
                                                                                                                                      

Max Euwe 

 

narozen: 20. května 1901, Amsterdam, Nizozemsko 

zemřel:  26. listopadu 1981, Amsterdam, Nizozemsko  

 

Ocenění: šachový velmistr 

  mistr světa v šachu 1935-1937 

  prezident FIDE 1970-1978 

  

 

 Šachový kroužek mládeže Libštát 

    

 

 Šachy ho naučila hrát již ve 4 letech matka. O jeho dětství se toho moc neví. Studoval matematiku na 

univerzitě v Amsterdamu. Získal doktorát a poté učil matematiku na dívčím lyceu. 

 Jeho prvním velkým turnajem byl Hastings po 1. světové válce v roce 1919, kde se umístil na 4 místě. 

V roce 1936 v Nottinghamu skončil půl bodu za Capablankou a Botvinnikem, ale před Aljechinem. V roce 1935 si 

ho právě Aljechin vybral jako svého soupeře v zápase o titul mistra světa. Aljechin, o kterém už tehdy šly hlášky o 

jeho náklonosti k alkoholu zřejmě Euweho podcenil a k překvapení celého šachového světa ho Euwe porazil. 

 V roce 1957 u příležitosti studia výpočetní techniky v USA sehrál dvě neoficiální partie s 14 letým Boby 

Fischerem. Jednu partii vyhrál a druhá skončila remízou. 

 V šachové hře vynikal nejen ve strategii, ale také byl znamenitý taktik. Publikoval mnoho článků a knih o 

šachové teorii. V letech 1970-1978 byl prezidentem Mezinárodní šachové federace FIDE. Na vlastní náklady 

navštívil cca 100, propagoval šachy po celém světě a za jeho éry se FIDE rozrostla o 30 nových členských zemí. 

Obrovské úsilí věnoval organizaci zápasu Fischer – Spasskij v roce 1972. 

Šachová historka 

 Když zajel do jižní Afriky – Salisbury - přednášel a hrál simultánky. Před svou poslední 

přednáškou si dal klobouk do šatny, ale vyzvednout ho pak nemohl, protože šatna byla zavřená. Když 

se druhý den objevil na letišti bez klobouku, jeho průvodce a hostitel, který se zapřísáhl, že zamčený 

klobouk určitě osvobodí, přišel na letiště s lítostnou omluvou: 

„Ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, klíč od šatny se mi sehnat nepodařilo. Jestli se neurazíte, dovolil 

jsem si Vám přinést tento klobouk náhradní.“ 

 Byl to krásný klobouk, hebký, nylonový, radost pohledět. 

„Děkuji mockrát, ale dovolte mi, abych Vám ho zaplatil.“ 

„Nepřichází v úvahu, to je prosím dar. Čestný dar našeho šachového klubu, drahý mistře.“ 

„To tedy musím pouze oddaně poděkovat,“ uklonil se Euwe a žertem prohodil“ 

„A já Vám zase věnuji ten zamčený klobouk jako putovní pohár.“ 

A jak řekl, tak se stalo. Od té doby se hrálo o starý, zprohýbaný klobouk mistra světa Euweho. 


