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PRVNÍ ZMÍNKA O NEZNÁMÉM CHRUDIMSKÉM ŠACHISTOVI 
JMÉNEM B.

České listy šachové 1896 (SOkA Hradec Králové)
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ŠACHOVÁ  SÍŇ 
První zmínka o šachové klubovně, která se nacházela v Museu.

Český východ 1906
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PRVNÍ  ZDOKUMENTOVANÝ  POKUS  O  ZALOŽENÍ  ŠACHOVÉHO  KROUŽKU

Všem přátelům hry v šachy! Četní přátelé ušlechtilé hry této těžce nesou, že v Chrudimi zanikl kdysi tak 
čilý kroužek šachový. A jaké vážnosti kroužek tento v Chrudimi se těšíval, o tom svědčí, že jedna místnost 
Musea dosud nese jméno Šachovna. Zájem o šach jistě tedy dal by se v městě našem oživiti. První schůzka všech 
přátel šachu ustanovena na pondělí dne 8. ledna 1912 v 8 hodin večer do restaurace musea. Vítáni jsou všichni, 
kdo o šach se zajímají, i začátečníci, neboť uskuteční-li se znovu založení Šachového kroužku, bude se na přání 
vyučovati též theorii.

Český východ 1912, číslo 2
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DRUHÝ  ZDOKUMENTOVANÝ  POKUS  O  ZALOŽENÍ  ŠACHOVÉHO  KROUŽKU

Všem přátelům šachů! Všichni šachisté našeho města, i ti, kteří se šachu teprve učí, nebo učiti hodlají, 
uvítají jistě s povděkem zprávu, že připravuje se založení Klubu šachistů v Chrudimi, který by soustředil všechny 
šachisty a též začátečníkům poskytl příležitosti, hře šachové dobře se naučiti. Založením klubu má býti učiněn 
konec dosavadní roztříštěnosti šachového života v našem městě a pravidelnými schůzkami, jakož i vzájemným 
přátelským stykem všech členů má býti zájem o hru kříšen a stále udržován. Ústřední Jednota Českých Šachistů 
v Praze zapůjčila již své vzorné stanovy a slibuje věci veškerou podporu, takže při dostatečném porozumění 
interesentů jest jisto, že myšlenka samostatného klubu šachového bude u nás uskutečněna. Ustavující schůze, 
k niž všichni přátelé této hry jsou upřímně zváni, konati se bude v musejní restauraci ve čtvrtek dne 29. t. m. 
o osmé hodině večerní. Za svolatelé odb. uč. J. Musil, taj. fin.řed. F. Židek, prof. J. Vodička.

Chrudimský kraj 1921, r.X, č. 27, str. 3 - 31.12. 1921

TŘETÍ  ZDOKUMENTOVANÝ  POKUS  O  ZALOŽENÍ  ŠACHOVÉHO  KROUŽKU

Studenský šachový kroužek ustavil se v Chrudimi. Těšíme se, že na jaře se uskuteční meziměstský zápas 
Chrudim-Pardubice.

Východ, str.7 - 4. 11. 1922

ŠACHOVÝ  KROUŽEK V OBCHODNÍ AKADEMII

Šach u studenstva. Posluchači abit. kursu při obchodní akademii v Chrudimi podnikli turnaj o přebornictví 
třídy, na kterém je zúčastněno 15 hráčů. Hraje se velmi čile. Výsledek oznámíme.

Východ, str. 5 - 17. 2. 1923
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1924
18. PROSINEC

ŠACHOVÝ  KLUB  ZALOŽEN

Klub šachistů v Chrudimi svolává první řádnou valnou hromadu na dnešek 18. t. m. o půl 8. hod. večer do 
klubovny v restauraci pana Panýrka. - Šachisté dostavte se ve velkém počtu k práci!

Zpravodaj Chrudimska, ročník II, č. 51 - 18. prosince 1924

Šachy. Dne 18. m. m. ustavil se v Chrudimi „Klub šachistů“ a zvolil při první valné hromadě výbor: starostou 
Boh. Holuba, obchodníka; místostarostou Ferd. Žídka, vrch. fin. radu; jednatelem Josefa Halbicha, aktuárského
asistenta; pokladníkem Frant. Syřiště, fotografa; knihovníkem Hugona Jonáše, adjunkta cukrovaru; správcem 
Václava Jiráska, hodináře; zapisovatelem Jindřicha Frühaufa, úředníka spořitelny; pořadatelem (náčelníkem 
klubu) Václava Chotěru, profesora; náhradníky: Jaroslava Divoka, tkalce, a Stanislava Kučeru, dělníka; revisory: 
Josefa Bergra, techn. fin. radu, a Jana Rychetského, profesora. Klub v začátcích čítá 41 členů, což dosvědčuje, že
utěšeně vzrůstá a jest naděje, že vyvine se v době nejbližší ve sbor mohutný. Účelem klubu jest vzbuditi zájem pro 
ušlechtilou hru šachovou a zdokonaliti jednotlivce pro mistrovské turnaje. Klub doufá, že každý, kdo má zájem 
o hru šachovou, případně šachisté, kteří dosud členy nejsou, přistoupí za členy a tím umožní toužený zdárný 
vývin. Příspěvky stanoveny nepatrné (1 Kč měsíčně).

