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CZECH OPEN 2005
XVI. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
14.-31.7. 2005
Pardubice 
Duhová aréna + Ideon 


23. 7. 2005



	Dnes měli návštěvníci Obchodního centra Grand možnost vyzkoušet si různé zajímavé hry, ať již logické, postřehové či zaměřené na zručnost. Firma HASBRO zde již podruhé (první prezentace se konala minulou sobotu, 16. července, v Duhové aréně) uspořádala volné hraní a prezentaci nejen deskových her. K vidění byly i hlavolamy či karetní hry. Jaroslav Flejberk, který celou akci zorganizoval, se zabývá kvízy a sbírá hlavolamy, kterých má již úctyhodné množství.
	Nejvíce pozornosti poutala hra upwords, která se hraje podobně jako scrabble, i když se liší v několika ohledech. U upwords nemají jednotlivá písmenka rozdílné bodové ohodnocení, jako je tomu u scrabblu. Hráč dostane vždy jeden bod za jakékoli písmeno ve slově, které vytvořil. Navíc je u upwords možné na jednom políčku pokládat více písmen na sebe. Zatím se tato hra na soutěžích nehraje, ale pomalu si získává příznivce. 
	  Prezentace a volné hraní her a hlavolamů budou pokračovat i zítra, 24. července, a to od 10 do 14 hodin. 

	V šachové části festivalu dnes bylo na programu 5 turnajů, včetně otevřeného velmistrovského turnaje (PARDUBICE OPEN) a dvou Otevřených mistrovství Evropy amatérů a amatérek (POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN v kategorii                  ELO FIDE < 2000 a JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN v kategorii ELO FIDE < 1800).
	
	Všechny výše zmíněné turnaje se dohrají v sobotu, 30. července, ale slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v neděli, 31. července, v Duhové aréně.

	K šachům dnes ještě přibyla desková hra Othello (otevřený turnaj (TIME OUT OPEN), který je součástí Grand Prix České republiky).
ŠACHY

	Dnes byla na programu druhá kola otevřeného velmistrovského turnaje (PARDUBICE OPEN), který je součástí světového seriálu ACP TOUR, a otevřeného ratingového turnaje (AUTO FORD IN OPEN), který je započítávaný do světového žebříčku. 

	Rozehrály se ale i další turnaje: otevřený ratingový turnaj (POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN), který je rovněž hrán coby Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 2000, otevřený výkonnostní turnaj (KONTAX OPEN), který je započítávaný do českého žebříčku a otevřený amatérský turnaj (JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN), který je rovněž započítáván do českého žebříčku a který je hrán i jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 1800.


	Do úvodního kola otevřeného ratingového turnaj (POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN), který je rovněž hrán coby Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 2000, nastoupilo 279 hráčů z 24 zemí (Německo, Polsko, Rusko, Chorvatsko, Francie, Česká republika, Litva, Uzbekistán, Bělorusko, Slovensko, Itálie, Slovinsko, Švédsko, Španělsko, Dánsko, Velká Británie, Rumunsko, Finsko, Norsko, Turecko, Ukrajina a Nizozemí). Celkový finanční fond činí 30 tisíc korun.
	
	Do prvního kola otevřeného výkonnostního turnaje (KONTAX OPEN), který je započítávaný do českého žebříčku, nastoupilo 200 hráčů ze 16 zemí (Katar, Ukrajina, Rusko, Lotyšsko, Nizozemí, Německo, Slovinsko, Polsko, Lucembursko, Německo, Česká republika, Dánsko, Belgie, Francie, Itálie a Spojených arabských emirátů). Nejlepší hráči si mezi sebe rozdělí 20 tisíc korun.

	Prvního kola otevřeného amatérského turnaje (JAROMĚŘICKÁ MLÉKÁRNA OPEN), který je rovněž započítáván do českého žebříčku a který je hrán i jako Otevřené mistrovství Evropy amatérů a amatérek v kategorii ELO FIDE < 1800, se zúčastnili 292 hráči z 21 zemí (Rusko, Lotyšsko, Ukrajina, Česká republika, Německo, Nizozemí, Finsko, Katar, Polsko, Bělorusko, Slovensko, Turecko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Belgie, Švédsko, Spojené arabské emiráty a Bahrajn). Hraje o celkový finanční fond 10 tisíc korun.


