Šachový klub Bratislava.
-----------------------------Zápisnica
o riadnej vaľnej hromade konanej dňa 20. októbra 1945 v klubovej miestnosti kaviarne „Metropol“ o 10.00
hodine oredpoľudním.
Prítomných bolo 24 členov /viď pripojenú prezenčnú listinu/. Vaľné shromáždenie zahájil
predseda klubu p. Kováčik, ktorý uvítal hosťov prítomných za Slov. Šach. Sväz, za klub akademikov a za
klub poštárov. V krátkom preslove uvítal starých členov, ktorí sa nemohli doteraz zúčastniť šachového
života pre ich politické presvedčenie a pre rasovosť boli bývalým režimom prenásledovaní. Za týchto
prenásledovaných členov a vôbec za uplynulú činnosť podal referát p. Dr. Eugen Büchler. Vo svojom
dojemnom prejave vylíčil tragickú situáciu klubu a uviedol, že všetko klubové zariadenie následkom
vojnových udalostí bolo zničené, taktiež klub nemá teraz ani jednu hru ani šachové hodiny. Navrhnul
dobrovolnú sbierku pre dotáciu klubu, ktorá bude zvláštnym bodom programu vaľnej hromady riešené. Na
začiatku svojho preslovu spomenul touto hroznou vojnou ztratených členov klubu: majstra Dezidera Maya,
tajomníka slov. župy Dr. Gejzu Heiliga, Jakoba Waltra, Cohna, Jána Kedru a iných taktiež českých
vynikajúcich šachistov a majstrov, ktorých pamiatka sa uctila povstánim.
Voľba funkcionárov:
Na základe kandidačnej listiny „Výboru“ bolli zvolení títo noví členovia: Predseda Dr. Egon
Büchler, podpredsedovia majster Hucl karol, a Štefan Kováčik, tajomníkom Ján Sedlák, pokladníkom
Jaroslav Krotil, knihovníkom Richard Brix, poriadateľ Dominik Krišlo, hospodárom Rudolf Stanek,
zapisovateľ Evžen Gross, 6 členov bez funkcie: Cyril Pavúk, majster Dr. Jozef Ramharter, JUC.T.L. Adrian,
Ján Královič, Rudolf Lauda, Dr. Július Selecký a Dr. Henrich Lax. Na návrh Dr. Eugena Büchlera čestné
členstvo bolo udelené týmto pánom: Minister financií Dr. Vavro Šrobár, povereník pre informácie Dr.
Belluš, pov. pre fin. Dr. Josko, Dr. Imr. Kunošík, šéf. živn. sekcie NV v Bratislave, predseda najv. kontr.
dvora Thurzo a min. radca Dr. Vávro.
Zmena názvu klubu:
Odhlasovaný a prijatý návrh na zmenu §u 1. stanov, ktorý teraz znie: „ „Šachový klub
Bratislava“. V minulosti bol taktiež názov nemecký a maďarský. Jednacia reč je stanovená slovenská,
členovia klubu môžu však v klubovom živote používať hociktorú slovanskú reč. “
Príspevky:
Na rok 1945 bol stanovený príspevok klubu na 100.- Kčs, kým na ďalšie bude rozhodnuté
neskoršie.
Sbierka medzi členstvom:
Na návrh predsedu Dr. Eugena Büchlera usnesené učiniť medzi členstvom sbierku pre dotáciu
klubu, ktorý sa nachádza vo veľmi biednom finančnom stave. Sbierka bola ihneď prevedená a vyniesla
zatieľ 5.000 Kčs. Z čoho má byť zakúpený šachový materiál.
Revízia bude vykonaná dodatočne na čo boli poverení noví revizori, nakoľko toto vyžiada
dlhšiu dobu keďže všetko väčšinou nám bolo vojnou zničené.
Nakoniec sa ujíma slova nový predseda klubu Dr. Eugen Büchler ďakujúc za prejavenú dôveru
a všetkým prítomným za účasť a prehlasuje vaľné shromáždenie za skončené.
Po skončení bol usporiadaný bleskový šach. turnaj.
Bratislava, 21. októbra 1945