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 1 - 8. ledna 1925

Nový klub. Dne 18. prosince 1924 ustavil se v Chrudimi <<Klub šachistů>> a zvolil při první valné hromadě 
výbor: starostou Boh. Holuba, obchodníka, místostarostou Ferd. Žídka, vrch. fin. radu, jednatelem Josefa
Halbicha, aktuárského asistenta, pokladníkem Frant. Syřiště, fotografa, knihovníkem Hugo Jonáše, administrat. 
asistenta cukrovaru, správcem Václava Jiráska, hodináře, zapisovatelem Jindřicha Frühaufa, úředníka spořitelny, 
pořadatelem (náčelníkem klubu) Václava Choděru, profesora. Náhradníky: Jaroslava Divoka, tkalce, a Stanislava 
Kučeru, dělníka. Za revisory: Jos. Bergra, techn. fin. radu, a Jana Rychetského, profesora.. Klub již čítá 41 členů,
což dosvědčuje, že po dobu svého nynějšího trvání utěšeně vzrůstá a jest naděje, že vyvine se v době nejbližší 
v mohutný klub. Účelem jeho jest vzbuditi zájem pro ušlechtilou hru šachovou a zdokonaliti jednotlivce pro 
mistrovské turnaje. Klub doufá, že každý, kdo má zájem o hru šachovou, případně šachisté, kteří dosud členy 
nejsou přistoupí za členy a tím umožní zdárný vývin našeho klubu. Příspěvky 
stanoveny nepatrné (1 Kč měsíčně).

Východ, str.6 - 24. 1. 1925

Po dlouholeté přípravě se chrudimští šachisté konečně dohodli na založení stá-
lého klubu. Byli skoro poslední, protože v tomto okamžiku velice čile prosperovali 
kluby „VALENTA“ Pardubice, Hradec Králové, Hlinsko, Vysoké Mýto aj. I když 
ustavující schůze proběhla v restauraci pana Panýrka na Bídě, byla hlavní hrací 
místnost v chrudimské Besedě - místnost zvaná Sůva, i když některé události se 
odehráli v restauraci na Sklepích a jinde. Z výše jmenovaných členů výboru byli 
dlouholetí hráči František Syřiště a Jaroslav Diewok (Divok), kteří byli ještě zpo-
mínáni dnes již pamětníky Františkem Soukalem, Františkem Svobodou, Milosla-
vem Procházkou a Antonínem Mazánkem. Jejich jména pak mizí z šachového dění 
v Chrudimi s rozpadem klubu v roce 1948. (PaNe)

Pokladník 
František Syřiště

fotograf
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1925
ŠACHOVÝ  KLUB  SE MÁ ČILE K SVĚTU

Klub šachistů pořádá klasifikační turnaj každý čtvrtek v restauraci „Na slepích“. První utkání 29. t. m.
Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 4 - 29. leden 1925

Šachy. Klub šachistů v Chrudimi sehraje simultánku s jednatelem Ústřední jednoty šachistů JUC. Bazikou-
Janderou v neděli 1. března přesně o půl 2. hodině odpolední. Hráčů as 25. Klub Valenta z Pardubic pozván. 
Šachisté, neopomeňte navštíviti tento vysocezajímavý turnaj. Každý hráč jest povinen šachové figurky přinésti s
sebou. Turnaj koná se v Sůvě Průmysl. musea.

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 8 - 26. února 1925

Šachy. Velmistr šachu A. A. Aljechin hrál 15. března v Pardubicích 38 partií simultánně, a 2 slepo! Vyhrál 32 
partie, 6 remisoval a 1 prohrál. Tuto poslední vyhrál člen chrudimského klubu p. Frühauf.

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 11 - 19. března 1925

Šachy. Klub šachistů v Chrudimi sehraje I. meziklubovní zápas s klubem šachistů „Valenta“ z Pardubic 
v neděli dne 5. dubna 1925 o 2. hod. odp. v Chrudimi, musejní sál („Slavoj“). Hráčů 20. Restaurační zařízení. 
Režijní příspěvek 1 Kč. Hosté vítáni!

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 13 - 2. dubna 1925

Klub šachistů v Chrudimi sehrál dne 5. t. m. s klubem šachistů „Valenta“ z Pardubic I. meziklubovní zápas 
v musejním sále chrudimském. Zápas skončil vítězstvím klubu „Valenta“ z Pardubic v poměru 6 : 4. Za Pardubice 
vyhráli: Fleischner, Pavel, Oesterreicher, Hlavatý a Dokonal, remisovali: Udržal a Hloušek. Za Chrudim vyhráli: 
Žídek, Dytrt, Dr. Wertheimer, remisovali: Dr. Lenk a Ing. Nikitin. Současně hrál pan Bažant z pardubického klubu 
„Valenta“ jednu partii na slepo, kterou vyhrál.

