
Šachový klub 
MAKKABI BOSKOVICE

Stručná historie šachového klubu Makkabi

Šachový klub byl v Boskovicích založen v roce
1994. U jeho vzniku stál Pavel Hubený, 
pozdější předseda klubu, společně s několika 
nadšenými šachisty hrajícími volné partie 
v místních hospůdkách. 

Krátce po oficiální registraci u šachového 
svazu se hráči zapojili do soutěží družstev. 
Poprvé nastoupili v Základní soutěži okresu 
Blansko. Historicky první utkání odehrály 
Boskovice na půdě Petrovic. Zvítězily 5:0. 

Koncem roku 1994 uspořádal klub bleskový 
turnaj. Akce slavila úspěch a stala se prvním 
krokem v budoucí slavné cestě za jedním z 
nejsilnějších bleskových turnajů v republice. 

Nadšení a euforie boskovických šachistů brzy 
přinesla úspěch i v soutěžích družstev. Za 
pouhé tři roky se družstvo dostalo ze Základní 
soutěže, přes Okresní přebor do Krajského 
přeboru druhé třídy, nižší krajské soutěže. 
Hráčům se tu příliš  nevedlo a vydrželi jen 
jednu sezónu, přesto ukázali velký potenciál 
klubu, v té době již nazývaného Makkabi 
Boskovice.

Sponzorská smlouva s Rudolfem Burgerem, 
provozovatelem nové stylové restaurace 
Makkabi ležící v jádru historické židovské 
čtvrti, byla podepsána v roce 1996. Dodnes je 
základnou místních šachistů, kteří si dali jméno
restaurace do názvu klubu jako poděkování. 

Rok 1998 potěšil všechny mladé zájemce 
o královskou hru. Pod patronátem DDM 
Boskovice vznikl šachový kroužek a začaly se 
pořádat každoroční mládežnické turnaje 
„O putovní pohár DDM“. Tradice pokračuje 
dodnes, byť v pozměněné podobě. Pohár se 
proměnil na seriál odpoledních pětikolových 

turnajů, kterých se mimo Boskovic účastní také
hráči z Jevíčka, Kunštátu nebo Lipovce.

Stačilo šest let a bleskový turnaj dosáhl 
republikového úspěchu. Stal se přeborem 
Moravy a Slezska, jednou ze dvou kvalifikací 
na bleskové mistrovství republiky. Rekordní 
sedmý ročník hrálo 122 šachistů. Větší turnaj 
se na Blanensku nikdy nehrál. Startovní listina 
zahrnovala přední české velmistry, včetně 
několika reprezentantů. 

Nezůstalo jen u bleskovek. Jaro 1998 přineslo 
první ročník rapid turnaje čtyřčlenných 
družstev „O černohorský soudek“. Svým 
pojetím menší akce okresního formátu si rychle
získala malý, ale věrný okruh hráčů. 

Slibně se rozvíjející klub poznamenal 
přechodný odchod Pavla Hubeného do ústraní 
a jeho rezignace na post předsedy oddílu. 
Bleskový turnaj, zavedený pod názvem „O 
putovní pohár Makkabi“, po deseti ročnících 
skončil. Také „Černohorský soudek“ zažil 
roční pauzu, než se ho ujal Mikuláš Derňár, 
který na čas převzal i vedení oddílu. 

Rázné oživení přišlo v roce 2009, kdy se 
výrazně rozšířila členská základna a především
přišel velký úspěch na krajském přeboru 
družstev v rapid šachu. Makkabi nečekaně 
zvítězilo a postoupilo na Přebor České 
republiky. Poprvé se prosadilo v krajské 
konkurenci. Svůj titul navíc v dalším ročníku 
obhájilo v ještě větší konkurenci a s ještě 
větším náskokem. 

Dnes je Makkabi s více než 30 členy třetím 
největším okresním klubem a pohybuje se na 
hranici první desítky v Jihomoravském kraji. 
Třetinu hráčů tvoří mládež do 18 let, která se 
aktivně zapojuje do krajských soutěží mládeže.



