UNIE.
Letos povedu šachový oddíl 23. rokem a jsem potìšen nejen našimi sportovními výsledky, ale
pøedevším zájmem a chutí dìtí a mládeže vìnovat svùj volný èas šachové høe.
Èinnost našeho oddílu by se neobešel bez podpory mìsta Orlové, vedení DDM Orlová a dalších
partnerù , kterým patøí nemalý dík za jeho bezproblémové fungování.
Rád bych touto cestou podìkoval všem dobrovolným trenérùm, aktivním hráèùm I èlenùm oddílu
za jejích práci a podporu.
Jiøí Novák
Vedení DDM dìkuje šachovému oddílu SK Slavia Orlová a zejména panu Jiøímu Novákovi za
dlouholetou spolupráci, za projevený zájem o dìti a mládež, o jejich sportovní výsledky a smysluplné
naplnìní jejich volného èasu .
Aktivita šachového kroužku v DDM se rozšiøuje- z pùvodního jednoho odpoledne jsou tøi
dvouhodinové šachové tréninky týdnì. Výuka dìtí probíhá také na základních a mateøských školkách,
konkrétnì na ZŠ Karla Dvoøáèka, ZŠ Školní, ZŠ Ke Studánce, MŠ Støed Dìtmarovice, MŠ Koukolná
Dìtmarovice a MŠ Radost v Orlové a v okolí na ZŠ Školní v Petøvaldì a ZŠ Dìtmarovice.
Jana Šertlerová

Poslední pøedsedové šachového oddílu:

1960 - 1974
1975 - 1978
1979 - 1982
1983 - 1991
1992 - dosud

Drahoslav Fišer
Vladimír Malík
Petr Krejèí
Vladislav Bryla
Jiøí Novák

Úspìšné desetiletí
Výrazné úspìchy mládeže SK Slavia Orlová se zapoèaly v letech 2004,
kdy jsme spoleènì s družebním oddílem z Polska UKS „Pionier“ Jastrzebie
Zdroj získali první grant EU.
V rámci grantu probìhly spoleèné tréninky, šachové tábory a spoleèné
turnaje. Nejlepší dìti z obou oddílù byly zapojeny do soutìží mládeže.
Spoleèné družstvo Olšarová T., Labedž P.,Olšarová K. a Novák J. vyhráli
všechny KP družstev a poprvé v historii jsme postoupili do 1.Ligy mládeže.
V první sezonì 2005/06 jsme se umístili na druhém místì, když jsme
prohráli jediný zápas s vítìzem Boršicemi. Ale hned v dalším roce 2006/07
jsme jasnì vyhráli naši skupinu se 100% výsledkem a poprvé v historii jsme
postoupili do EXTRALIGY DOROSTU. Družstvo hrálo ve složení Olšarová T.,
Olšarová K., Mrázek, Ptošek, Wiczynski, Luczyk a Novák.
V nejvyšší soutìži jsme se trochu rozkoukávali a v sezónì 2009/10 jsme
zaútoèili na titul nejvyšší. Bohužel nám v cestì stálo opìt družstvo Boršic,
které nás jako jediné porazilo a pøestože jsme porazili vítìzný Frýdek
Místek, horší skóre nám pøisoudilo druhé místo, což je nejlepší výsledek v
dosavadní historii oddílu. Družstvo hrálo ve složení Krzyzanowski,
Olšarová K., Mrázek, Kawulok, Luczyk a Novák.
Následující sezónu, když 5 nejlepších hráèù z šesti ukonèilo z dùvodu
vìku úèast v extralize a mladší roèníky je nebyli schopni nahradit sestoupilo
družstvo z EXTRALIGY. Hned následující rok ale omlazené družstvo vyhrálo
1.Ligu a postoupili do nejvyšší soutìže zpìt. Družstvo „B“ vyhrálo KP a
postoupilo do 1.Ligy. Rok na to družstvo „B“ vyhrálo znovu 1.Ligu mládeže
a také postoupilo do EXTRALIGY, kde jsme jako jediný oddíl v republice
mìli dvì družstva. Tato situace se opakuje i letos, když družstvo „A“ se v
EXTRALIZE udrželo a družstvo „B“ vyhrálo 1.Ligu a také postoupilo do
nejvyšší soutìže.
Co se nepovedlo v mládežnické lize, se povedlo v ženské ÈESKOSLOVENSKÉ EXTRALIZE ŽEN. V roce 2010 naše družstvo ve složení Edita
Jakubec, Karolína a Tereza Olšarové poprvé v historii vyhrálo tuto soutìž a
stali jsme se Mistry ÈESKO-SLOVENSKÉ EXTRALIGY žen. Že tento výsledek
není náhodný ukázala dìvèata i v roce 2011, kde obhájily prvenství a v roce
2012 se umístily na druhém místì. Z dùvodu studijních povinností dìvèat se
v následujících létech nepodaøilo již dát družstvo dohromady.

