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40 let šachového klubu Košutka Plzeň 
1971 - 2011 

 
založeno:   1971 
počet členů: 55  
hrací místnost: Karlovarská 126, rest. U komína 1.p. 
fotoprezentace  - (power point ) 

 
jak šel čas 

 
 
 
1971 - v říjnu se dohodli pánové  Dix František, Král Milan, ing. Koloušek 

Jindřich (dodnes aktivní hráč klubu), Hanzlíček Miroslav st., Hanzlíček 
miroslav ml. a Rais Josef, že založí šachový kub a budou mezi sebou hrát hrát 
2 mistrovské turnaje v roce a dále Zimní a Letní pohár a hned na to byl 
sehrán I. mistrovský dvoukolový turnaj , kterého se nezúčastnil p. Koloušek, 
byla sepsána i první pravidla klubu a hrálo se v bytech 

 
   I. turnaj 1971 1 2 3 4 5 Body 

1 Dix  1 1/2 2 2 2 7 1/2 

2 Král 1/2  1 1 2 4 1/2 

3 Rais 0 1  2 1/2 3 1/2 

4 Hanzlíček st. 0 1 0  1 1/2 2 1/2 

5 Hanzlíček ml. 0 0 1 1/2 1/2  2 
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- o vánocích pak byl sehrán první Zimní pohár 

 
  ing. Špinka     

Hanzlíček ml.      ing. Špinka   
   Hanzlíček ml.  1:00    

ng.Koloušek  1:00      
       ing. Špinka 

Král         
   Král      

Dix  1:00       
     Král   

Rais      0,5   
   Hanzlíček st.     
Hanzlíček st.  1:00     

 
 
 

1972 - v pátek dne 22. září v 18 hod. se konala v klubovně Lidového domu 
ustavující schůze šachového klubu při osvětové besedě v Bolevci – zúčastnili 
se jí dosavadní členové klubu a pan Vladimír  Skala (dodnes aktivní člen 
klubu), klub nesl název ŠACHOVÝ KLUB BOLEVEC  a jeho předsedou byl 
zvolen p. Dix, hrací dny stanoveny na pátek v Lidové domu - klub pokračoval 
ve svých klubových soutěžích a postupně přibáral další hráče  

 
1973 - klub zahajuje mistrovské soutěže družstev , účastní se okresního přeboru 

Plzeň město, pro soutěž si musel zapůjčit šachové hodiny od ZČE p. Adámka, 
kapitánem družstva byl zvolen ing. Koloušek  
- první zápas skončil drtivou porážkou ŠK Bolevec – KOVO Chotěšov 1 : 5, 

družstvo nastoupilo v sestavě 1.  Fait 0, 2. Hanzlíček st. 0, 3. Koloušek ½, 
4. Dix ½ 5.Schejbal 0 6. Hanzlíček ml. 0 - i přes úvodní porážku obsadilo 
družstvo celkově druhé místo v soutěži 

- klub již hrál své 4. mistrovství – ve dvou skupinách za účasti 22 hráčů 
z nichž byly dvě členky p. Francová a p. Málková a turnaje se zúčastnil i 
doposud aktivní člen klubu ing. Šimána 

- 7. září prvně vyšel časopis klubu pojmenovaný Bolevecké listy šachové a 
neb klubová drbna – šéfredaktor kožíšek a zástupce Skala 

- klub pořádá svůj první otevřený turnaj O Bolevecký pohár – šetičlenná 
družtva za účasti 5 družstev 

- a rovněž první přebor klubu žen v němž zvítězila p. Málková, druhá 
Francová a třetí Ehrenbergerová 

- a hrálo se i V. mistrovstvá klubu  - ve třech skupinách za účasti celkem 30 
hráčů ! 

 
Okresní přebor Plzeň město  

II. tř. - skupina A 
1 Kovo Chotěšov 9 

2 Šachklub Bolevec 6 

3 ZK energetiků C 5 

4 Letná C 5 
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5 ZČE G 4 

6 ZČE Plzeň E 1 
 
1974 -  I. výroční schůze klubu, která pokračovala simultánkou s mistrem sportu p. 

