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PARDUBICE – O víkendu se v pardubické ČSOB Pojišťovna areně hrálo také go, v turnaji 
nesoucí název Moyo Open suverénně zvítězil profesionální slovenský hráč Pavol Lisý, jenž má 
rating 2753 a v letošním roce vyhrál také Mistrovství Evropy. 
 
Jak byste zhodnotil turnaj v go Moyo Open, který jste ovládl? 
Jsme velice rád, že se mi to povedlo. Turnaj byl totiž velice dobře obsazený, účastil se ho také 
mistr České republiky z roku 2018 Lukáš Podpěra. Dále přijeli Srbové patřící mezi špičkové 
evropské hráče, Nikola Mitic skončil na 3. místě, hned za ním se umístil Dušan Mitic. Na 
Czech Open jezdím pravidelně, jsem už asi podesáté a mám to tu rád. Za překvapení bych 
považoval 2. místo brněnského hráče Ondřeje Krumla. 
 
Kam patříte v žebříčku a jaký je počet hráču hry go? 
Řadím se mezi top pět hráčů Evropy, podle ratingu jsem evropskou dvojkou. V České 
republice a na Slovensku hrají go stovky lidí, v Evropě to jsou desítky tisíc a v Asii miliony. 
 
Jaké jsou vaše největší úspěchy? 
V roce 2014 jsem se stal profesionálem, když jsem splnil první profesionální dan. V letošním 
roce se mi povedlo vyhrát Mistrovství Evropy profesionálů a získat druhý profesionální dan. 
 
Jak jste se ke hře go dostal? 
V pěti letech jsem sbíral víčka od piva, měl jsem hodně bílých a černých. Otec měl na vysoké 
škole přednášku o go, po které jsme si udělali desku z papíru a začali jsme spolu hrát. 
 
Jaké jsou možnosti tréninku? 
Jelikož před dvěma lety počítač AlfaGo porazil nejlepšího hráče go, jsou už programy na hru 
volně dostupné, a proto můžu trénovat také sám doma přes internet. Zúčastnil jsem se ale také 
soustředění v Číně a Jižní Korei. 
 
Dali by se vyzdvihnout přednosti hry a jaké si dáváte cíle? 
Samotná hra má kouzlo, že se v ní dá neustále zlepšovat, což je mým cílem. Jelikož jsem se 
stal profesionálem, dostávám lepší podmínky, výhodou je, že můžu cestovat, například na 
soustředění do Číny a Jižní Korei. Třetí věcí jsou přátelé, jelikož v komunitě hráčů go vládne 
rodinná atmosféra. Rád bych se kvalifikoval na velké turnaje v Asii a porazil hráče ze světové 
špičky. 
 

Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových 
stránkách http://www.czechopen.net/. 
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