V soutìžích jednotlivcù se vìtšinou prosazovala dìvèata. Sestry
Olšarové a Kubošové se umístily na MÈR na medailových pozicích a
všechny ètyøi spoleènì postoupily na MS 2007 do Turecka.
Nejvìtšího úspìchu dosáhla Karolína Olšarová, která se umístila na
3.místì na ME mládeže. Urèitì musíme vzpomenou další sesterskou
dvojici Anežku a Elišku Drastichovou, které obì získaly støíbrné medaile na
MÈR. Tereza i Karolína Olšarové pak v ženské kategorii získaly nìkolikrát
titul MÈR žen a reprezentují naši republiku na mezinárodních šachových
turnajích.
V chlapcích se nejvíce daøilo ze starší generace Lumíru Mrázkovi a
Jirkovi Novákovi, který si 4x vybojoval finále mistrovství ÈR. V posledních
letech se probojoval do popøedí Marek Lojek, který dvakrát vyhrál
Mistrovství Moravy a Slezska do 14 a 16 let a na MÈR se umístil na 4.místì.
Filip Neumann se umístil na MÈR na 3 místì do 10 let a hrál i MS v JAR.
Urèitì musíme vzpomenout další talenty, kteøí se úspìšnì zúèastòují
rùzných turnajù: Vít Kostka, Tomáš Horváth, Vojtìch Šrámek a Jakub
Ochmyt, Aleš Pekárek a Ester Demková. Z mladší generace pak Jan
Šebesta, Ondøej Kijonka Samuel Tomanec , Jan a Tomáš Novákovi, Jiøí
Targosz, Marek Slavík a bratøi Roèkové.
Podìkování patøí všem trenérùm, kteøí dobrovolnì trénují naši mládež
ve svém volném èase. Pavlovi Zabystrzanovi, Vaškovi Miturovi, Tadeáši
Makovièkovi, Jiøímu Novákovi, Martinovi Sieberovi, Jiøímu Koptovi, Petru
Luczykovi a z mladších trenérù Jirkovi Novákovi ml. a Petru Nytrovi.
Bez tìchto obìtavých lidí by šachový oddíl nebyl tam kde je a v práci s
mládeži øadí se mezi nejlepší oddíly v republice. Velké vzory máme ve
zkušených hráèích, hlavnì v GM Alexeji Kislinském, který v roce 2010
pøešel na èeskou federaci a výbornì reprezentuje náš oddíl i mìsto Orlová.

Mìsto Orlová

Soutìže družstev
1.liga - východ 2014/2015

Družstvo „A“ 3.místo v 1.Lize Východ 2014/15

Družstvo „A“ 3.místo v roce 2003/2004
v 1.Moravskoslezská liga ( dnes 1.Liga Východ)

Sestava družstva SK Slavia Orlová „F“ 2008

Vítìzné družstvo ÈESKO SLOVENSKÉ EXTRALIGY ŽEN
v letech 2010,2011. Zleva T.Olšarová, E.Jakubiec, K.Olšarová

Družstva mládeže „A“ + „B“ v nejvyšší soutìži
Extralize mládeže v sezonì 2013/2014