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 14 - 9. duben 1925, Východ, str. 5 - 11. 4. 1925

Klub šachistů v Chrudimi sehrál dne 27. m. první meziklubový zápas s klubem šachistů v Dašicích, který, 
ačkoliv teprve před krátkým časem zahájil činnost, má mezi svými členy dosti silných hráčů. Zápas skončil 
vítězstvím chrudimských v poměru 71/2 : 51/2. Za Dašice vyhráli: Weiser, Krpata, Veselý Ladislav, Veselý 
Jaroslav a Myška; remisoval Roček. Za Chrudim vyhráli: Musil, Syřiště, Ing. Nikitin, Dr. Lenk, Dr. Wertheimer, 
Soukal a Divok. Remisoval Frühauf. Odvetný zápas hraje se dne 10. května 1925 v Chrudimi v musejní restauraci 
o půl 2. hod. odpolední. Hráčů 10.

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 17 - 30. duben 1925, Východ, str.5 - 16. 5. 1925

Šachy. 1. září 1925 (v úterý) zahájil klub svoji činnost v nové klubovní místnosti, v musejní restauraci. Návštěva 
členů budiž co největší. Klubovní turnaj zahájen bude dne 8. září t. r. Přihlášky k turnaji přijímá předseda klubu do 6. 
září t. r. 6. září t. r. vyšle klub 3 hráče k mezižupnímu zápasu (Severočeská župa - Východočeská župa) do Kolína.

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., - 1. září 1925
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Šachy. Ušlechtilá hra šachová razí si v poslední době vítěznou cestu. V Chrudimi sdružila během 10 
měsíců 91 přátel v klub a přihlášky stále docházejí. Pro nejbližší dobu má klub šachistů v programu 3 zajímavé 
zápasy: 1. listopadu (neděle) v musejním „Slavoji“ sehraje chrudimský šachový klub o 10 prknech zápas proti 
skombinovaným hráčům z klubů Hradce Králové a Valenta Pardubic. 8. listopadu (neděle) v Hradci Králové 
sehraje klub šachistů Hradec Král. proti hráčům skombinovaným z klubů Chrudim a Pardubice Valenta. 15. 
listopadu (neděle) v Pardubicích klub šachistů Valenta z Pardubic proti hráčům skombinovaným z klubů Chrudim 
a Hradec Král. Současně s tímto posledním zápasem počíná 15. listopadu v hotelu „Veselka“ v Pardubicích turnaj 
o přebornictví v župě východočeské. Do tohoto turnaje vysílá každý klub v župě organisovaný po 1 ze svých 
nejlepších hráčů. Přeborník župy východočeské bude hráti v mistrovském turnaji pořádaném župou v Hradci Král. 
r. 1926. Podrobnosti sdělíme později.

Zpravodaj Chrudimska, ročník III., č. 42 - 15. října 1925

Dne 15. března 1925 na ustavující schůzi východočeské župy byl zvolen do funkce místostarosty chrudimský 
Bohumil Holub. Od roku 1925 do roku 1928 se hrála soutěž družstev „tří měst“ - Chrudim-Pardubice-Hradec 
Králové. V roce 1928 místo Hradce Králové hrála Chrast u Chrudimi. Z této soutěže se později vyvinul přebor 
dužstev východočeské župy pod názvem Umlaufův pohár. Bohužel záznamy o tomto dění byly ztraceny.

Zpravodaj Sjezdu východočeské župy 1947, Okresní osvětová rada Chrudim 1945-1956. Šachový klub 
a pořádání akcí 1946-1948. Inv. číslo 81, karton 2.

Šachy. Velmistr šachu A. Aljechin sehrál 15. t. m. odpoledne v Pardubicích (hotel Sochor) simultánku proti 
38 hráčům a dvě partie na slepo. Hry se zúčastnilo mimo pardubického klubu mnoho delegátů, jako z Hradce 
Králové, Poličky, České Třebové, Červ. Kostelce, Rychnova, Chocně, Chrudimi atd. Z chrudimského klubu hrálo 
8 hráčů. Mistr Aljechin vyhrál 33 partií, 6 remisoval (z jedné na slepo) a jen 1 prohrál. Chrudimský klub se uvedl 
dobře, neboť tu jedinou prohru Aljechinovu vyhrál člen chrudimského klubu pan Jindřich F r ü h a u f, úředník 
spořitelny. Klub chrudimský započal čtvrtkem 19. t. m. turnaj první desítky.

Hlasy Východočeské, ročník XXV, číslo 11, 20. března 1925 (SOkA Chrudim)
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ŠACHOVÝ  KLUB  PROSPERUJE, ALE O SOBĚ NEDÁVÁ MOC VĚDĚT 
Klub šachistů v Chrudimi pořádá dne 24. t. m. o 2 h. odp. v mus. „Sůva“ simultánku známého mistra prof. 

