CZECH OPEN 2006
XVII. ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her
13. -30. 7. 2006
Pardubice 
ČEZ Arena + Ideon 

14.7.
Dovolujeme si vás upozornit a pozvat na zajímavé akce, které se budou konat v sobotu 15. 7. 

Od 9 do 13:30 bude v ČEZ Areně probíhat šachová simultánka mezinárodního velmistra Viktora Lázničky. V pátek večer bylo na simultánku přihlášeno 13 dětí účastnících se MS školních týmů. Další místa budou volná pro širokou veřejnost a velmistra Lázničku může vyzvat kdokoliv z příchozích.

Od 17:00 se v Ideonu koná veřejný křest knihy Rošády pod Špilberkem, která referuje o letošním mistrovství republiky v šachu. Kniha obsahuje 66 komentovaných partií, rozhovory s hráči nejen o šachu a krátké, vtipné medailony šachových osobností. Kniha obsahuje řadu svěžích ilustrací a karikatur ilustrátorky Jany Komárkové. Křtu se zúčastní jeden z autorů, mezinárodní mistr Lukáš Klíma, který knihu napsal spolu s Robertem Cvekem. Dále také vítěz mistrovství, nejmladší vítěz v historii mistrovství ČR v šachu, velmistr Viktor Láznička. Křest bude spojen s autogramiádou obou šachistů. 


Od 17. do 21. hodiny se v Ideonu konal turnaj v křížovém mariáši HUSQUARNA OPEN. Do klání mariášníků se zapojil i jeden netradiční účastník, dvanáctiletý Tomáš Novák. U stolu s o mnoho let staršími soupeři působil trochu komicky. Na svůj věk však předváděl vyzrálou a jistou hru. Nakonec nezazářil, ale ani nezklamal. Skončil uprostřed startovního pole. „Mariáš hraji už sedm let. Přivedl mě k němu táta. Když se rozhodl, že se přihlásí na turnaj, šel jsem samozřejmě s ním.“ Když chodí Tomášův otec trénovat do hospody, smí syn s ním. „Ale můžu se jen dívat,“ usmívá se. Soupeře pro trénink tak ve svém věku hledá těžko. „Pár kluků ve škole mariáš umí. Ale s nimi je to spíš jen pro legraci. Rozdrtím je celkem snadno,“ vykládá. Turnaj na CZECH OPEN tak pro něj znamenal pěkné prázdninové zpestření a hlavně pořádný mariáš. „Někteří protihráči mě dokonce chválili,“ chlubí se. Se svým účinkováním na turnaji byl nakonec spokojený. „Dobře jsem si zahrál. Mohlo to být lepší. Na druhou stranu se mi párkrát pěkně zadařilo,“ sdělil Tomáš Novák.

Shrnutí dne:
ŠACHY
Další dvě kola stihli během pátku odehrát účastníci otevřeného Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev v šachu OCÉ OPEN. Po 3. kole jsou na předních příčkách favorité. Průběžně vede Kaisa (Rusko), složená ze čtyř mezinárodních mistrů. Až za ní je papírově nejsilnější tým turnaje, School N9 z Ukrajiny, ve kterém se sešli čtyři velmistři. V turnaji se zatím vůbec nevede ruskému týmu Chess, který, ač složený z velmistra a mezinárodních mistrů a mistryně, zaujímá až 36. příčku.

Mistrovství světa školních týmů v šachu MEDIS HOLDING OPEN má za sebou 2. kolo.
Prvním kolem byl rozehrán otevřený šachový ratingový turnaj INFINITY OPEN.

BRIDŽ
Prvním bridžovým turnajem festivalu byl první vedlejší turnaj dvojic YETTI SPORT OPEN, který se hrál ve čtvrtek 13.7.

  1.	Marjai P. - Szabó		HUN 	66.04 %
  2.	van Witzenburg - Meijer		NDL 	63.46 %
  3.	Bahník M. – Habětínek		PAR 	61.54 %
  
V pátek 14. 7. pokračovala bridžová část festivalu druhým vedlejším turnajem dvojic P. MINISTR OPEN. Medailové příčky s přehledem opanovali zástupci BKP Praha.

1.	Kopřiva - Svoboda O.		BKP	67.48 %
2.	Medlín J. ml. – Nulíček 		BKP	59.44 %
3.	Martynek ml. – Šlemr		BKP	58.74 %

V turnaji družstev AUTOTRAK OPEN byl rozehrán první hrací den (celkem čtyři kola). Turnaje se účastní 15 družstev. Vítězný tým si odnese 5 tisíc korun. Prozatím vede maďarský BBE.

HRY
Svá úvodní kola mají za sebou také turnaje v renju (US ACTION OPEN), go (PARDUBICKÝ KRAJ OPEN), mezinárodní dámě (ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA OPEN) a hlavní turnaj v backgammonu (DRT ENGINEERING OPEN). 

Scrabblový víkend začal pátečním bleskovým turnajem HARMONY CLUB OPEN.  V sobotu a neděli uvidí návštěvníci kvalifikační turnaj na Mistrovství České republiky ve scrabblu MIROS OPEN, na kterém se mimo jiné představí hudebník Jaromír Nohavica, který by měl přijet i s rodinou. 

Kompletní výsledky můžete najít na www.czechopen.net.

Těším se spolu s vámi na další sportovní zážitky.
Jan Kalenský, tiskový mluvčí CZECH OPEN 2006
774 400 237
@tiscali.cz" jan.kalensky@tiscali.cz


