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


14. 7. 2005

	Dnes, 14. července, byl zahájen CZECH OPEN 2005 – XVI. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her. 	

	První den patřil šachům a hře šógi. V Ideonu se odehrálo první kolo otevřeného Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev (OCÉ OPEN), které je rovněž započítáváno do světového žebříčku. Duhovou arénu ovládli hráči a příznivci hry šógi. Konalo se zde totiž Otevřené bleskové mistrovství Evropy.

 	Na konci této tiskového zprávy naleznete rozhovor s Pavlem Stehnem,  členem šachového družstva ŠK BAUSET PARDUBICE, které startuje na OCÉ OPEN, a s Vojtěchem Hrabalem, jediným dnešním českým zástupcem na Otevřeném bleskovém mistrovství Evropy v šógi, který byl ale rovněž i ředitelem tohoto turnaje.

ŠACHY

	Otevřeného Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev (OCÉ OPEN) se účastní celkem 76 družstev z České republiky, Ruska, Německa, Ukrajiny, Lucemburska, Polska, Slovenska a  Dánska. 
	
Družstva v turnaji jsou čtyřčlenná, přičemž ale mohou mít dva náhradníky, kteří mohou ostatní libovolně vystřídat.

	Jako nejvýše nasazené, s ratingem 2521, stojí v čele družstvo SPORT SCHOOL N9 z Ukrajiny, a to ve složení: Borovikov Vladislav, Gutman Gennadi, Moroz Alexandr a Zinčenko Jaroslav. 

	Za nejvýše nasazené, na šestém místě s ratingem 2377, české družstvo ŠK BAUSET PARDUBICE nastoupili Bernášek Jan, Stehno Pavel, Kaňovský David a Sabol Marián. 

	Nejvýše nasazené družstvo, SPORT SCHOOL N9, nakonec potvrdilo roli favorita, když porazilo 4:0 hráče z ŠK ZLÍN, kteří byli jako 37. nasazení. Naopak nejlépe nasazené české družstvo ŠK BAUSET PARDUBICE  roli českého favorita nepotvrdilo, když kapitán David Kaňovský prohrál s Tomášem Lampirem z družstva MIX TEAM, které bylo až          42. nasazeným družstvem. Stejně tak má na svém kontě jednu porážku družstvo BIG 4, které je složeno z loňských českých vítězů. Michal Novotný totiž prohrál s Karolínou Fastovou z ČESKÉHO SLAVOJE (52. nasazené družstvo). 





VÝSLEDKY (prvních šest nasazených družstev)

SPORT SCHOOL N9 – ŠK ZLÍN		4:0
YAMAL -1  - ŠK AD JIČÍN			4:0
EUROKOMPLEX AUTOSKLA PARDUBICE – JISKRA HOŘICE	4:0
AGENTURA 64 GRYGOV – TJ SOKOL KOBYLISY B 	4:0
SIBGIU – BOHEMIANS PRAHA B	“3-“
BAUSET PARDUBICE – MIX TEAM	3:1


ŠÓGI

	Otevřeného bleskového mistrovství Evropy se dnes v Duhové aréně účastnili celkem 73 hráči z Japonska, Švédska, Rakouska, Německa, Nizozemí, Norska, Ukrajiny, Francie, Velké Británie a Ruska. Česká republika měla na turnaji jediného zástupce, Vojtěcha Hrabala, který rovněž zastával roli ředitele turnaje.
	Mistrovství se zúčastnili pouze dva profesionální hráči, Miyata Toshio a Yaichio Ono. Oba pocházejí z Japonska. 
	Všechna medailová umístění poputují do Japonska. Evropský titul získal Yaichio Ohno, stříbrnou medaili si odnesl Miyata Toshio a bronz má Terao Manubu.
	Náš Vojtěch Hrabal obsadil 35. místo.






S pozdravem
				Jiří Pavliš - tiskový mluvčí CZECH OPEN 2005
				tel.: 606 44 75 86
				e-mail: pavlis.jiri@seznam.cz
				web: www.czechopen.net



PŘÍLOHY - ROZHOVORY

Rozhovor  s Pavlem Stehnem – členem družstva ŠK BAUSET PARDUBICE

	Dva z hráčů ŠK BAUSET PARDUBICE, Pavel Stehno a Jan Bernášek, jsou členy vítězného družstva letošní šachové extraligy. Na CZECH OPEN 2005 s nimi v družstvu ještě hrají Marián Sabol, který je z Vysokého Mýta, a David Kaňovský z Náměště nad Oslavou, který zastává post kapitána. Na OCÉ OPEN (otevřené Mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev) figuruje ŠK BAUSET PARDUBICE na šestém nasazeném místě.




