Slavnostní večer
UDÍLENÍ CEN SALO FLOHRA
za zásluhy o rozvoj, popularizaci a šíření
šachu zejména mezi mládeží ČR

v pátek 16. listopadu 2018

v prostorách Úřadu MČ Praha 5
Štefánikova 13, Praha 5

1908 - 1983

DNY
SALO
FLOHRA

Program:
16.00 Simultánka mládeže a VIP osobností
s GM Davidem Navarou
18.00 Chvilka s hudbou
18.30 Předávání cen SALO FLOHRA
2018 osobnostem českého šachu
19.30 Recepce a posezení s přáteli šachu

Turnaj všech generací

Šachový turnaj pro hráče všech věkových
kategorií bez rozdílu výkonnosti

v sobotu 17. listopadu 2018

v prostorách Úřadu MČ Praha 5,
Štefánikova 13, Praha 5
pořádá SK Smíchov pod záštitou Městské
části Prahy 5

16. - 17. listopadu 2018
Praha

Program:
8.30 registrace
9.00 zahájení
16.30 vyhodnocení

Salo (Salomon) Flohr

byl československý a později sovětský
mezinárodní šachový velmistr židovské
národnosti. Před druhou světovou válkou
se stal jedním z nejlepších světových
šachistů. Narodil se 21. listopadu 1908
v obci Horodenka u města Kolomyje
v Haliči, v tehdejším Rakousku-Uhersku,
nynější
Ukrajině.
Se
vznikem
Československé republiky v roce 1918
získal Salo Flohr československé státní
občanství. Události první světové války
a protižidovské
pogromy
přinutily
dvanáctičlennou rodinu se dvakrát
vystěhovat a zase vrátit do rodného kraje,
potřetí rodina opustila Halič natrvalo. Záhy
nato postupně zemřeli Flohrovi rodiče
a osm mladších sourozenců. Na živu zůtal
jen jeho starší bratr Moses. Salo Flohr
strávil nějakou dobu v ústavu pro sirotky
v Mikulově, odkud se v roce 1919 dostal
do Litoměřic, kde pobýval pět let.
V roce 1924 přijel Salo Flohr do Prahy,
kde se připravoval na odjezd do Spojených
států amerických, odkud mu již byl poslán
lodní lístek od dvou strýců, žijících
v Brooklynu, nakonec však z této cesty
sešlo. Salo zůstal v Praze a našel si
zaměstnání u papírnické firmy Oskar Stein.
Šachy začal hrát v šachovém klubu
Prokeš na Smíchově. Byl v podstatě
samouk, vypracoval se praktickou hrou,
často v pražských kavárnách. V letech
1928 a 1929 vyhrál Kautského memoriál
v Praze a jeho první zahraniční úspěch
bylo druhé místo na mezinárodním turnaji
v jihoslovanských
lázních
Rogašská
Slatina v roce 1929. Začal také působit

jako šachový novinář. Šachové publicistice
a komentátorství se pak věnoval celý život.
Jako šachista se stále zdokonaloval
a objevoval se mezi účastníky významných
šachových turnajů. Stával se šachovým
profesionálem a v turnajové praxi si
vypracoval racionální a efektivní šachový
styl: se silnými remizovat a slabší porážet.
Pro tento přístup a vyvinutý systém hry se
později vžilo označeni Fine (vynikající
americký šachista) - Flohrovský.
Salo Flohr vyhrál celou řadu
významných
mezinárodních
turnajů.
V letech 1933 a 1936 se stal mistrem ČSR
a v letech 1930 až 1937 reprezentoval
Československo na pěti šachových
olympiádách.
Flohr byl označován za mistra světa
simultánních exhibicí. V době svých
největších šachových úspěchů se stal
v Československu
velmi
populární
a respektovanou osobností.
V roce 1935 se Salo Flohr oženil.
V roce 1939 se měl v ČSR konat zápas
o titul mistra světa mezi Aljechinem
a Flohrem. Mezinárodně-politické události
toto vzájemné utkání znemožnily. V roce
1939 Salo Flohr se svou ruskou manželkou
emigroval do Sovětského svazu, který od
roku 1942 reprezentoval. Po druhé světové
válce často navštěvoval Československo.
Sehrál zde řadu simultánek a setkával se se
svými příbuznými a přáteli.
Salo Flohr zemřel dne 18. července
1983 v Moskvě, kde je také pochován.

Kandidáti na udělení ceny v roce 2018

Pořadatelé:

GM Vlastimil Hort
KM Jan Hruška
KM Petr Vaněk
Miroslav Školoud
Jiří Kalužný
WGM Olga Sikorová
Beskydská šachová škola – převezme
Ing. Petr Záruba
Partneři:

Simultánka
GM David Navara

Hudba
„Cantarina Clarinete“
Duo – klarinet, flétna
Věrka Kestřánková – klarinet
Iva Matoušková – flétna

www.sokrates2001.cz

