
                                                                                              
Renata Frídová byla dlouholetou hráčkou Mohelnice především v žákovské a 

dorostenecké kategorii. Od poloviny sedmdesátých do poloviny osmdesátých let se 
umisťovala na předních místech v přeborech žákyň, dorostenek a žen okresu Šumperk i v 
krajských přeborech. K úspěchům patří i remíza s Vlastimilem Hortem v padesátitahové partii 
při simultánce v Zábřehu v roce 1975. Ve Velké ceně ČSSR dorosteneckých družstev v roce 
1979 přispěla k 2.místu týmu TJ Lokomotiva Zábřeh. Byla též stabilní oporou mohelnického 
družstva. V sezóně 1985/86 se stala nejúspěšnějším hráčem okr. přeboru Šumperk, když na 
4.šachovnici (osmičlenná družstva) získala 7 bodů z devíti (bez prohry) v partiích s výhradně 
mužskými soupeři. Výkonnost potvrdila v témže roce 5.místem na silně obsazeném krajském 
přeboru žen a dosažením II.VT. Zúčastnila se též mezinárodních turnajů v korespondenčním 
šachu. Po provdání se do Čerčan u Benešova odehrála několik sezón za tamní klub. Po 
ukončení aktivní hráčské činnosti stála v roce 1997 u zrodu šachového časopisu Gambit a 
během jeho více jak dvanáctileté historie byla výraznou osobností týmu jako publicista, 
později s ohledem na zdravotní omezení jako korektor. 

Renata byla i výborný kamarád a aktivně se podílela na úspěších nejen sportovních, ale i 
společenských. Patřila mezi ty, kteří tmelili partu a dokázali vymýšlet a realizovat neotřelé 
nápady.  

Málokdo věděl, že byla dlouhodobě těžce nemocná. S nepřízní osudu bojovala statečně a 
pro nás zůstane trvalým vzorem svou vůlí nepodléhat nepříznivým životním okolnostem a 
schopností zachovat si aktivní přístup. Čest její památce! 

Poslední rozloučení proběhne ve středu 14. července 2010 ve 13:00 hodin v obřadní síni 
v Benešově. 

Karel Volek 

 

 
Odešla Renata Frídová roz. Volková 

 
Ve věku 47 let opustila dne 7.7.2010 naše řady po 

dlouhé a těžké nemoci Mgr. Renata Frídová roz. 
Volková, dříve aktivní hráčka mohelnického oddílu, 
později vůdčí osobnost při vydávání šachového 
zpravodaje Gambit. 
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