-Družstvo „A“ v EXTRALIZE MLÁDEŽE 2014/2015

Družstvo „B“ Vítìz 1.Ligy mládeže Východ 2014/2015
a postup do EXTRALIGY

3. místo na MÈR støedních škol, 2014

Vítìzové turnaje v Holandském šachu v Petøvaldì 2013
rodin a ostatních

Memoriál Vratislava Hory 2015, 1. místo

Memoriál Vratislava Hory 2010

Soutìže jednotlivcù

Mistrynì ÈR žen 2012 T. Olšarová
a Vicemistr ÈR mužù 2012 A. Kislinsky

Mistr ÈR v bleskovém šachu pøes internet
na 3 minuty ELO do 2000 M.Sieber

MÈR mládeže do 10 let 2014
3.místo Filip Neumann

Mistrynì ÈR a nositelky nejvyšší šachové tøídy
žen WGM K.a T. Olšarové

Mistøi Moravy a Slezska mládeže 2014
J.Kubošová v kat.D16 a M. Lojek v kat.H16
Vítìz OPENU MMaS GM A.Kislinsky

Úèastnik MS mládeže do 10 let 2014
Filip Neumann

Mistrynì ÈR žen 2015 Tereza Olšarová

Šachový festival OPEN Orlová
Tento rok probìh v Orlové již 12. roèník

Mládež SK Slavia Orlová

Jana Kubošová 1999
Mistrynì Moravy a Slezska D16 2014
3.místo na MÈR 2007, 20013
Úèastnice MS 2007

Fialka Adam 1999

Horváth Tomáš 2000
Vítìz turnaje ve Wegrovì do 14 let
Èlen EXTRALIGOVÉHO družstva

Adamczyk Martin 1999

Lojek Marek 2000
Dvojnásobný Mistr Moravy a Slezska
4.místo na MÈR

Pilch David 2000
Èlen EXTRALIGOVÉHO družstva
Èlen vítìzného 1.ligového družstva mládeže

Ochmyt Jakub 2001
Èlen EXTRALIGOVÉHO družstva
Èlen vítìzného 1.ligového družstva mládeže

Šrámek Ondøej 2001
Krajský pøeborník v rapid šachu
Èlen EXTRALIGOVÉHO družstva
Èlen vítìzného 1.ligového družstva mládeže

Novák Jan 2001

Demková Ester 2002
Èlenka družstva „B“ EUROLIGY
2.místa na KP v rapid šachu

Drastichová Anežka 2002
Vicemistrynì ÈR
Úèastnice MS

Pekárek Aleš 2002
Èlen vítìzného družstva KP ml.žákù
Èlen družstva ml.žákù 5.místo na MÈR

Targosz Jiøí 2003
Èlen vítìzného družstva OP škol
Èlen družstva ml.žákù 5.místo na MÈR

Kijonka Ondøej 2004
3.místo na turnaji ve Wegrovì
Èlen vítìzného družstva OP škol

Šebesta Jan 2004
8.místo na MMaS a 8.místo na MÈR
Vítìz mnoha KP v rapid šachu

Crlík Filip 2004
Èlen vítìzného družstva OP škol

Vanìk Tomáš 2004
Èlen vítìzného družstva OP škol
Èlen družstva ml.žákù 5.místo na MÈR

Neumann Filip 2005
7.místo na MMaS mládeže
3.místo na MÈR do 10 let
Úèastník MS
Vítìz TALENT CUPU 2014

Tomanec Samuel 2005
Èlen vítìzného družstva OP škol
Úèastník TALENT CUPU 2014

Novák Tomáš 2005

Mika Tibor 2006

Slavík Marek 2006

Pastír Samuel 2006

Kubiczek Michal 2006

Drastichová Eliška 2007
2.místo na MÈR do 8let
Krajská pøebornice v rapid šachu
Úèastnice MS

Roèek Lukáš 2008

Mika Ondøej 2008

Roèek Matyáš 2008

Sponzoøi a partneøi
šachového oddílu SK Slavia Orlová

Dùlní škody STONAVA spol. s r. o.

SK Slavia Orlová

Na Stuchlíkovci 340
735 14 Orlová-Lutynì
www.sachyorlova.cz