Lad. Prokeše a doufá, že nejen šachisté, nýbrž i všichni přátelé ušlechtilé hry šachové zúčastní se této produkce 
na podporu dobré snahy mladého klubu. Simultánka bude sehrána asi na 40 prknech a bude velmi zajímavá, jak 
zaručuje již jméno mistra Prokeše.

Zpravodaj Chrudimska, ročník IV., č. 2 - 14. ledna 1926

Šachistům. Klubu chrudimskému podařilo se získati známého našeho českého mistra šachu p. Lad. Prokeše, 
prof. gymn. z Prahy, k sehrání simultánní produkce v našem městě. Mistr sehraje simultánku proti libovolnému 
počtu hráčů. Produkce této může se zúčastniti každý. Jest však záhodno, aby ten, kdož zamýšlí hráti, při-
nesl s sebou, pokud možno, svoje vlastní figurky a šachovnici. Klub doufá, že přátelé této ušlechtilé hry podpoří 
hojnou návštěvou produkci, tak zajímavou. Turnaj započne o 21/4 hod. odp. dne 24. t. m. v musejní „Sůvě“. Při-
hlášky k účasti přijímá starosta klubu nejdéle do 23. t. m.

Zpravodaj Chrudimska, ročník IV., č. 3 - 21. ledna 1926

Šachy. V klubu šachistů v Chrudimi sehrál dne 24. ledna 1926 český mistr prof. Lad. Prokeš simultánku na 32 
prknech s tímto výsledkem: vyhrál 22 partií, remisoval 6 partií (pp. Divok, Frühauf, Klančík, Dr. Lenk, Roztočil, 
Syřiště, a 4 prohrál (pp. Suchý z Hlinska, prof. Dokonal, JUDr. Klán, Havránek). Klub děkuje vřele prof. Proke-
šovi za nevšední ochotu, kterou klubu prokázal.

Zpravodaj Chrudimska, ročník IV., č. 4 - 28. ledna 1926

Klub šachistů v Chrudimi koná v úterý dne 9. t. m. o 19. hod. v klubovní místnosti musejní druhou řádnou 
valnou schůzi s obvyklým programem. Klub doufá, že šachisté dostaví se do jednoho.

Zpravodaj Chrudimska, ročník IV., č. 5 - 4. února 1926

Poslední zmínka o šachistech v těchto novinách.
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ŠACHOVÝ  KLUB  SE V NOVINÁCH ODMLČUJE

Šachový turnaj v Bohdanči již skončen. Junior Jiří Roztočil, jenž zastupoval jako župní hráč Chrudim, ocítil 
se při deseti hráčích až na devátém místě.

Zpravodaj Chrudimska, ročník VI., č. 28 - 12. července 1928

Šachový klub v Chrudimi zahájí sezonu jubilejním turnajem o přebor města Chrudimě. Zúčastniti se může 
turnaje každý chrudimský šachista, jenž se přihlásí a složí vklad (tedy i nečlen klubu). Vklad pro člena klubu činí 
3 Kč, pro nečlena 5 Kč. Přihlášky k turnaji, jenž bude dvoukolový, přijímá do 25. t. m. pořadatel klubu p. JUDr. 
Fr. Hruška, jemuž budiž spolu zaplacen turnajový vklad. Vklad turnajový se nevrátí. Turnaj bude zahájen dne 25. 
t. m. o půl 20. hod. v mus. restauraci. Všichni přihlášení hráči jsou povinni zúčastniti se. Po zahájení vylosuje 
se pořad hráčů pro všechna utkání. Po prvém utkání mohou hráči sehráti své partie libovolně, nejen tedy o pra-
videlných jour-fixech každý čtvrtek. Jsou však povinni týdně sehráti nejméně dvě hry a vždy do příštího čtvrtku
odevzdati pořadateli neb do schránky v klub. místnosti datovaný zápis o partii, podepsaný oběma hráči. Kdo bez 
řádné omluvy této podmínky nesplní, ztrácí body za sehrané partie. Turnaj řídí pořadatel klubu. Event. rozpor 
mezi hráči rozhoduje tříčlenný smírčí soud, složený z pořadatele a po jednom zástupci obou hráčů (protivníků). 
Vítěz turnajový obdrží diplom a čstnou cenu a bude přeborníkem města Chrudimě pro rok 1928/1929. Dru-
hý a třetí vítěz obdrží čestný diplom. Klub šachový žádá členy i přátele hry šachové, aby hojnou účastí projevili 
zájem o prvý podnik šachového Klubu v tomto roce a umožnili Klubu uspořádati i další větší podniky.