Leitlem a společenským večerem s hudbou 
- v soutěžích družstev sartují již 3 družstva a v okresním přeboru I. tř 

družstev již startují dvě družstva a béčko postupuje!!! 
1975 - 18. ledna se konal v Lidovém domě Šachový den spojený s výroční členskou 

schůzí – předsedou klubu byl zvolen zástupce OB p. Kuthan , místopředsedou 
p. Skalaa sekretářem Pavel Hadač (rovněž doposud aktivní člen) 
- 7. února pořádá klub besedu a simultánku s mezinárodním velmistrem Salo 

Flohrem, které se zúčastnilo 53 hráčů a 3. listopadu pak s velmistrem 
Uhlmannem za účasti 39 hráčů 

 

 
záznam společenského večera z kroniky klubu 

 
 

- svoji hrací místnost získal klub v objektu TJ na Karlovarské třídě 126, kde 
hrál nejdříve v menších dvou místnostech a po přestavbě získal důstojnou 
hrací místnost, ve které působí doposud  

1977          -    sbohem Liďáku – 28. ledna  se šachisté naposled sešli v klubovně Lidového   
domu v Bolevci, neboť přišlo na řadu jeho zbourání v zájmu nové výstavby    
majetek klubu byl přestěhován do garáže p. Dixe 
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působiště ŠK Bolevec 

 
- v únoru byl na výroční schůzi, která se konala v Kulturním domě u jezírka 

na Košutce, zvolen staronový předseda klubu p. Dix, a pro oddíl byla 
následně zjištěna hrací místnost na TJ Potraviny u výstaviště 

- klub je nadále aktivní, pořádá Bolevecký pohár již V. ročník, zúčastňuje se 
turnajů U Bradů, ve Stříbře , pořádá i oddílový přebor žáků a nadále hraje 
soutěže družstev 

1978   -  opět stěhování klubu, 3. listopadu, tentokrát z TJ Potraviny do Obvodního 
kulturního střediska Plzeň 1 – Tylova ulice (ve dvoře za rohem u „Práce“) 

1979  - šachový den v kulturním domě na Košutce U jezírka, tradičně schůze 
pokračuje večerem s tancem 

  - 19.6. opět v krátké době další stěhování klubu do nové hrací místnosti 
kulturního střediska pod restaurací Gera na sídlišti Lochotín   

       1981    -   v listopadu klub slaví výročí 10 let od založení – společenským setkáním           
                  členů, odměněním zasloužilých funkcionářů a společenským večerem 
             -   A družstvo postupuje do  krajského přeboru II. třídy, bohužel pouze na 

jednu sezonu, kdy soutěž opouští  
1982     -    na výroční schůzi 23. ledna je zvolen předsedou klubu p. Ladislav Řepík  
             -    klub slaví 23.9. desetileté výročí vydávání Boleveckých listů šachových na 

nichž má největší zásluhu šéfredaktor Mir. Hanzlíček (jednotlivé ročníky  
jsou uloženy v klubu) a klub pořádá již desátý ročník Boleveckého poháru 
4 čl. družstev 

1986     - 27. listopadu svolána valná hromada, která rozhoduje o další budoucnosti 
klubu, zda využít nabídky TJ Sokol Plzeň Košutka a přejít pod tuto 
jednotu, což bylo nakonec schváleno většinou 22 hlasy, 4 členové se 
zdrželi hlasování, členům, kteří nesouhlasí s přestupem do nové TJ bylo 
navrženo rozdělení klubu, k čemuž nakonec naštěstí nedošlo a klub začal 
fungovat v nové TJ jako Sokol Plzeň Košutka  

1988       - členové klubu Řepík a Hořický zakládají a vedou šachový kroužek na 18. 
ZŠ v Plzni  

 - A družstvo opět hraje krajský přebor II. tř. se střídavými úspěchy  
1989       -  soustředění klubu na Hracholuskách 8.-10.9., které zajišťoval správce 

chatového střediska na Radosti Pepa Nejedlý a byla tak zahájena 
několikaletá tradice soustředění (vyplněno spotem – nohejbal, tenis, 
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šachovými turnaji v bleskové hře a dvojic a přeboru klubu v licitovaném 
mariáši) , která bohužel skončila odchodem Pepy do důchodu 

 
a něco z kroniky klubu 

 
 

 
 
1991    -   v květnu další, zatím poslední stěhování klubu do objektu TJ na Karlovarské 

tř. 126, v 1. patře nad restaurací U komína, kde klub doposud působí  
            -    20 let trvání klubu, sehrán turnaj k založení, bohužel pouze za účasti 16 

hráčů 
1995     -    historický úspěch klubu postupuje do nejvyšší krajské soutěže KP I. tř. – o 

postup se zasloužili hráči Bouda, Hroch, Klimeš, Kohout, Kubínek, Ťoupal, 
Václavík, Klimeš, Albrecht, Řepík, kteří získali přes 60% bodů na svých 
šachovnicích, úspěch klubu je dvojnásobný, protože i béčko postupuje 
z městské soutěže  do krajského přeboru II. tř. – šachový klub se tak stává 
v tělovýchovné jednotě klubem s nejvyšší soutěží, A družstvo hned 
v následující sezoně skončilo na 5. místě, v dalším ročníku sice sestoupilo, 
ale dokázalo si soutěž opět vybojovat a doposud je tradičním účastníkem 
nejvyšší krajské soutěže  

a dále    -   historie klubu od roku 1996 do 2005 není bohužel zdokumentována, vypadl 
nám kronikář, kterého doposud dělal Zbyněk Šimána a až od roku 2005 
kdy začal vydávat p. Václavík pravidelné ročenky, za znamenání jistě stojí 