Jak vidíte svoje šance v turnaji?

Chtěli bychom samozřejmě hrát co nejvýše a porazit některé silné týmy z Ruska. Naším hlavním cílem je vyhrát Mistrovství České republiky, které se odehrává v rámci tohoto turnaje.

Máte tip na vítězné družstvo?

To ještě nemám, ale viděl bych to na někoho z Ruska. Z českých družstev doufám, že to budeme my.

Po kolikáté se festivalu CZECH OPEN účastníte?

Jako družstvo v tomto složení poprvé. Osobně je to můj již osmý festival. 



Rozhovor s Vojtěchem Hrabalem, který se dnes jako jediný hráč z České republiky zúčastnil Otevřeného bleskového mistrovství Evropy v šógi.

Mohl byste stručně popsat a vysvětlit hru šógi?

Šógi stejně jako západní šachy vznikly z indické hry čaturanga. Západní šachy šly na západ a šógi se dostaly přes Čínu až do Japonska. Současná pravidla se ustanovila asi v roce 1600. Od této doby se hrají stále stejně. V této době vzniklo na císařském dvoře i ministerstvo pro šógi, které mělo na starost organizaci turnajů  mezi profesionálními hráči. V tuto dobu hraje v Japonsku šógi zhruba 20 milionů lidí. 

Čím se šógi liší od klasických šachů?

Liší se v několika ohledech. Jednak se nehraje s figurkami, ale s kameny ve tvaru pětiúhelníku, který určuje směr kamene. Tak se pozná, jakému hráči daný kámen patří, jelikož nejsou nijak barevně odlišeny. To má tu výhodu, že v případě, kdy jeden hráč získá kámen soupeřův, kámen nejde ze hry, ale hráč si ho nechá a během hry ho může opět umístit na hrací desku. Cíl je stejný jako u západních šachů, a to zajmout soupeřova císaře.

V jakých zemích je tato hra populární?  

Samozřejmě hlavně v Japonsku, kde mají dokonce přímé přenosy partií. V Evropě je to hlavně Francie, Švédsko a Německo. V poslední době také na Ukrajině. V neposlední řadě se šógi hrají také v Americe, ale s tamějšími hráči nemáme moc velké kontakty. 

Jak jste se k šógi dostal?

Už když jsem byl na základní škole, tak jsem se zajímal o různé deskové hry. V roce 1999 jsem odjel na olympiádu duševních sportů do Londýna, kde bylo mnoho her, mezi nimi i šógi. Koupil jsem si tam o nich knížku i herní sadu a od té doby šógi hraju. 



Kolik hráčů šógi je v České republice?

 Moc ne. Ani já se propagaci šógi moc nevěnuju. Hráčů je zhruba deset až patnáct. Všichni ale měli v době konání tohoto turnaje jiné aktivity, takže jsem tady z České republiky jediný.

Kde trénujete? Navštívil jste kvůli hraní Japonsko?

Do Japonska jsem nejel. Objíždím turnaje v Evropě, nejvíce v Německu. Účastním se i mistrovství Evropy, které bylo minulý rok v Mnichově. Trénuji s několika přáteli v Praze. Také hraju na internetu, kde existuje několik specializovaných serverů. 

Jakých výsledků dosahujete?

Pohybuji se zhruba uprostřed. Abych pravdu řekl, nemám ani jednu výhru turnaje. Jsem spíše takovým pěšákem.

Jste s dnešním svým výsledkem spokojen?

Moc ne. Spíše jsem přemýšlel o organizování turnaje než o hraní. Ale na druhou stranu to mohlo být i horší. Přišel jsem si hlavně zahrát. 

Je možné se hraním šógi uživit, pokud se člověk dostane na profesionální úroveň?

V Evropě ne. V Japonsku existuje profesionální liga, kde je zhruba tři sta hráčů. Ti se živí buď samotným hraním nebo si vydělávají coby učitelé šógi.