Výbor.
Zpravodaj Chrudimska, ročník VI., č. 41 - 18. října 1928
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V NOVINÁCH  SE O ŠACHISTECH PÍŠE ČÍM DÁLE MÉNĚ

Šach v Chrudimi. Šachový klub chrudimský sehrál se šachovým odborem AFK Přelouč meziměstský turnaj 
dne 23. t. m. v musejní restauraci v Chrudimi v sestavě podle síly. Výsledek 5:3 pro Chrudim. Za Přelouč vyhráli 
pp. Hloušek a Bulušek, remisovali pp. Runza a Singer na prvních dvou šachovnicích. Za Chrudim vyhráli pp. 
Bubeníček, Soukal, Kohoušek a Horák, remisovali pp. Roztočil a Divok. Jest požitkem utkati se s tak zdatným 
klubem, jako je AFK Přelouč, a chrudimským šachistům podařilo se s velkým napětím vyjíti z boje co vítězi. 
Děkujeme AFK Přelouči a těšíme se na odvetný zápas, který se bude konati v Přelouči některou neděli v srpnu t. r.

Zpravodaj Chrudimska, ročník VII., č. 26 - 27. června 1929
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ŠKODA, ŽE Š.K. NEMĚL SÍLU TAKÉ ZVEŘEJNIT VÝSLEDKY PŘEBORU ODDÍLU

sp Šachový klub v Chrudimi, jež má schůzky každý čtvrtek večer v restauraci musea, vypisuje ve dvou 
třídách turnaj o přebor klubu. Přihlášky účastníků i nových členů přijímá kol. pokladník H o r á k. Rozlosování 
a začátek turnaje ve čtvrtek dne 5. října 1933. Též se pořádají simultnánní produkce a turnaje bleskové.

Zpravodaj Chrudimska, ročník XI., č. 40 - 5. října 1933
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V ROCE 1934 PŘIBYLO V NOVINÁCH VÍCE ZPRÁV

ch Šachový zápas Chrudim-Čáslav. V neděli dne 14. ledna t. r. utkal se poprvé Š. K. Chrudim se Š. K. 
Čáslav v Chrudimi na čtrnácti šachovnicích. Výsledek byl nerozhodný 7:7. Nejzajímavější a nejtužší boj byl 
na prvých devíti prknech, kde chrudimští počítali s jistým vítězstvím; hosté však hráli velmi opatrně a Chrudim 
získala zde náskok pouze půl bodu. Nutno podotknouti, že Š. K. Čáslav byl velmi posílen dvěma dobrými hráči 
chrudimskými, Kohouškem a Dr. Šonským, kteří jsou t. č. za vojenskou povinností v Čáslavi a tito hráli proti 
svému mateřskému klubu „nemilosrdně“ a získali oba 1 a půl bodu. Dokonce Kohoušek hrál na první šachovnici. 
Chrudimští byli mile překvapeni srdečným jednáním hostů. Za Chrudim vyhráli: Otradovský, Šimáček, Benda, 
Mandelík, Havránek, remisovali Dr. Bartoš, Divok, prof. Dokonal, Bláha. Za Čáslav vyhráli: Nežádal, Krejčí, Dr. 
Šonský, Kadlík, remisovali Kohoušek, Fitzner, Kotrč, Bláha.

Zpravodaj Chrudimska, ročník XII., č. 3 - 18. ledna 1934
š Šachy. V neděli dne 18. února utkal se v mistrovském zápase šachový klub Chrudim s výborným dělnickým 

šachovým klubem Pardubice v Chrudimi. Chrudim hrála v sestavě: Šimáček, Otradovský, Divok, Benda. Přesto, 
že na první šachovnici utrpěli chrudimští porážku, hrálo celé mužstvo skvěle. Na šachovnici druhé Otradovský 
proti Sedláčkovi hájil se černými figurami a zahrál přesně teoreticky odmítnutý gambit dámy a celý zápas vedl
pevně až do konce. Otradovský svému protivníku připravil velmi důmyslné a vtipné léčky, ten hrál velmi opatrně 
a po stejné výměně figur vznikla čistá remisa. Celý zápas byl sehrán v mistrovském stylu. Divok na prkně třetím
jako bílý otevřel hru dámským pěšcem; jeho soupeř Berger hájil se českou obranou. Bílý jsa si vědom slabého 
zahrání, v sedmnáctém tahu podařilo se vylákati soupeřova jezdce na nesprávné místo, tím získal figuru a již
opatrného Bergera nepustil ku slovu a vyhrál. Na místě čtvrtém Benda jako černý přerušil hru ve 40. tahu ve 
vyhraném postavení proti Svobodovi. Benda opět mile překvapil a lze se na něho dobře spolehnouti. Chrudim 
vyhrála 2,5:1,5. Pardubičtí hráli v sestavě: Kopáč, Sedláček, Berger, Svoboda.

