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22. 7.
V pátek a v sobotu se na festivalu konala veřejná prezentace pokeru. Příchozí se mohli naučit a vyzkoušet si nejoblíbenější verzi pokeru Texas Hold´em. „Je to nejrozšířenější varianta, ve které se hrají nejvýznamnější turnaje. Rozdíl od klasického pokeru je ten, že hráč dostane do ruky pouze dvě karty. Dalších pět karet se přikládá na stůl a jsou společné pro všechny hráče,“ vysvětlil Petr Diviš z firmy Dino Toys, která měla prezentaci na starosti. Poker zažívá v posledních letech obrovský boom. Hrají ho miliony hráčů po celém světě. „Hlavně v západní společnosti jeho popularita neuvěřitelně roste, což bychom chtěli přenést i k nám. Kolik hráčů poker hraje? To číslo je nezjistitelné, ale tvrdí se, že je to nejrozšířenější sport na světě,“ doplnil Petr Diviš. Prezentace této hry na festivalu CZECH OPEN zaujala řadu návštěvníků i šachových hráčů. „Nakonec se u stolku vystřídalo přes 50 lidí, které jsme poker naučili. Příští rok chceme v rámci festivalu udělat velký turnaj o zajímavou finanční cenu. Zájem lidí o poker je veliký,“ sdělil Petr Diviš, podle kterého se v Čechách dokonce uvažuje o založení pokerové asociace. 

Nedělní program festivalu bude opravdu zajímavý. Srdečně vás zveme na COLORSET vyndávání ježka v kleci na čas. K dispozici bude také pět velkých ježků v kleci a jsme zvědaví, zda se někomu legendárního ježka podaří z obrovské klece vůbec dostat. Nenechte si ujít ani 1. otevřený turnaj ve skládání Rubikovy kostky DINO TOYS OPEN, který je zařazen do série oficiálních turnajů WCA (World Cube Association). Ve skládání Rubikovy kostky se pořádají mistrovství Evropy i světa. Ta poslední se konala ve Francii (ME), respektive v USA (MS). Nulté mistrovství světa ve skládání české verze Square-1 proběhne v neděli v ČEZ Areně. Populární zábava našich otců zůstala stále stejná. Mění se však schopnosti řešitelů. Před dvaceti lety byl za odborníka považován ten, kdo kostku dokázal složit. V neděli ji někteří fanatici budou skládat dokonce i poslepu. „Nejrychlejší kostkaři složí kostku za 15 vteřin i méně,“ líčí jeden z organizátorů turnaje Josef Jelínek a zároveň svá slova prakticky demonstruje. Nejpopulárnější je kostkový rébus v Holandsku, USA nebo Kanadě. „V Čechách je to zatím vzácnost, v zahraničí se ale kostkaři rozrůstají rychlým tempem,“ doplňuje Jelínek. O velké oblibě této disciplíny v zahraničí svědčí fakt, že se do Pardubic sjeli kostkaři z Nizozemí, Maďarska, Švédska, Norska, Švýcarska a Kanady. DINO TOYS OPEN startuje v neděli v 9 hodin.

Shrnutí dne:
ŠACHY
Na nejsilnějším turnaji v 17leté historii festivalu, velmistrovském PARDUBICE OPEN, odehrálo 406 hráčů z 38 zemí druhé kolo. Všichni favorité si vedli podle očekávání, nikdo neprohrál. David Navara jen remizoval s Doričem. 

Výsledky prvních deseti nasazených:
jméno (bílé)
výsledek
jméno (černé)
DORIČ DARKO 
½ - ½
NAVARA DAVID 
NAJER EVGENIY 
1 - 0
KULJASEVIC DAVORIN 
WARAKOMSKI TOMASZ 
0 - 1
WOJTASZEK RADOSLAW 
LÁZNIČKA VIKTOR 
1 - 0
MOCHALOV EVGENY 
LINDBERG BENGT 
0 - 1
TOMASHEVSKY EVGENY 
BOROVIKOV VLADISLAV 
1 - 0
NESTER IHOR 
KRIVOBORODOV EGOR 
½ - ½
SCHLOSSER PHILIPP 
BABULA VLASTIMIL 
1 - 0
PAKLEZA ZBIGNIEW 
HANSEN TORBJERN RINGDAL
0 – 1
STEFANSSON HANNES
SAVCHENKO BORIS 
½ - ½
SOFRONIE IULIAN 

Po úspěšném prvním kole dokázali z Východočechů kromě Lázničky zvítězit v kole druhém pouze dva hráči – Bernášek a Novotný. 
Výsledky Východočechů v 2. kole:
Votava – Usheninová 0,5:0,5
Hába – Tůma 0,5:0,5
Bernášek – Zdebskajová 1:0
Petr M. – Jedynak 0:1
Stehno – Mikhalevski 0,5:0,5
Bujnoch – Bochkarev 0:1
Kořínek – Kukel ml. 0:1
Jedlička – Bulski 0,5:0,5
Novotný – Pryyomov 1:0
Mojžíš – Krumpačnik 0:1


V ratingovém turnaji JIHLAVANKA OPEN plný počet možných bodů dokázalo získat už jen 53 hráčů z celkového počtu 392 startujících.
Pořadí na prvních pěti místech po druhém kole:
místo
jméno
FED
rating
body
1
NĚMCOVÁ KRISTÝNA
CZE
2022
2.0
2
WERTHEBACH FELIX
GER
2120
2.0
3
WIRTHSOVÁ CLARA
GER
1944
2.0
4
UMANEC FILIP
CZE
2119
2.0
5
TOLSTIKH NIKOLAY
RUS
2406
2.0


Sobotním dnem odstartovalo Mistrovství Evropy amatérů, podobně jako turnaj v rapidu hrané ve třech kategoriích podle hodnoty ELO. V turnaji POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY OPEN (ELO < 2200) startuje 361 hráčů. Turnaje KONTAX OPEN (ELO < 2000) se účastní 220 hráčů. Turnaj OCT OPEN (ELO < 1800) bude hrát 274 účastníků. Všechny tři turnaje mají mezinárodní zastoupení, účastní se jich hráči z 19 zemí.


HRY
Turnaj v rummikubu DINO TOYS OPEN opanovala rodina Petrasových z Prahy. Ostatní přihlášení se totiž nedostavili, a tak si to manželé Milan a Vlasta a jejich syn Petr rozdali mezi sebou. „Před šesti lety jsme rummikub hráli na Olympiádě duševních sportů v Londýně a zalíbil se nám. Od té doby jsme příznivci této hry,“ sdělila Vlasta Petrasová, která nakonec v rodinném turnaji zvítězila. „Do Pardubic jsme přijeli hlavně kvůli turnaji v zatre, který se bude hrát až v neděli. Čekali jsme, že v rummikubu budeme mít víc protihráčů, ale alespoň jsme si pěkně zahráli. Jen jsem kvůli tomu musela vstávat o půl sedmé ráno,“ tvářila se naoko dotčeně, úsměv z tváře jí nezmizel.

Rozehrálo se také Mistrovství ČR v Othello TIME OUT OPEN za mezinárodní účasti hráčů z USA nebo Ruska. Výsledky turnaje přineseme v nedělní tiskové zprávě. V neděli totiž turnaj vrcholí 8. a 9. kolem.

Kompletní výsledky a další podrobnosti můžete najít na www.czechopen.net

Nenechte si ujít nedělní bohatý a zajímavý program.
Jan Kalenský, tiskový mluvčí CZECH OPEN 2006
774 400 237
@tiscali.cz" jan.kalensky@tiscali.cz


