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15. 7.
Velmistr Viktor Láznička absolvoval v sobotu dopoledne šachovou simultánku s účastníky MS školních týmů. „Byla to zajímavá simultánka, vydařila se. Na dětech bylo vidět, že se baví. Užili si to a já taky,“ řekl velmistr po křtu knihy Rošády pod Špilberkem. „Jen mně vadilo, že jsem musel pořád chodit dokola. To hrozně unaví. Potom jste tak zblblí, že když ještě soupeř přemýšlí, už mu zatáhnete další tah a musí se to vracet,“ zasmál se při vzpomínce na nechápavé výrazy ve tváři svých protihráčů, kterým tento kousek předvedl. Na 31 partií měl Viktor Láznička hodinu, stejný čas jako jeho oponenti. „Bylo to náročné, ale dalo se to zvládnout. Mí soupeři nebyli zase tolik silní. Nemusel jsem ani tolik přemýšlet, jen jsem přišel a zatáhl,“ dodal. Čtyřiadvacet partií vyhrál velmistr. Nejúspěšnější byly děti ze slovinské výpravy, které všechny Lázničku porazily. „Jsem za tu zkušenost rád a už se těším na další simultánku příští rok,“ sdělil Viktor Láznička. 


Shrnutí dne:
ŠACHY
Prvními třemi koly začala šachová řešitelská soutěž PLYNOSTAV OPEN. Úřadující mistr světa, Polák Piotr Murdzia je na průběžném třetím místě. Vůbec se mu nezdařilo 3. kolo –  studie, ve kterém získal pouze 2,5 bodů z 10 možných. V celkovém hodnocení ho tak předběhl krajan Bogusz Piliczewski, na kterého Murdzia ztrácí čtyři body. Nejlepší český řešitel Miloslav Vanka je zatím čtvrtý.

Již třetí den pokračují otevřené Mistrovství ČR čtyřčlenných družstev OCÉ OPEN a Mistrovství světa školních týmů MEDIS HOLDING OPEN. OCÉ OPEN vrcholí v neděli šestým a závěrečným sedmým kolem. Pořadí na prvních třech příčkách je následující:
SCHOOL N9 (Ukrajina)	17 bodů
YAMAL 1(Rusko)	16 bodů
TJ ZIKUDA TURNOV	15,5 bodů

Druhé kolo má za sebou otevřený ratingový turnaj INFINITY OPEN.

BRIDŽ
Sobota byla hlavním dnem bridže. Velká cena ČR dvojic KAROSA OPEN, která se hrála prakticky celý den (od 10:00 do 19:30 s přestávkou na oběd) má své vítěze. První dvě příčky obsadily holandské páry. Bronz si z Pardubic odváží hráči BKP Praha.
1.	van Egdom – Walgemoet	58.73 %
2.	Leenders F. - Leenders T.	58.23 %
3.	Martynek ml. – Šlemr	58.04 %

V neděli končí bridžový program festivalu CZECH OPEN 2. hracím dnem turnaje družstev AUTOTRAK OPEN.



HRY
Turnaj v karetní hře Magic: The Gathering vyhrála tým No Rest, složený z dvojice Petr Brožek – Michal Vojtíšek. Hráči potvrdili pravdivost týmového jména a bez zakolísání projeli turnajem jako nůž máslem. 

Hlavní turnaj v backgammonu DRT ENGINERING OPEN vyhrál v do poslední chvíle vyrovnaném finále Tomáš Gráf z Prahy nad Geraldem Schaeferem z Německa 13:12.

V otevřeném turnaji v mlýnu TEV OPEN exceloval Jakub Brolík z Polska (získal 14 bodů). Na druhém místě skončil Jaroslav Tichý (11) a třetí příčku obsadil Piotr Brolík (10).

Prvním hracím dnem byl za účasti Jaromíra Nohavici rozehrán kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR ve scrabblu MIROS OPEN.

Čtyřboj v soutěžním mariáši PIATNIK OPEN byl rozehrán dvěma disciplínami – voleným a křížovým mariášem. Zítra je na pořadu míchaný a nemíchaný licitovaný mariáš. 

Třetím a čtvrtým kolem pokračoval také turnaj v go PARDUBICKÝ KRAJ OPEN. Třetí až šesté kolo odehráli soutěžící v turnaji ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA OPEN v mezinárodní dámě, stejné penzum kol absolvovali hráči otevřeného Mistrovství ČR v renju US ACTION OPEN.

Veškeré podrobnosti a kompletní výsledky lze nalézt na www.czechopen.net.

Těším se spolu s vámi na další sportovní zážitky.
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