Zpravodaj Chrudimska, ročník XII., č. 8 - 22. února 1934
sp Šachový klub v Chrudimi koná svou řádnou valnou hromadu v neděli dne 18. března o 9. hod. dopol. 

v klubové místnosti v nuseu. Program obvyklý. Téhož dne odpoledne pořádá se tamtéž oficielní bleskový
turnaj, jehož jsou povinni zúčastniti se veškeří členové klubu. Zároveň se upozorňuje, že se tohoto turnaje 
mohou zúčastniti i hráči, kteří členy klubu nejsou. Tamtéž se přijímají i noví členové. Celkový roční příspěvek 
je minimální - Kč 9. Šachová hra blesková se podstatně velmi liší od obvyklého boje. Zde veškeré šachové 
umění ustupuje do pozadí, neboť se na každý tah ponechává hráčům pět až deset vteřin na rozmyšlenou. Jen 
zřídka v ní vítězí větší pohotovost, často rutina a zpravidla jen menší počet chyb. Chybám nevyhne se ani hráč 
korespondenční, který zpravidla k dispozici spoustu literatury a je přirozeno, že bleskový hráč jich dělá značné 
množství. Kombinační hráč docílí zpravidla v bleskové hře malého úspěchu, ale více naděje má ten, kdo dovede 
hrát bez zápletek a tak, aby ani soupeři neposkytl příležitost k zápletkám. Hlavní však podmínkou k úspěchu je 
znalost teorie, rychlý odhad posice a stálý cvik. D.

Zpravodaj Chrudimska, ročník XII., č. 11 - 15. března 1934
sp Vynikající sportovci Chrudimě. Šachisté za vedení vítěze nad mistrem světa Aljechinem, p. Frühaufa, 

spějí v mistrovské tabulce k prvním místům. (Dále byli vyhodnoceni m.j. football, tennis, házená, table-tennis, 
lyžování, hockey, lehká atletika.)

Zpravodaj Chrudimska, ročník XII., č. 15 - 12. dubna 1934
sp Šachy. Dne 7. října byl sehrán v Čáslavi odvetný přátelský zápas Chrudim-Čáslav. Boj na 13. šachovnicích 

skončil nerozhodně 6½ : 6½. Chrudimští poskytli možnost všem svým přihlášeným hráčům, aby si zahráli. Čáslav 
postavila své nejlepší mužstvo. Chrudimští hráli lehce a málo promyšleně a tím umožnili čáslavským nerozhodný 
výsledek. Některé partie byly velmi zajímavé. Nejhezčí měl Kohoušek. Nejtěžší a nejpromyšlenější Dr. Bartoš, 
který svého soupeře v koncovce přímo rozdrtil. Příjemně překvapil mladý Mísař; hrál pozorně a remisoval. 
Čáslavští jsou velmi příjemní a dobře se nám s nimi hraje. Těšíme se, že se s nimi ještě letos v Chrudimi utkáme. 
Za Chrudim vyhráli: Dr. Bartoš, Kohoušek, Šimáček, Benda, Horák, Mandelík, remis: Mísař. Za Čáslav: Dr. 
Prchal, Příhoda, Kotrč, Rajský, Kafka, Meduna, remis: Hluchý. Šachový klub Chrudim zahájí brzy turnaj o přebor 
klubu a je nutno, aby se hráči včas přihlásili. Bude se hrát ve dvou třídách. Noví členové se přijímají každý čtvrtek 
v restauraci v museu a mohou se zúčastniti hned turnajů. D.

Zpravodaj Chrudimska, ročník XII., č. 42 - 18. října 1934
sp Zprávy Klubu šachistů v Chrudimi. Upozorňujeme na simultánku velmistra S. Flohra, která se bude 

konati dne 16. prosince o 2. hod. odpol. v museu v sále „Sůvy“. Vstupné: Kč 10 pro hráče, Kč 3 pro diváky. 
V simultánní hře proti 13 hráčům, konané dne 3. t. m. v museu, vyhrál přeborník klubu p. JUDr. Stanislav Bartoš 
9 partií a 4 remisoval. - Přistupte za člena Klubu šachistů v Chrudimi! Roční příspěvek Kč 12, studenti Kč 5 po 
dobu studia. Pro nemajetné a nezaměstnané zvláštní výhody.

Zpravodaj Chrudimska, ročník XII., č. 52 - 14. prosince 1934
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ANI NĚMECKÁ OKUPACE ŠACHOVÝ ŽIVOT NEPŘERUŠILA
záznam v registrační kartě o pokračování činnosti klubu

fond Okresní úřad Chrudim I, inv. č. 7-9, Spolkový rejstřík
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Šachy. V právě ukončeném zápase o přebornictví města Chrudimě na rok 1940 zvítězil K. Tomášek s 10,5 
body a byl odměněn putovní cenou F. Soukala. Ostatní hráči se umístili tímto počtem bodů: 10 dr. Havlíček, 8,5 
Divok, dr. Šonský a Soukal ml., 7,5 Nejdl a Šimáček, 6,5 Sláma, 5,5 Leber, 4 Benda, Malý a Charvát, 3,5 Bláha, 
2,5 Pelouch. Turnaj byl dotován ještě dalšími 7 věcnými cenami; 3 z nich věnoval restauratér J. Novotný, jemuž 
klub zvláště děkuje. Po letní přestávce míní klub prohloubit činnost podchycením zájmu zdejšího studenstva pro 
hru v šachy.