2003    - vybudování nové důstojné hrací místnosti klubu na Karlovarské, která   slouží  
      klubu doposud 

   
                   
       - čtvrtým předsedou klubu se stal Jirka Kubínek bohužel po úmrtí Láďi       



 6 

Řepíka a pátým Vašek Václavík, který ze stejného smutného důvodu 
vystřídal Jirku ve funkci 

2009 - pokračují úpravy sídla klubu, provedení vodorovných izolací a oprava 
fasády, úklid zahrady 
-v listopadu byl předsedou TJ Košutka Plzeň o.s. (sdruženo 7 oddílů – 
ASPV, fotbal, házená, volejbal, nohejbal, footvolley, šachy) zvolen Bc. 
Václav Václavík, první předseda TJ ze šachového klubu 

2010 - úspěšný rok pro klub hraje nejvyšší krajskou soutěž Krajský přebor I. tř., 
dvě družstva v Krajském přeboru II. tř.a další 3 družstva v nižších 
soutěžích, v mistrovských soutěžích získali titul přeborníka družstvo v rapid 
šachu 5 čl. družstev, Karel Liška krajským přeborníkem seniorů, druhý 
Honza Lešetický a Pavel Hladík třetí v KP v bleskové hře 
- klub má celkem 54 členů  

2011 - klub oslavil 40 let svého trvání, oddíl si drží své soutěže družstev, členská 
základna 54 členů z oho 2 ženy a 4 mládež, proběhla oprava schodiště do 
klubovny a výměna střešní krytiny 

2012 Košutka krajským přeborníkem v rapid šachu družstev, prosazují se mladí, 
Lenka Šroubová 5. na MČR D16 a Martin Simet 15. MČech H14, oddíl má 49 
členů z toho 2 ženy a 11 mládež 

2013 Oddíl má 52 členů z toho 2 ženy a 5 mládež, Šroubová 9. MČR D18 a Simet 6. 
MČech H14 

2014 49 čl. 5 ml. a 2 ženy, Martin Simet přeborník republiky v přeboru družstev škol 
2. stupeň, oddíl posílen o dalšího mladšího hráče Martina Kopřivu, který se 
ihned stal krajským přeborníkem v rapid šachu 

2015 49 členů, 2 ženy a 5 mládež, klub posílili mladí Eret Jonáš, Eret Matouš, Jitka 
Jánská aspolu s mladými Martinem Simetem a Martinem Kopřivou družstvo 
doplněné zkušenými zejména Markem Pokrupou, Honzou Kadeřávkem, 
Karlem Liškou a Lojzou Soukupem poprvé ve své historii vyhrává krajský 
přebor bez ztráty bodu a postupuje do 2. ligy 
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2016 družstvo Košutka se udrželo v 2. lize a to i přes to, že odešli Eret Jonáš a Jitka 
Jánská 

2017 Klub bohužel opouští 2. ligu, což má za následek i odchod mladých dobrých 
hráčů Eret Jonáš a Matouš, Simet, Kopřiva. Klub má 45 členů z toho 3 ženy, 1 
ml. do 18 let a 3 do 23 let. 

2018 Klub hraje své soutěže družstev a má 52 členů.  
2019 Košutka se stala krajským přeborníkem v bleskové hře družstev ve složení 

Kadeřávek, Hladík, Soukup, Přibyl Liška 
2020 Dohrány soutěže družstev r. 2019/20 a pak byl šachový život značně omezen 

opatřeními proti Covid 19 a prakticky uzavřeny hrací místnosti a zastaven 
šachový život.  

2021 Šachy se opět dali na klubové úrovni hrát prakticky až 
od podzimu. Mládeži se věnuje Vlasta König a objevil 
se nový talent Tomáš Zelenka, který obsadil třetí 
místo v přeboru ČR v kategorii H8 

  
 

kdo chce vědět více: 
http://sspk.chess.cz/kosutka/kosutka  
http://sspk.chess.cz/kosutka/sachy/index.htm  
kronika šachového klubu a Bolevecké listy – k zapůjčení v klubu  

 
 
 


