PhDr. Rudolf F i š e r, CSc.
Narodil se 25. 7. 1940 v Domaželicích u Přerova, ale vyrůstal od svých devíti let
v Třebíči. Po absolvování gymnázia (tehdy JSŠ) vystudoval v letech 1957–1962 dějepis a
češtinu na Filozofické fakultě MU v Brně. Oběma předmětům vyučoval na SEŚ v Třebíči a
v letech 1971–1979 působil jako vysokoškolský učitel na katedře historie a etnografie FF MU
v Brně. Po návratu do Třebíče zastával v letech 1979–2002 až do svého odchodu do důchodu
funkci zástupce ředitele na zdejším gymnáziu.

Jeho oborem jsou obecné dějiny se zaměřením na středověkou historii slovanských
národů. Z tohoto oboru publikoval řadu vědeckých studií a článků, včetně referátu pro XV.
světový kongres historických věd v Sofii. Po odchodu z fakulty zaměřil svou pozornost na
regionální historii Třebíče (benediktinský klášter, město, židovské ghetto). Je autorem četných
knižních publikací i příspěvků v denním tisku (Horácké noviny). Připomeňme zde Třebíč.
Dějiny města I (spolu s E. Nováčkovou aj. Uhlířem), Třebíč. Z historie benediktinského
opatství, Třebíč. Osudy židovských domů, Klášter uprostřed lesa nebo IX. svazek
Historického atlasu měst ČR věnovaný Třebíči. V letošním roce vydala agentura Foibos jeho
knížku o třebíčských památkách UNESCO.
Šachu se dosti intenzivně věnoval až za svých univerzitních studií v Brně, ale poté
přestal na dlouhou dobu šachy hrát. Vrátil se k nim teprve po příchodu do Třebíče v B
družstvu Spartaku Třebíč. Založil rovněž šachový kroužek při gymnáziu Třebíč, kde se žákům
věnoval nejprve dr. J. Tesař a později V. Benda. Se svými studenty se pravidleně zúčastňoval
středoškolských soutěží, kde za studijních let P. Buchníčka, Z. Zahrádky a S. Mezlíka
dosahovala škola značných úspěchů. Na sklonku 80. let odehrálo družstvo Gymnázia Třebíč
dvě sezony v krajské soutěži a poté v okresní soutěži pětičlenných družstev.

Rudolf Fišer při analýze v šachovém kroužku třebíčského gymnázia,
které přihlíží dnešní FM Petr Buchníček
Potom hrál R. Fišer šachy v B družstvu Spartaku Třebíč a v družstvu JE Dukovany.
Získal II. výkonnostní třídu a individuálně se mu lépe dařilo v soutěžích bleskového šachu. Po
založení ŠK Caissa Třebíč se zúčastňoval soutěží v jeho různých družstvech, v řadě případů
jako hrající kapitán. Pracoval rovněž ve výboru klubu. V uplynulé sezóně odehrál s poloviční
úspěšností 9 partií za D družstvo. Připomeňme ještě, že na přelomu 80. a 90. let tři roky
zastupoval šachisty v tehdejším OV ČSTV Třebíč. Rád hraje volné partie bleskového šachu se
svými přáteli S. Myšičkou a L. Cieślakem.