(tok) Chrudimský kraj, roč. XXIX, č. 16, 3. 8. 1940, str.6.

Čilí chrudimští učňové: divadlo, šachy, přednášky.
Na cestičkách k úspěchu.
Čeho si ještě mnoho lidí v Chrudimi nepovšimlo?
mi - Nedělní představení Fořtovy hry „Srdce matčino“, provedené v chrudimské učednické besídce na ma-

ličkém, ale pěkně vypraveném jevišti v režii učitele K. Kňavy, bylo nabito mladistvým elánem a bouřlivým 
smíchem. Je třeba si povšimnout potěšitelného zjevu, jakým je nesporně kulturní činnost chrudimské učňovské 
mládeže. Již před časem jsme měli příležitost vidět chrudimské besídkáře - divadelníky v aktovkách; ale není to 
jen divadlo, jemuž se naši učňové věnují ve volném čase. Jejich touha po úspěchu obrací se především k praktic-
kému životu. Na př. si pozvali hoteliéra J. Zítku z „Centrálu“, aby jim v přednášce „Jak jsem začínal“ ukázal jednu 
z takových cestiček k úspěchu. Rovněž jejich záliba pro šachy svědčí o duševní zdatnosti. Besídkářské šachisty 
vídáme zastoupeny takřka na všech turnajích s velmi dobrými výsledky. Zkrátka, celkový dojem z návštěvy 
besídky je velmi příznivý.

Z pozůstalosti hoteliéra J. Zítky - hotel Centrál, 1941

VALNÁ HROMADA

 VÝCHODOČESKÉ ŽUPY ÚSTŘEDNÍ JEDNOTY ČESKÝCH ŠACHISTŮ

Dne 19. ledna 1941 se uskutečnila valná hromada VŽÚJČŠ v prostorách chrudimského Muzea. Na ní byli 
zvoleni dva chrudimští šachisté do funkcí:

Čestný předseda - JUDr. Boh. Schmoeger, advokát
II. pořadatelem - Vladimír Bláha
SOkA Pardubice, číslo kartónu 1141.

Klub šachistů v Chrudimi zahajuje sezónu dnem 11. září. V 8 hodin večer v musejní restauraci bude uspořá-
dán bleskový turnaj pro členy klubu o ceny. Ve čtvrtek 18. září je na programu skupinové utkání. Ve čtvrtek 25. 
září závěrečná utkání skupin. Klub připravuje na měsíc říjen měsíc českého šachu. Budou uspořádány bleskové 
turnaje, přednášky, hry simultánní a jiné podniky. Klub počítá s účastí neorganisovaných šachistů, kterých je 
v Chrudimi veliké procento, jakož i s účastí středních škol.

Chrudimské noviny, 6. září 1941, ročník IV, číslo 36 (SOkA Chrudim)
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Oběžník ÚJČŠ - východočeská župa
A) okrsek hradecký
B) okrsek jižní - Chrast u Chrudimi, S. K. Skuteč, Štefanydes Polička, Německý Brod, Polná
C) okrsek orlický
D) okrsek pardubický - AFK Lázně Bohdaneč 12 členů, Přelouč 17, 3 oddíly Pardubic 70+46+28
   Klub šachistů v Chrudimi 13 členů, Ant. Pelouch, malíř - Chrudim 273/IV
E) okrsek severní
SÚA Praha, karton 19 - ÚJČŠ 1942-44, 31. 12. 1943

VLADIMÍR BLÁHA, FUNKCIONÁŘEM VE VŽÚJČŠ
(SOkA Pardubice)
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PRVNÍ ŠACHOVÁ VLAŠŤOVKA PO TRAGICKÉ 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
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V návrhu nového vedení východočeské župy konané 25. května 1947 v Pardubicích byli z našich hráčů jme-
novaní: Karel Tomášek, vzdělavatel, Zdeněk Soukal, dozorce účtů a poprvé se objevuje jméno dlouholetého člena 
Chrudimi MUDr. Josefa Kudelky jako člen výboru.

Dne 15. června 1946 převzal chrudimský Karel Tomášek funkci pokladníka východočeské župy a kontrolní 
závěrečnou finanční bilanci měl na starosti další chrudimský člen Zdeněk Soukal.

Zpravodaj Sjezdu východočeské župy 1947, Okresní osvětová rada Chrudim 1945-1956. Šachový klub a pořá-
dání akcí 1946-1948. Inv. číslo 81, karton 2.

Dne 7. dubna 1946 sehrál klub Hradec Králové přátelský zápas s Chrudimí na 6 prknech y vyhrál 3,5:2,5. 
V odvětě 19. května znovu vyhrál Hradec Králové zápas s Chrudimí na 7 prknech 4,5:2,5.

