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Zpívající šachista ze Superstar se věnuje mládeži i nevidomým 

 
Na Slovensku znají Tomáše Kraka jako finalistu pěvecké soutěže Slovensko hledá Superstar 3. 
Bezvadně zpívá a hraje. Ale nejen na kytaru, ale dobře hraje i šachy. Zatím má titul mistra 
FIDE, ale už útočí na udělení titulu mezinárodního mistra. Navíc trénuje, a to jak vrcholovou 
mládež, tak nevidomé a slabozraké. V Pardubicích hraje hlavní otevřený velmistrovský turnaj 
na mezinárodním festivalu šachu her Czech Open. „Celkem se mi daří, ale bohužel jsem přišel 
o šanci uhrát si další normu mezinárodního mistra,“ hodnotí své působení v turnaji zpívající 
šachista. 
Na blížícím se Mistrovství Evropy jednotlivců do 18 let, které bude hostit Bratislava, bude mít 
hned šest svěřenců. „Úloha trenéra je nejen najít talenty, pracovité talenty, ale rovněž je 
motivovat, aby u šachů vydrželi,“ říká zakladatel 1. Košické šachové školy. „Je to alchymie, 
jestli je trenér dokáže namotivovat, aby neodcházeli. Je třeba mít i trochu štěstí ve výběru,“ 
dodává. 
Stejně jako práce s mládeží ho prý baví i práce s nevidomými a slabozrakými. „Jednou mi můj 
zhruba padesátiletý svěřenec řekl: Já mám normální hlavu, jen nevidím. My nepostižení lidé 
nemáme žádný problém. Vše, co řešíme, jsou banality. Díky nim (zrakově postiženým pozn. 
red.) se dokážeme dostat zpět na zem. Společnost je mnohem dál, než třeba před padesáti lety,“ 
pokračuje Tomáš Krak. 
Líbí se mu atmosféra Czech Openu a cení si práci organizátorů. „Tahle mamutí akce je i po 
společenské stránce super, všechny ty večírky s muzikou... Festival je perfektně zorganizovaný, 
ale to by nešlo bez duší festivalu. Těmi jsou jak organizátoři, tak rozhodčí. Všichni, co se kolem 
něj pohybují, za to jim dík,“ pokračuje. 
Muzikou se Tomáš Krak jeden čas i živil, dnes je spíš jeho koníčkem. „Teď jsem se k ní trošku 
vrátil, mám nové písničky. Brzy je nahrajeme a nabídneme rádiím. Je to takový můj pojistný 
ventil,“ uzavírá muzikant a šachista v jedné osobě. 


