
Karel Kubala sedmdesátiletý 

 

Představovat naší šachové obci Karla Kubalu je zřejmě pověstným nošením dříví do lesa. Přesto 

si dovolíme u příležitosti jeho významného životního jubilea připomenout jeho zásluhy pro zdejší šach. 

Nejsou totiž rozhodně malé, naopak lze tvrdit, že Karel Kubala sehrál v historii místního šachového dění 

roli zcela zásadní.   

Šachům propadl už jako dítě a od sedmdesátých let se nadšený hráč stal i nadšeným šachovým 

organizátorem. Nebudeme tady vyjmenovávat všechny jeho iniciativy, kterých je za takřka pět desítek 

let skutečně hodně, stačí když napíšeme, že většina z nich je živá dodnes. Ať už se jedná o Turnaje 

šachových nadějí, Městskou ligu mládeže, dlouhodobé klubové přebory či šachové tréninky 

v mateřských školách.  

Těžké chvíle prožíval místní šach na počátku 90. let, v době velké společenské transformace. 

Karel Kubala jako dlouholetý předseda šachového oddílu v rámci TJ Válcovny plechu byl tehdy postaven 

před náročný úkol dát šachovému životu ve Frýdku-Místku novou podobu poté, co oddíl ztratil podporu 

mateřského podniku. V takových chvílích se poznají praví vůdci. Karel přišel s projektem Beskydské 

šachové školy, následně s nápadem vrcholového střediska mládeže, dokázal zajistit trenéry ze zahraničí 

(Sergeje Berezjuka a Táňu Bogatkovou) a byl také hlavním tvůrcem postupu (v pozici kapitána) družstva 

A do šachové extraligy. Ano, on to byl, kdo se podílel na výchově velmi silné hráčské generace, která 

se svými výsledky postarala o to, že Beskydská šachová škola Frýdek-Místek má v našem 

celorepublikovém šachu velký respekt, který byl vyjadřován sloganem Frýdek-Místek: hlavní město 

šachu.   

Z toho, co zde bylo napsáno, by mohl někdo nabýt dojmu, že Karel Kubala od rána do večera 

nežije ničím jiným než šachy. Zde považujeme za nutné ujistit širší veřejnost, že tomu tak není, Karel 

Kubala je opravdu normální člověk. I když šachové hře zasvětil i oba syny a rodinný život byl mnohdy u 

Kubalů odměřován šachovými turnaji, jeho zájmy byly vždy pestřejší. Rád cestuje, rád sportuje, hraje 

na kytaru a ve společnosti platí za příjemného společníka se smyslem pro humor.   

Představili jsme si tu Karla Kubalu jako organizátora šachového života, ale málem bychom 

zapomněli připomenout, že on sám je také „velmi obstojným hráčem“. Získal výkonnostní třídu 

Kandidát mistra. O své stále vynikající hráčské formě nás přesvědčuje svými výbornými výsledky 

v otevřeném klubovém přeboru i v dalších turnajích, kterých se neúnavně zúčastňuje. 

V celorepublikových seniorských turnajích se sice často neumisťuje na těch nejvyšších příčkách, ale co 

se týká otevřeného klubového přeboru, ve kterém často triumfuje, o tom se v kuloárech vypráví, že si 

jej Karel vymyslel právě proto, aby byl v některé soutěži první. ☺   

V úvodu bylo řečeno, že Karel Kubala sehrál v místním šachovém životě zásadní roli. To je jistě 

pravda, ale minulý čas byl při tomto konstatování zvolen čistě z důvodů bilančních. Jak už to tak při 

životních jubilejích bývá. My všichni ale pevně věříme, že Karel ve svých aktivitách ještě dlouho 

neustane. Že sehraje ještě mnoho vítězných partií, že bude stále přispívat k šachovému dění dalšími 

impulsy a že bude i nadále udivovat následovníky svým nakažlivým elánem. Tak ať Ti to, Karle, stále 

dobře táhne.   
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