Zpravodaj Sjezdu východočeské župy 1947, Okresní osvětová rada Chrudim 1945-1956. Šachový klub a pořá-
dání akcí 1946-1948. Inv. číslo 81, karton 2.



38

1947
-

1948



39

Koncem března sehrál v Chrudimi simultánku proti 24 hráčům přeborník ČSR v šachu Luděk Pachman (18x 
zvítězil, 4x remizoval a s Tomáškem a Švadlenkou prohrál.

Chrudimský kaleidoskop 1947

Pardubický okrsek. M. Dolák, Pardubice. Pardubický okrsek má 9 klubů a 4 šachové závodní kroužky. Podle 
členstva:  jun. seniorů  celkem  neregistr.

1. Pardubice  2   35    37  43
2. Přelouč  -   26    26  -
3. Lípa Pce  -   20    20  -
4. Chrudim  -   19    19  -
5. Synthesie Pce -   17    17  2
6. Spolchemie Pce -   16    16  -
7. Tesla Pce  -   15    15  -
8. Slatiňany  -   15    15  -
9. Bohdaneč  -   11    11  -
CELKEM  2 174  176  45
V pardubickém okrsku byly sehrány 2 soutěže mužstev. Umlaufův pohár klubů a přebor šachových kroužků 

ÚRO. Umlaufův pohár skončil následovně:
1. Pardubice 6,5 b 2. Chrudim 5,5b 3. Lípa Pardubice 4,5 b 4. Slatiňany  3,5 b 
5. Přelouč 3,5 b 6. Bohdaneč 2 b 7. Tesla Pardubice 2 b 8. Spolchemie Pce 0,5 b

ŠK Chrudim bojoval opět letos o prvenství v okrsku a jen zakolísání v posledních 2 kolech připravilo jej o 
první místo. Je posílen Dr. Bartošem. Mimo F. Soukala velmi dobře hraje ml. Ninger. Stabilní výkon podal letos 
Tomášek. Členové klubu uspořádali přednášky o šachu na chrudimských školách a to na gymnásiu, učit. ústavu, 
vyšší hosp. škole a akademii. Na ukončení byl uspořádán přebor chrudimských škol o putovní pohár, který 
vyhrála vyšší hospodářská škola. Byly sehrány 2 přátelské zápasy se ŠK Slatiňany, oba vítězně 2,5:1,5 a 3:1. 
Příští kolo Umlaufova poháru chce Chrudim hrát v jižním okrsku pro lepší vlakové spojení. Jednatel K. Malý, 
Chrudim, Čáslavská 366.

Zpravodaj Sjezdu východočeské župy 1947, Okresní osvětová rada Chrudim 1945-1956. Šachový klub a pořádání 
akcí 1946-1948. Inv. číslo 81, karton 2.

V letech po 2. světové válce byl velice pracovitý ředitel školy Karel Tomášek. Jak je vidět z přiložených 
dokumentů byl velký tahoun chrudimského šachu a angažoval se i ve funkcích Východočeské krajské župy 
šachistů. Sekundovali mu předseda František Soukal st., jednatel byl František Soukal ml. a finance měl na
starosti  bratr Zdeněk Soukal, který kontroloval i finance na kraji. Po rozpadu klubu v roce 1949 a jeho znovu
založení v roce 1953 se již ve funkcích ani jeden neobjevuje, v hraní šachu krátce pokračuje Karel Tomášek a jen 
František Soukal ml. hrál úspěšně za oddíl nepřetržitě až do své smrti.



40



41



42

PŘEDNÁŠKA A SIMULTÁNÍ PRODUKCE 
MISTRA LUĎKA PACHMANA

11. 2. 1947
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SNAHA O MASOVÉ ROZŠÍŘENÍ ŠACHŮ 
NA ŠKOLÁCH, UČILIŠTÍCH A ZÁVODECH
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PŘEDZVĚST BUDOUCÍ 45 LETÉ SPOLUPRÁCE
S PODNIKEM  TRANSPORTA  CHRUDIM

Dne 5. prosince 1948 bude sehráno I. mistrovské utkání Šachový klub Chrudim - Šachový klub Štefanydes 
Polička. Všichni nominovaní hráči nechť se bezpodmínečně dostaví ve 13 hodin do restaurace Muzeum.

Podepsán: Jaroslav Diewok, kapitán
Městský národní výbor Chrudim, městský rozhlas 1946-49, podklad pro hlášení v rozhlase města - spolky
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1951
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ZRUŠENÍ ŠACHOVÉHO KLUBU A PŘERUŠENÍ KONTINUITY HRY NA ČTYRI ROKY

Z důvodu poúnorových událostí roku 1948 dochází k útlumu hraní v Chrudimi a posléze k zániku šachového 
klubu na dlouhé čtyři roky. Z dochovaných dokumentů lze vycítit, že chrudimští šachisté se k připravené reorga-
nizaci a novému začlenění stavěli chladně.
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