VÝSLEDKY  PARDUBICE OPEN



(první tři nejlépe nasazení hráči)

Najer (Rus.) – Vokoun (ČR.)	1:0
Borovikov (Ukr.) –  Wirig (Fr.)	0,5:0,5
Štoček (ČR) – Monroy (Fr.)	1 : 0




(hráči z východních Čech)

Hába (Chrudim) – Hermann (Něm.)	0,5: 0,5
Láznička (Bauset Pardubice) –Studnička (ČR)	1: 0
Bernášek (Bauset Pardubice) –Tonndorf (Něm.)	1 : 0
Lechtynský (Turnov) –Gasthofer (Něm.)	0,5: 0,5
Stehno (Bauset Pardubice)- Cvek (ČR.)	 1 : 0
Petr (Bauset Pardubice) – Vovk (Ukr.)	0,5 : 0,5
Lerch (Bauset Pardubice) – Kjartansson (Island.)	1 : 0
Jedlička (Polabiny Pardubice) –Baeumler (Něm.)	0 : 1
Ringel (Náchod) – Bibik (Rus.)	1 : 0
Mojžíš (Polabiny Pardubice) – Eryomenko (Ukr.)	0,5 : 0,5
Novotný (Polabiny Pardubice) –Zude (Něm.)	1: 0
Bujnoch (Chrudim) –Filipenko (Rus.)	0 : 1



OTHELLO

	Této deskové hře dnes patřil otevřený turnaj (TIMEOUT OPEN), který je součástí Grand Prix České republiky.

	Kořeny vzniku této deskové hry bychom našli okolo roku 1400 v Japonsku. Na dlouhou dobu však upadla v zapomnění. Hra Othello se poté prvně objevila pod názvem Reversi ve viktoriánské Anglii v druhé polovině 19. století. I přes její originalitu, nebo možná právě díky ní, se jí nepodařilo zařadit mezi klasické deskové hry a postupně začala upadat v zapomnění. Po dvou stoletích ji jedna japonská firma vydala pod názvem Othello. V roce 1971 tak hra, v prakticky nezměněné podobě, spatřila znovu světlo světa. A byl to úspěch. Hra se jako lavina rozšířila po celém Japonsku, kde ji dnes hraje několik tisíc registrovaných hráčů a nejdůležitější turnaje jsou přenášeny televizí.
	Komerční úspěch zaznamenalo Othello i v USA, kde byla roku 1979 založena asociace hráčů, která organizuje nejdůležitější turnaje a koordinuje národní žebříček hráčů. Evropa přijala hru o trochu chladněji, ale přesto dnes úspěšně vyvíjejí činnost organizace sdružující hráče Othello ve Velké Británii, Francii, Itálii, Belgii a Švédsku. Již přes dvacet let je každoročně organizováno mistrovství světa, na kterém dlouhou dobu dominovali hráči z Japonska, avšak postupně získali silné soupeře ze Spojených států, Itálie či Francie. Othello bylo také zařazeno do programu Olympiády duševních sportů, která se konala roku 1999 v Londýně.
	V České republice se Othello hraje zhruba 7 let. Závodně se této hře věnuje 150 českých hráčů. 
	Jak se vůbec Othello hraje? Na desce s 8 x 8 políčky se pohybuje kameny, které jsou z jedné strany bílé a z druhé strany černé. Na začátku hry jsou uprostřed 4 kameny, 2 bílé a 2 černé. Začíná černý. Hráči se snaží umisťovat kameny tak, aby mezi právě položeným a jiným kamenem téže barvy byly kameny barvy soupeře, které tímto způsobem získá. Ten z hráčů, kdo má na konci více kamenů, vyhrává. 
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