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Vážení priatelia a priateľky šachovej hry,
Čo je šach? Už vás vidím, ako krútite hlavami, načo sa pýtam túto už
ix – krát položenú otázku. Vyber si, poviete, je to hra (dokonca
kráľovská), umenie, veda, šport ale aj potešenie. Viem, poznám
najrôznejšie zdôvodnenia tej či onej možnej odpovede.
My, moderní slovenskí šachisti a šachistky máme však iný problém,
musíme prezentovať šach pred aj nešachovou verejnosťou ako niečo
príťažlivé, niečo, čo ponúka pridanú hodnotu pre užívateľov a má
konkurenčnú výhodu...
A teraz prosím raďte☺. Ja som skúsil ísť na tento problém z inej
strany, snažil som sa vymyslieť slogan, ktorý by sme mohli prípadne aj používať
v Slovenskom šachovom zväze a „chváliť“ sa s ním na verejnosti. Tvorbu sloganu som
založil na troch základoch. Za prvé sa musíme nejako vyčleniť voči športu, pretože keď
prídem na nejakú inštitúciu, či ministerstvo, tak počúvam poznámky typu, veď šach nie je
šport, čo to je vlastne? Za druhé som si vzal ako vzor slogan NBA (americkej basketbalovej
asociácie) „I love this game“ alebo „Milujem túto hru“. Je fantastický jednoduchý, trefný,
plný emócií. Milujem presne TÚTO hru, práve túto... Paráda, a keď si predstavíte
reklamné spoty ako rôzni slávni ľudia vyznávajú lásku k tejto hre. Mimochodom, HRE,
nie športu. Ľudia sa chcú baviť, je to dôležité v dnešnej dobe plnej stresov. Niečo také
vymyslieť pre šach, hm... A za tretie som vyprovokoval diskusiu na fóre SŠZ ohľadom
možného sloganu. Ľubo Chripko po chvíli prišiel s nápadom na základe sloganu
Olympiády vo Vancouveri „Sme viac“ a ten jeho nápad znel: „Sme viac, než len šport“
aby sme obsiahli už spomínané termíny ako šport, veda, umenie, hra atď.
Super, ale chýbal mi tam šach a rytmus. Šach, lebo povedzme si úprimne, keď dáme na
tričko „Sme viac než len šport“ a obrázok figúrky, veľa ľudí nebude vedieť, o čom to
vlastne je. Rytmus musí byť cak–cak–cak, ak má byť slogan chytľavý a ľahko zapamätaný.
Dostal som sa k „Šach je viac, než len šport“. Fajn, ale potom prišiel Viktor Csiba
s pripomienkou, že tie sykavky, š–ž–š sa vyslovujú dosť komplikovane a „melódia“
sloganu nie je najlepšia. A tak sme sa dostali ku kratšej a hlavne sebavedomejšej verzii
sloganu Slovenského šachového zväzu:
„ŠACH JE VIAC AKO ŠPORT“
Otázkou je samozrejme, ako sa slogan ujme v šachovej verejnosti a ako ho prijme verejnosť
nešachová. Nechám sa prekvapiť.
So šachovým pozdravom Ing. Martin Huba

kontakt:
huba@sachprievidza.sk
mobil: 0903 509 115

strana 4 moderný šach

obsah
systematický tréning

5
8

z domova

11
24
29

31
37

zo sveta

39
44

história

53
55

63
65

rôzne

69
73
81
82

Schachlehre, Schachtraining
[Ernst Bönsch, Uwe Bönsch]
GM Likavský – chcem, aby vedeli viac ako ja
[FM Karol Rückschloss]
Finiš najvyšších súťaží
[FM Karol Rückschloss]
Družba Cup 2010
[Michal Vrba]
M SR 2010 v bleskovej hre
jednotlivcov a družstiev
[FM Karol Rückschloss]
Grand Prix SR rapid – OPEN Prievidza 2010
[FM Karol Rückschloss]
TIRNAVIA šachových nádejí 2010
[FM Karol Rückschloss]
Česká extraliga očima slovenských fanoušků
[GM Tomáš Polák]
ME Rijeka 2010
[IM Marián Jurčík]
Šachista Vavro Šrobár
[Jan Kalendovský]
Žilina 1935 – turnaj
o mistrovství Slovenska
[Jan Kalendovský]
Zápas Tunis – ČSSR 1965
[Jan Kalendovský]
K dejinám šachu na Slovensku (2)
[FM Mário Horváth]
Študujete štúdie?
[FM Mário Horváth]
Správy z domova a sveta
Turnajový kalendár SR máj – August 2010
CZECH OPEN 2010

