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PARDUBICE – Mezinárodní festival šachu a her se postupně rozjíždí na plné obrátky, 
páteční program odstartoval nejnabitější část programu Czech Open 2018. Plochu ČSOB 
Pojišťovna areny zabrala osmička her, hrálo se od rána do večera. Navíc se v šachovém 
turnaji družstev událo jedno velké překvapení. V pátek odstartovalo v Atrium Paláci 
Pardubice premiérové Mistrovství České republiky v Hospodském kvízu. 
 
V rámci Otevřeného mistrovství České republiky čtyřčlenných družstev se v pátek odehrála 
dvě kola, po nichž se turnaj přehoupl do své druhé poloviny. Již se proti sobě začnou střetávat 
velmi silné týmy, fanoušci se tak mají na co těšit. Ve 2. kole se o překvapení postaral Sokol 
Mladá Boleslav, který porazil třetí nasazené družstvo ŠK Sokol Vyšehrad A. V pátek 13. byl 
los 3. kola nemilosrdný hned pro několik týmů, byl totiž ve znamení soubojů stejných oddílů, 
což se stalo u čtyř dvojic. Překvapení turnaje se událo při střetnutí A a B týmu Moravské 
Slavie Brno, při kterém si festivalový expert turnaje Petr Pisk vyšlápl na nejlepšího šachistu 
celého Czech Open, jímž je velmistr Viktor Láznička. Po vítězství Piska ale zápas rozhodla ve 
prospěch A týmu partie mezi mladou Nelou Pýchovou a velmistrem Pavlem Blatným. 
Talentovaná reprezentanta měla výhodu čistého pěšce a mohla partii ukončit, ovšem této 
možnosti nevyužila, a naopak rychle hrající brněnský velmistr zápas otočil a dovedl derby do 
vítězného konce ve prospěch svého celku. 
 
V pátek začal také druhý šachový turnaj, a to Otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE 
a LOK ČR hraný na sedm kol. Jeho hlavním favoritem je velmistr Petr Neuman s ratingem 
2440 následovaný trojicí ukrajinských hráčů. Favorité v 1. kole potvrdili své pozice, velkým 
překvapením byl výkon mladého nadějného Filipa Štekla z ŠK Rapid Pardubice, kterému se 
podařilo remizovat s Holanďanem Kasperem Wiegersem. 
 
Kromě šachů začal prvním hracím dnem backgammon, společně s ním také Go, rovnou dvě 
kola se odehrála z mezinárodní dámy. Diváci mohli také zhlédnout zápasy v turnajích 
mankaly, kvalifikace hypergridu. 
 
Nehrálo se pouze v ČSOB Pojišťovna areně, jelikož v pátek prvním dnem započalo Albi 
Mistrovství České republiky v Hospodském kvízu, sešlo se celkem 228 soutěžících. Výsledky 
ze všech čtyř kvízů, které budou probíhat postupně až do neděle, se sčítají. Týmy budou 
odměněny jak podle celkového pořadí, tak i po každém kvízu zvlášť. V pátek si účastníci 
mohli užít afterparty, v sobotu je čeká společenský večer na koupališti Cihelna. První poháry 
putovaly do Prahy, Brna a Olomouce. 
 
Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových stránkách 
http://www.czechopen.net/. 
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