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Ve čtvrtek 13. 7. 2006 začal mezinárodní festival šachu, bridže a her CZECH OPEN 2006. Na programu bylo 1. kolo Mistrovství světa školních týmů v šachu MEDIS HOLDING OPEN, 1. vedlejší turnaj dvojic v bridži YETTI SPORT OPEN a 1. kolo otevřeného Mistrovství ČR  čtyřčlenných družstev v šachu.

Čtvrtek přinesl celou řadu zajímavých událostí. Druhého mistrovství světa školních týmů se zúčastnilo celkem 18 týmů (77 hráčů) z 10 zemí. Přijely například děti ze škol v Ulánbátaru (Mongolsko), Kincoppalu (Austrálie) nebo z Jižní Koreje.

Přitom chybělo málo a Hakyung Lim z korejského družstva v turnaji nestartovala. V noci před zahájením ji totiž poštípal komár a Hakyung Lim se začala dusit. „Měla alergickou reakci a nemohla dýchat. Obě nohy měla úplně oteklé a rozdrápané. Okamžitě jsme ji převezli k ošetření,“ komentoval dramatickou situaci Jiří Petružálek, generální manažer festivalu: „Doktor jí předepsal antibiotika a masti. Protože jsou korejské děti z jiné části světa, nemají správné protilátky v těle proti našim komárům a snadněji dostanou zánět.“ Hakyung Lim nakonec ve čtvrtek byla schopná nastoupit. „Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Měla jsem strach,“ řekla po nepříjemné zkušenosti trenérka korejského družstva Eunkyung Chung. Nakonec jí nevadilo, že svěřenkyně zápas prohrála.

Přijet do Pardubic přes půlku zeměkoule není jen tak. Náklady si každý tým musí hradit sám. „Děti si všechno musí zaplatit samy. Ubytování a stravování na turnaji je pro nás levné, horší to bylo s dopravou. Ta je nákladná,“ sdělila Eunkyung Chung z Jižní Koreje, jež do Pardubic přivezla dva týmy. „Chceme, aby to pro děti byla hlavně zábava. Máme šachy rádi, ale nejsme nikterak silní. Některé děti hrají šachy pouze jeden rok. Turnaj pro nás bude hlavně velká mezinárodní zkušenost,“ dodala korejská trenérka, která s dětmi trénuje hodinu týdně. „Turnaj bychom z vlastních zdrojů vůbec nepokryli. Všechny náklady hradí mongolská ambasáda v Praze,“ svou odpověď doslova nakreslil trenér šachové školy „Tur Mongol“ pan Batbold Tserendejid. Do Pardubic přijel i přesto, že nemluví žádným světovým jazykem. S týmem není ani žádný tlumočník, a tak je odkázán pouze na řeč těla a mimiku. Jeho cíle jsou nejsmělejší. Rád by se svým družstvem, které je složeno ze samých děvčat, ve své kategorii zvítězil. V 1. kole se mongolskému týmu příliš nedařilo. Turnaj pokračuje 2. kolem v pátek 14. 7.

Výsledky všech čtvrtečních turnajů můžete najít na internetové stránce www.czechopen.net. 

Těším se spolu s vámi na jedinečné sportovní zážitky.
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