Hrajete šachy a chcete se zlepšit?

Přijďte na některý z pravidelných tréninků!

Každý čtvrtek od 19:00 
v restauraci Makkabi!

www.boskosachy.cz
boskosachy@seznam.cz 

www.facebook.com/boskosachy

Předseda klubu: Pavel Hubený,
pav.hubeny@seznam.cz

Šachový kroužek v DDM Boskovice

Pravidelně od října do května

Pravidelné turnaje pro mládež
„O putovní pohár DDM“ 

od října do dubna!

 Aktuální informace v DDM Boskovice
nebo u vedoucího kroužku

Vedoucí: Milan Boháček
BohacekMilan@seznam.cz

DDM Boskovice:
www.ddmboskovice.cz
ddm@ddmboskovice.cz

Historie krok za krokem

1994 – založení šachového klubu Boskovice, 
oficiální registrace proběhla 11. 8. 1994.

1996 – klub se přejmenovává na Makkabi 
Boskovice, díky sponzorské smlouvě s 
majitelem restaurace Makkabi.

2001 – v září Pavel Hubený založil v DDM 
šachový kroužek pro děti.

2002 – pořádáme pro ZŠ Slovákova šachový 
turnaj při okresní olympiádě mládeže.

2002 – bleskový turnaj „O putovní pohár 
Makkabi“ hrálo rekordních 122 šachistů, 
včetně dvou velmistrů a čtyř mezinárodních 
mistrů. 

2003 – 1. ročník mládežnického turnaje 
„O putovní pohár DDM“.

2003 – poprvé máme v soutěžích družstev dva 
týmy. Třetí přibude v roce 2011 a čtvrtý o tři 
roky později. 

2009 – první místo v krajském přeboru 
družstev v rapid šachu. Vítězství se podařilo 
obhájit za tři roky ve Vyškově. Mezitím se 
přebor nekonal. 

2010 – družstvo „A“ hrající KPIIA obsadilo 
celkové druhé místo v soutěži. Poprvé se 
hráčům podařilo obsadit stupně vítězů. 
Nejlepším umístěním z předchozích let bylo 
celkové 8. místo. 

2011 – 1. ročník turnaje v rapidu „O putovní 
pohár Topnet“. 

2014 – Rekordních 29 družstev na 
„Černohorském soudku“. 

Víte že...

...šachový klub měl pouhých 9 zakládajících 
členů? V roce 2014, rovných dvacet let po 
založení, měl již 34 členů, včetně 14 dětí. 

...první vítěznou partii pod hlavičkou 
šachového klubu Boskovice sehrál Antonín 
Kubín?

...v sezóně 2007/08 nás potkala nehorázná 
smůla? Z jedenácti utkání jsme šest prohráli 
nejtěsnějším rozdílem 3,5:4,5! V soutěži jsme 
se naštěstí zachránili.

...bleskový turnaj měl za svoji historii na 50 
různých sponzorů a zúčastnili se jej kromě 
Čechů i hráči ze Slovenska, Arménie, Ruska, 
Ukrajiny či Bulharska? Nejsilnějším hráčem 
byl velmistr Vigen Mirumian s ratingem 2557, 
který startoval v sedmém ročníku turnaje.

...turnaj čtyřčlenných družstev „O černohorský 
soudek“ měl během šestnácti ročníků jen sedm 
různých vítězů? Rekordmanem je družstvo 
Lipovce, které vyhrálo sedmkrát. Pokaždé byl 
v sestavě Jiří Sekanina. Domácí družstvo 
Makkabi vyhrálo třikrát a pokaždé byl v 
sestavě Pavel Hubený.

...šachový klub má vlastní web a od roku 2014 
i facebookový profil? 

Děkujeme všem členům, hráčům,
sponzorům, rodičům a mnoha dalším,

kteří našemu klubu pomáhají! 

Gens una sumus

 


